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วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของการบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก 2) วิเคราะห์จุดแข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี PNIModified และการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
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สภาพเทคโนโลยี ส่วนภาวะคุกคาม คือ นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม กลยุทธ์การบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนทางเลือกที่มีความเหมาะสมและมี ความเป็นไปได้
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 1) ปฏิรูปการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 2) ยกระดับ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 3) สร้างความเป็นเลิศด้าน
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The objectives of this research were 1) to study the current and desirable states of academic
administration to promote 21st century skills of students in alternative private schools 2) to analyze
strengths, weaknesses, opportunities and threats of academic administration to promote 21 st century
skills of students in alternative private schools 3) to develop academic administration strategies to
promote 21st century skills of students in alternative private schools. The study applied a mixed method
approach. The population were 40 elementary and secondary alternative private schools. The
instruments used in this study were questionnaires and the strategies evaluation form to testify feasibility
and appropriateness of the strategies. The data were analyzed by frequency, percentage, standard
deviation, PNIModified and content analysis.

The research results showed that 1) In general, the current state of academic administration
to promote 21st century skills of students in alternative private schools were performed at the high level.
While considering each aspect, the highest average was professional development and the
lowest average was evaluation. The desirable state of academic administration to promote 21 st century
skills of students in alternative private schools was performed at the highest as a whole. While
considering each aspect, professional development had the highest average and the lowest average
was evaluation. The strengths of academic administration to promote 21 st century skills of students in
alternative private schools were professional development, learning environment, curriculum and
instructions and standards, while the weakness was evaluation. The opportunity of academic
administration to promote 21st century skills of students in alternative private schools was technology,
while the threats were government policy, economy and society. The academic administration strategies
to promote 21st century skills of students in alternative private schools comprised 1) reforming the
evaluation to promote 21st century skills of students 2) enhancing the learning environment to promote
21st century skills of students 3) creating excellence of the professional development to promote 21 st
century skills of teachers 4) improving the paradigm shift of standards to promote 21st century skills of
students 5) improving the paradigm shift of the curriculum and instructions to to promote 21 st century
skills of students.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นับ ตั้ง แต่ก ารปฏิรูป การศึกษาครั้ง สาคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราชดาริในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยที่ไร้ระบบและเกิดขึ้นใน
บ้าน วัด วัง หรือที่เราเรียกว่า “บวร” มาเป็นการศึกษาที่รับเอาระเบียบแบบแผนแบบตะวันตกมาใช้
เรียกว่า “การศึกษาในระบบ” โดยใช้กลไกของโรงเรียนและสถานศึกษาเป็นตัวผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ของคนไทยและช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการถูกล่าเป็นอาณานิคมของประเทศ
ตะวันตก อีกทั้งทาให้ประเทศไทยทัดเทียมกับนานาชาติ ประชาชนทั่วไปจึงมีโอกาสส่งบุตรหลานไป
เล่าเรียน ทาให้คนรู้ห นังสือ รู้จักคิดเลข และรู้ขนบธรรมเนียมราชการมากขึ้น หลังจากนั้นระบบ
การศึกษาของไทยได้พัฒนาเรื่อยมาตามลาดับ แต่ความก้าวหน้ายังเป็นไปอย่างช้าๆ และประสบกับ
ปัญหาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาครั้ ง นั้ น ส่ ง ผลทางบวกให้ ค นมี ค วามรู้ ม ากขึ้ น ประเท ศมี ค วาม
เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปวิทยาการต่างๆ แต่ในทางกลับกัน ประเทศไทย
รับเอาระบบการเรียนในแบบอุตสาหกรรมมาด้วย กล่าวคือ เป็นการเรียนแบบท่องตารา แต่ไม่เน้น
การเรียนรู้วิถี ชีวิต ทุ ก คนเรี ยนเนื้อหาเดีย วกั น ในเวลาเดีย วกั น ด้ว ยวิธี เ ดียวกั น ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี เรียกการเรียนแบบนี้ว่า การต่อท่อความรู้ ซึ่ง ส่งผลตามมา 8
ประการ ได้แก่ (1) เป็นการตัดแปะความรู้ (2) เกิดการศึกษาที่เอาวิชาในตาราเป็นตัวตั้ง ขาดรากฐาน
วัฒนธรรม (3) เพิ่มการขาดศีลธรรมพื้นฐานทางสังคม (4) ทาให้ขาดครูดี โรงเรียนดี (5) สร้างมายาคติ
ในระบบคุณค่า (6) ทาให้การเรียนรู้เป็นทุกข์ (7) ขาดการเห็นคุณค่าของงาน สร้างคนหยิบโหย่ง และ
(8) เกิดระบบอานาจ Top Down (ประเวศ วะสี, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ รุ่ง แก้วแดง
(2540) ที่ได้อธิบายถึงวิกฤตการศึกษาไทยว่า การศึกษาของไทยในสมัยนั้นเป็นการเรียนแบบท่องจา
ไม่มีการปฏิบัติจริง ตามหลัก การจิตวิทยาพัฒนาการนั้น การเรียนแบบนี้ไม่ได้ช่วยเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก ไม่ได้สอนให้เด็กคิด วิเ คราะห์ หรือค้นคว้าด้วยตนเอง คนไทยจึงขาดทัก ษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดการริเริ่มสร้างสรรค์ และการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ส่งผลให้คนไทยขาด
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก
การปฏิรู ป การศึ ก ษาครั้ ง ใหญ่ครั้ ง ที่ 2 จึง เกิ ด ขึ้นในปี พ.ศ.2542 โดยมี ก ารประกาศใช้
พระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ มี
สาระสาคัญในการพัฒนาคนไทยให้มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข ” กาหนดให้
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คนไทยทุกคนมีสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย การบัญญัติให้การศึกษามี 3 ระบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึก ษาตามอั ธยาศัย การจัดให้มีก ารประเมิ นมาตรฐานและการรับ รองคุณภาพการศึก ษ าของ
สถานศึก ษาทั้ ง การศึก ษาขั้นพื้ นฐานและอุดมศึก ษาทั้ ง ในและนอกระบบ การจัดให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้บริห ารการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีใบประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นเครื่องประกั น
คุณภาพให้แก่ผู้เรียนและประชาชน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อรับผิ ดชอบ
การจัดการศึก ษาใน 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวงศึก ษา เขตพื้นที่ก ารศึก ษา และสถานศึก ษา แต่
สาระสาคัญที่สร้างความตื่นตัวในวงการศึกษาอย่างมาก คือ การกาหนดให้การจัดการเรียนการสอน
ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบูรณาการสาระความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งแนวคิดนี้มาจาก
แนวคิดของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักปรัชญาและนักการศึกษาชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นผู้คิดค้น
ทฤษฎีการเรียนรู้จากการลงมือทา หรือ Learning by doing ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทของ
นักเรียนจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ลงมือเรียนรู้ด้วยตนเอง และเปลี่ยนบทบาทของครูจากผู้ สอน ผู้สั่ง
มาเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และก่อให้เกิดแนวการสอนแบบก้าวหน้าหรือแนว
การสอนแบบพิพัฒนาการ (Progressive Education) ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยก็
รับแนวคิดนี้มาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2 นี้ เพื่อหวังว่าคุณภาพของเด็กไทยและการศึกษาไทย
จะพัฒนามากขึ้น (พิพัฒน์ พสุธารชาติ, 2547)
ความพยายามในการแก้ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่เน้นการเรียนแบบท่องจาแต่ไม่
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันหรือการทางานได้ เป็นการเรียนรู้แบบแยกส่วน และไม่ได้ใช้ชีวิตของ
ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เริ่มเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2522 จากการเกิดขึ้นของแนวการสอนแบบก้าวหน้า ทาให้ใน
ยุคนั้นเกิดกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ตอบโต้ต่อระบบการศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาแบบควบคุม
ทุกอย่างให้เป็นแบบเดียวกันเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม และทาให้
เกิดโรงเรียนทางเลือกขึ้น คือ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โดยใช้ปรัชญาการเรียนการสอนแบบซั มเมอร์ฮิลล์
(Summer Hill) เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบกึ่งโรงเรียนกึ่งบ้านเรียน (Home School) เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกาพร้า เด็กยากจน เด็กที่ประสบปัญหาถูกกระทาทารุณ โดยพัฒนาให้
เด็กเหล่านี้มีทัก ษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น และใช้ชีวิตในสังคมได้ (สานัก งานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2549) และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 12 ที่ระบุให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์ก รวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสัง คมอื่นๆ มี สิท ธิในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545) จึงเหมือนเป็นส่งสัญญาณว่ารัฐเปิดรับแนวทาง
การศึกษาทางเลือกมากขึ้น ทาให้โรงเรียนทางเลือกมีแนวโน้มเพิ่ มมากขึ้นเรื่อยๆ (ปกป้อง จันวิทย์,
2555)
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สาหรับโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย จัดว่าเป็นการศึกษาแบบในระบบที่ต้องยึดกรอบ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ต้องมีการประกันคุณภาพ
ภายในและมีการรับรองคุณภาพการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ที่แตกต่างจากโรงเรียนกระแส
หลักคือ โรงเรียนสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแนวทางของตัวเอง ตรงตามปรัชญา
ของโรงเรียน และยืดหยุ่นต่อความหลากหลายในการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการฝึกฝนทักษะชีวิต
ทักษะการคิด และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
ด้านจิตใจให้กับนักเรียน แต่ถึงแม้จะจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของ
ผู้เรียนในโรงเรียนทางเลือกกับโรงเรียนกระแสหลัก จากงานวิจัยของปกป้อง จันวิทย์ จะพบว่า ผลการ
สอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุณภาพของ
นักเรียนในโรงเรียนทางเลือกอยู่ในระดับที่เทียบเท่าหรือดีกว่าโรงเรียนกระแสหลักทั้ง 3 ระดับ ซึ่ง
แสดงให้เ ห็นว่ าโรงเรียนทางเลือ กสร้ างนัก เรียนที่ มี คุณภาพทั ดเที ยมกั บ โรงเรียนในกระแสหลั ก
(ปกป้อง จันวิทย์, 2555)
นอกจากนั้น การเรียนรู้ในแนวใหม่ได้ก้ าวพ้นกรอบของการเรียนในห้องเรียนที่ เน้นเพียง
วิชาการเพี ยงอย่างเดียวออกไปแล้ว สอดคล้องกั บ สิ่งที่ โ รงเรียนทางเลือกพยายามจะสร้าง และ
สอดคล้องกับทั ศนะของ วิจ ารณ์ พานิช (2555) ที่บ อกว่าการเรียนรู้ที่ ถูกต้องสาหรับศตวรรษใหม่
จะต้องเรียนให้บรรลุถึงทักษะ จากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชาเพื่อการดารงชีวิตในโลกแห่งความเป็น
จริง ต้องเรียนโดยการลงมือทา ต้องฝึกฝน และการฝึกฝนนั้นต้องทาไปตลอดชีวิต ดังนั้นเป้าหมายของ
โรงเรียนทางเลือกจึงอยู่ที่การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู
และนักเรียนที่มุ่งเน้น “กระบวนการเรียนรู้สาคัญกว่าความรู้ ” และ “กระบวนการหาคาตอบสาคัญ
กว่าคาตอบ” ซึ่งสอดคล้องกับฐานคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills) ที่พัฒนาโดย
องค์กรภาคีเ พื่ อ ทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2007) ซี่ง
ประกอบด้วย 3 ทักษะสาคัญ ได้แก่
1. ทักษะการเรีย นรู้และนวัตกรรม มุ่ งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและแก้ปัญหา การสื่อสาร การทางานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. ทักษะชีวิตและอาชีพ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัว มี
ความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายในชีวิต เข้าใจสังคมและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีศักยภาพใน
การทางานและยอมรับการตรวจสอบ มีความเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ
3. ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร และเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการเข้าถึงสารสนเทศและสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการ เชื่อมโยง ประเมินและสร้าง
สารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและคานึงถึงกฎหมาย
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ถึงแม้การดาเนินงานของโรงเรียนทางเลือกจะได้รับยอมรับในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและ
เป้าหมายที่ ส อดคล้อ งกั บ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ งสอดคล้องกั บ เป้าหมายของการจัด
การศึกษาที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก็ตาม แต่จ ากงานวิจัยของ
สานัก งานเลขาธิการสภาการศึก ษา เรื่อง ข้อเสนอ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปรับใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2551 ส าหรั บ การศึ ก ษาทางเลื อ กตามแนวทางของ
พระราชบั ญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ ที่ก ล่าวถึง ความสอดคล้องระหว่างพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ว่า ในส่วนหัวใจของ
หลักสูตรฯ ค่อนข้างตอบสนองต่อหลักการ เป้าหมายหลัก และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติและค่อนข้างส่งเสริมการศึกษาทางเลือกและการปฏิรูปการศึกษา แต่ในส่วนของ
เป้าหมายย่อย ระเบียบปฏิบัติบางอย่าง เช่น เรื่องของการประเมิน เรื่องความยืดหยุ่นของการจัดการ
เรียนการสอน ค่อนข้างเป็นอุ ปสรรคของโรงเรียนทางเลือก (สานัก งานเลขาธิการสภาการศึก ษา,
2554) และจากการประชุมของกลุ่มสภาการศึกษาทางเลือก โดยมีโรงเรียน สถาบัน กลุ่มเยาวชน
และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆเข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ “โครงการวิจัยร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ของกลุ่ม โรงเรี ยนที่ จัดการศึก ษาทางเลื อก และกลุ่ ม โรงเรียนที่ มี ห ลัก สูตรสถานศึ ก ษาเฉพาะ ”
สถานศึกษาหลายแห่งสะท้อนผลการประเมินว่า ยังต้องได้รับการปรับปรุงในตัวชี้วัดที่ 5 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน และตัวชี้วัดที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยเฉพาะในส่วนของการประเมินผลที่ไม่ชัดเจนและขาดระบบที่เป็นรูปธรรม ในบางแห่ง ยัง
ต้องปรับปรุงในตัวชี้วัดที่ 3 คือ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น
ทาเป็น ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของนักเรียนที่ยังไม่เท่าเทียมกันในกลุ่มของโรงเรียนทางเลือก และทาให้
กลุ่มโรงเรียนทางเลือกต้องรวมตัวกันเพื่อนาเสนอตัวชี้วัดสาหรับกลุ่มโรงเรียนทางเลือกโดยเฉพาะ ใน
สิ่ง้สะท้
นี้ อนให้เห็นว่าว่าโรงเรียนทางเลือกยังไม่สามารถแสดงให้ผู้ที่มี ส่วนรับผิดชอบได้ยอมรับว่า
การศึกษาทางเลือกช่วยพัฒนาเด็กได้จริงตามที่โรงเรียนตั้งเป้าหมายเอาไว้ แสดงถึงจุดอ่อนในด้านการ
บริหารวิชาการของโรงเรียนทางเลือก และประเด็นนี้ถูกตั้งเป็นคาถามว่าเราจะมีกลยุทธ์อะไรที่จะทา
ให้การบริหารทัง้ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล การพัฒนาครู มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
แบบแผน และส่งผลให้ทุกฝ่ายยอมรับในคุณภาพของโรงเรียนทางเลือกมากขึ้น
จากสภาพดังกล่าว ทาให้มีความจาเป็นในการศึกษากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนทางเลือก เนือ่ งการภารกิจหลักของการบริหารวิชาการ
คือ การจัดกิจกรรมทุกอย่างทีเ่ กีย่ วกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ
และก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ดังนั้น การบริหารวิชาการจึงความสาคัญต่องานวิจัย และเพื่อให้
สามารถค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทั้งในแวดวงของการศึกษาทางเลือกและการบริหารการศึกษาที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนที่มีคุณภาพ ทาให้โรงเรียนทางเลือกได้รับการยอมรับ นอกจากนั้น
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กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนทางเลือกยังมี
ประโยชน์ต่อการศึกษาไทยในภาพรวม ที่จะส่งผลให้คนไทยมีทักษะที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น การพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ จะเป็นกุญแจสาคัญ
ต่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและนากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
เอกชนทางเลือกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.2 คาถามการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือกเป็นอย่างไร
2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือกมีอะไรบ้าง
3. กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือกควรเป็นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
2. เพื่ อ วิเ คราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุก คามของการบริห ารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
1.4 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนเอกชนทางเลือก หมายถึง โรงเรียนที่นาแนวคิดและปรัชญาการศึกษาทางเลือกมา
ปรับใช้ในรูปแบบของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอย่างมีแบบแผนและความต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีวุฒิการศึกษารองรับผลสาเร็จของการศึกษาที่สามารถเทียบเคียง
ได้กับระบบการศึกษาทางการ โดยมีสถานภาพเป็นโรงเรียนที่มีกฎหมายรองรับและจัดการศึกษาที่อิง
กับระบบของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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กลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการ
ดาเนินงานทางวิชาการเพื่อจัดกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน อันได้แก่ การกาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
และการประเมินผลของโรงเรียนเอกชนทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการเรียนรู้ หมายถึง เป้าหมายการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญให้กับ
นักเรียน รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนแบบบูรณาการระหว่างเนื้อหาและการปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
หลักสูตรและการเรียนการสอน หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียน โดย
บูร ณาการและพั ฒนาความรู้และสมรรถนะอย่างเป็นองค์ร วม มี การกาหนดเป้าหมายการพัฒ นา
จัดลาดับเนื้อหา และดาเนินการตามแผนการสอนที่วางไว้
การพัฒ นาทางวิช าชี พ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายเพื่อพัฒ นาครูให้มี ทั กษะ ความรู้
ความสามารถ การก าหนดกลยุทธ์ก ารจัด การเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์ก ารเรียนรู้ที่
เหมาะสม และการกาหนดให้ครูประเมินการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หมายถึง การกาหนดแนวปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน การจั ด หาสื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผลการจั ด
สภาพแวดล้อม
การประเมิ นผล หมายถึง การกาหนดแนวปฏิบัติในการประเมิ นผล การประเมินผลตาม
สภาพจริ ง จากกระบวนการ การปฏิบั ติง าน และผลงาน รวมทั้ ง การปรั บ ปรุง เครื่อ งมื อวัด และ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความรู้และทักษะที่บุคคลต้องใช้ในการดารงชีวิตอยู่ใน
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รุนแรง และกว้างขวาง
เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
ทัก ษะการเรีย นรู้ หมายถึ ง ทั ก ษะที่ ท าให้ ผู้เ รี ย นสามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ทักษะการคิดและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ทักษะการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฟังอย่างลึกซึ้ง และการจับประเด็น และ
ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
ทักษะด้า นนวัตกรรม หมายถึ ง ทั ก ษะที่ ท าให้ผู้เ รียนสามารถคิดและสร้างสิ่ง ใหม่ ที่ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม ประกอบด้วย ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม
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ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี หมายถึง ทักษะที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
โลกยุคดิจิตอล ประกอบด้วย ทักษะการเข้าถึงข้อมูล การประเมินข้อมูล และการจัดการข้อมูล ทักษะ
การวิเคราะห์สื่อและการสร้างสื่อ และทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทักษะอาชีพ หมายถึง ทักษะที่เป็นพื้นฐานของการทางานในทุกสาขาอาชีพ ประกอบด้วย
ทักษะการมีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ ทักษะการสร้างงานที่มีคุณภาพและคานึงถึงจริยธรรมใน
การทางาน
ทักษะชีวิต หมายถึง ทั ก ษะที่ ให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วย ทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทักษะการมีวินัยในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และทั กษะการสร้างสัมพันธภาพที่ ดีกับสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก หมายถึง ทักษะที่บุคคลจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
และเกิดประโยชน์ ประกอบด้วย ทักษะการมีจิตสานึกต่อส่วนรวม ทักษะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และดูแลสิ่งแวดล้อม และทักษะการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึก ษา วิ เ คราะห์ และสัง เคราะห์ แนวคิดที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ กลยุ ท ธ์ก ารบริห ารวิช าการเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยมีรายละเอียดกรอบ
แนวคิด ดังนี้
1.5.1 การบริหารวิชาการในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ใช้กรอบแนวคิดระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 ของ Partnership for 21st
Century Skills (2007) ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) หลักสูตรและการเรียนการสอน 3)
การพัฒนาทางวิชาชีพ 4) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 5) การประเมินผล
1.5.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
สังเคราะห์แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(Partnership for 21st Century Skills, 2007) ห้องวิจัยการศึกษาเขตภาคกลางตอนเหนือและกลุม่
เมทิรี (The North Central Regional Educational Laboratory and the Metiri Group, 2003)
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation
and Development, 2005) สภาผู้นาแห่งชาติเพื่อการศึกษาเสรีและสัญญาของอเมริกา (National
Leadership Council for Liberal Education and American's Promise, 2007) สมาคม
เทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International Society for Technology in Education, 2007)
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โครงการการประเมินผลและการสอนเพื่อศตวรรษที่ 21 (Binkley et al., 2012) ไพฑูรย์ สินลารัตน์
(2549) และ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546b) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยประกอบไปด้วย
(1) ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ทักษะการคิดและการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 2) ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 3) ทักษะการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฟัง
อย่างลึกซึ้ง และการจับประเด็น 4) ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
(2) ทักษะนวัตกรรม ประกอบด้วย 1) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 2) ทักษะการสร้าง
นวัตกรรม
(3) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 1) ทักษะการเข้าถึงข้อมูล
การประเมินข้อมูล และการจัดการข้อมูล 2) ทักษะการวิเคราะห์สื่อและการสร้างสื่อ 3) ทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(4) ทักษะอาชีพ ประกอบด้วย 1) ทักษะการมีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ 2)
ทักษะการสร้างงานที่มีคุณภาพและคานึงถึงจริยธรรมในการทางาน
(5) ทักษะชีวิต ประกอบด้วย 1) ทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง 2) ทักษะการมีวินัยในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 3) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
(6) ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก ประกอบด้วย 1) ทักษะการมีจิตสานึก
เพื่อส่วนรวม 2) ทักษะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อม 3) ทักษะการบูรณาการ
ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.5.3 การพัฒนากลยุทธ์
จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์ของ Wheelen and Hunger (2008) และการ
กาหนดกลยุทธ์ของ Koontz and Weihrich (1990) มีสาระสาคัญที่นามาสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง จากการวิเคราะห์ทางเลือก
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิดเรื่อง การบริหารวิชาการ ทักษะแห่งศตวรรษที่
21 และการพัฒนากลยุทธ์ สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

1. มาตรฐานการเรียนรู้

(Partnership for 21st Century Skills, 2007), (The North
Central Regional Educational Laboratory and the
Metiri Group, 2003),(Organisation for Economic Cooperation and Development, 2005),(National
Leadership Council for Liberal Education and
American's Promise, 2007),(International Society for
Technology in Education, 2007),(ไพฑูรย์ สินลารัตน์,
2549),(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์ 2546b)

2. หลักสูตรและการเรียนการสอน

1. ทักษะการเรียนรู้

3. การพัฒนาทางวิชาชีพ

2. ทักษะนวัตกรรม

การบริหารวิชาการของโรงเรียน
เอกชนทางเลือก
(Partnership for 21st Century Skills, 2007)

3. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

4. ทักษะอาชีพ

5. การประเมินผล

5. ทักษะชีวิต
6. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
1. การวิเคราะห์ SWOT (Wheelen & Hunger, 2008)
2. การกาหนดกลยุทธ์ (Koontz & Weihrich, 1990)

1.6 ขอบเขตการวิจัย
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
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การศึก ษาครั้ง นี้ผู้วิจัยมุ่ งศึก ษาการบริห ารวิชาการในโรงเรียนเอกชนทางเลือกเพื่อการ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยยึดกรอบแนวคิดระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21 ของ
Partnership for 21st Century Skills ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) หลักสูตรและการเรียน
การสอน 3) การพัฒนาทางวิชาชีพ 4) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 5) การประเมินผล
1.6.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนเอกชนทางเลือก ระดับประถมศึกษา และ
มั ธยมศึ กษา จ านวน 40
โรง สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วประเทศ
1.6.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา ปีการศึกษา 2557
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1.7.1 หน่วยงานในระดับ นโยบาย ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง จะได้รับประโยชน์จากการวิจัย ดังนี้
1) จะได้รับทราบถึงศาสตร์ทางการบริหารการศึกษาและแนวทางในการพัฒนาองค์กร
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น จากการนาแนวคิดและหลักการบริหารโดยการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่
21 มาใช้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทย
2) สามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารวิชาการให้กับผู้บริหาร
การศึกษาทุกระดับในสังกัดต่างๆ ได้
1.7.2 หน่วยงานทางการศึก ษาในระดับ ทบวงมหาวิท ยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์จะได้นาผลของการวิจัยไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
วิชาการและการพั ฒ นากลยุทธ์ โดยใช้แนวคิดเรื่องการเสริม สร้างทั ก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้
กว้างขวางต่อไป
1.7.3 หน่วยงานในระดับปฏิ บัติ ได้ แก่ โรงเรียนทางเลือก ทั้ งระดั บประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในทุกสังกัด จะได้รับประโยชน์จากการศึกษา ดังนี้
1) ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนทางเลือก จะได้ทราบถึงข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันของโรงเรียนทางเลือก ตลอดจนได้รับทราบถึง กลยุทธ์ /แนวทางในการบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางหรือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2) ครูโรงเรียนทางเลือก จะได้รับการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานตามแนวคิดเรื่อง
การเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
3) นักเรียนในโรงเรียนทางเลือก จะได้รบั การพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก
2.1.3 แนวทางการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเติบโตและมีพัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาเป็นไปตามวัยและตามศักยภาพ ดังที่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มาตรา 39 ที่กล่าวถึงอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาทางด้านวิชาการของสถานศึกษา ที่ต้องจัดการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ และ
กาหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ร่วมกั บผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ทบวงมหาวิท ยาลัย, 2545)
สอดคล้องกับ Hoy และ Miskel ที่ถือว่างานวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ถือเป็นแก่นของการบริหารโรงเรียน และถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนควร
ให้ความสาคัญ เป็นอันดับแรก และถือเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนการสอน (Hoy &
Miskel, 2007)
คาว่า การบริหารวิชาการ ในความหมายของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ภิญโญ สาธร
(2526) ชุม ศักดิ์ อิ นทร์รัก ษ์ (2545) มี ความสอดคล้องตรงกั น โดยให้ความหมายว่า การบริห าร
วิชาการ คือ การจัดกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนา การเรียนการสอนให้ได้ผลดี มี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาและโรงเรียน
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ทุกแห่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้นาทางวิชาการ ต้องทางานร่วมกันกับครู โดยให้คาแนะนาและ
ประสานงานให้ทุกคนทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียน และเมื่อจุดมุ่งหมาย
ของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมนักเรียนให้มคี วามรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร งานบริหารวิชาการจึงมีความสาคัญและถือเป็นหัวใจของสถานศึกษา ที่จะทาให้งานด้าน
อื่นๆ ดาเนินไปได้ด้วยความราบรื่น (พนัส หันนาคินทร์, 2524)
การบริหารวิชาการถือเป็นหัวใจของโรงเรียน ที่ผู้บริหารและครูจะต้องมีความเข้าใจ
ภารกิจของการบริหารวิชาการ เพื่อจะได้ปฏิบัติและบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ตามกฎกระทรวง ในส่วนที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึก ษา พ.ศ.2550 ได้กาหนดภารกิจด้านงานวิชาการ ดังต่อไปนี้ (สุนทร โคตรบรรเทา,
2552)
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ประกอบด้วยการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบสาระการ
เรียนรู้ บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น เพื่ อ นามากาหนดเป็น วิสัยทั ศน์ ภารกิ จ เป้าหมาย คุณลัก ษณะที่ พึงประสงค์ และจัดท า
โครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลังจากนั้นนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยต้องมีการบริหารจัดการ การนิเทศการ
ใช้หลักสูตร การติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมอยู่เสมอ
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ประกอบด้วย การจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความถนัด และความสนใจของผู้ เ รี ยน รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะต่ างๆที่ ส อดคล้อ งกั บ คุ ณลั ก ษณะที่
พึงประสงค์ ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนตามความเหมาะสม นอกจากนั้นยังต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูและจัดให้มี
การนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
3. การวัดผลและประเมินผล
ประกอบด้วย การกาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และ
ส่งเสริมครูให้ดาเนินการวัดผลและประเมินผล โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการ
การปฏิบัติ และผลงาน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วยการส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นใน
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การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และงานวิชาการ
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารวิชาการ ส่งเสริมให้ครูผลิต หรือจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ โดยประสานความร่วมมือกับ บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ประกอบด้วยการสารวจแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่ น ในพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียง จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ ส่งเสริม พัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ที่ ใช้ร่วมกั น และสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้ งในและนอกโรงเรียน ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
ประกอบด้วยการจัดระบบ การดาเนินการนิเ ทศการเรียนการสอนในรูป แบบที่
หลากหลาย โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ และจัดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
ประกอบด้วยการจัดระบบและดาเนินการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพให้กั บ
นักเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน และมีการ
ติดตามประเมิ นผล รวมทั้ ง ประสานความร่วมมื อ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป ระสบการณ์ด้านการ
แนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในพื้นที่
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบด้วยการกาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
และดาเนินการพัฒนางานตามแผน และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
ประกอบด้วยการสารวจความต้องการของชุมชนในด้านวิชาการ และจัดเผยแพร่
ความรู้และทักษะต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิ จกรรมวิชาการของสถานศึก ษา และส่ง เสริม ให้มีก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
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11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ประกอบด้ ว ยการประสานความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ
สถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
12. การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ
ประกอบด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ ในการจัดการศึก ษาของบุค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่วยงาน และสถาบั นสัง คมอื่นที่ จั ด
การศึกษา และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก
คาว่าการศึกษาทางเลือก ปรากฏเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันการรับรองสถานภาพของการศึกษาทางเลือกโดยสมบูรณ์ใน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยกาหนดไว้ในมาตรา 49 การที่รัฐจะต้องสนับสนุนการศึกษาของทุกคน
อย่างเท่าเทียม ทั้งองค์กรวิชาชีพ เอกชน การศึกษาทางเลือก การเรียนรู้ด้วยตนเองและการศึกษา
ตลอดชีวิต ทาให้สังคมไทยตระหนักว่า การศึกษาไม่ได้จากัดอยู่แค่ระบบเดียว แต่ยังมีวิถีการเรียนรู้ที่
หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้
หลั ง จากได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ค าว่ า “การศึ ก ษาทางเลื อ ก” ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นักวิชาการหลายคนได้ออกมาสนับสนุนแนวคิดในเรื่องนี้ เช่น
ประเวศ วะสี (2553) นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2545) ได้กล่าวถึงปัญหาของการศึกษาที่เอาวิชาเป็นตัวตั้งโดย
ไม่เชื่อมโยงกับชีวิต ทาให้นักเรียนมุ่งแต่การเรียนแบบท่องจาแต่ไม่สามารถนามาใช้ ในชีวิตจริง อีกทั้ง
ระบบโรงเรียนมุ่งการเตรียมคนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่ได้เตรียมคนให้พร้อมสาหรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้แจกแจงปัญหาของการศึกษาไทยออกเป็นประเด็นต่างๆ เพื่อ
สนั บ สนุ น ว่ า การศึ ก ษาทางเลื อ กจะเป็ น ตั ว จั ก รส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด กระบวนทั ศน์ ใ หม่ ข องการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
1) โลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่รวดเร็วมาก คนในโลกยุคใหม่ต้องเข้าหา
และเข้าถึงข่าวสารข้อมูลใหม่ๆได้ตลอด แต่โรงเรียนกลับไม่เน้นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ แต่สอนให้
นักเรียนเคยชินกับการถูกป้อนข้อมูลข่าวสารสาเร็จรูปที่ตายตัวและคับแคบ
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2) ตลาดแรงงานในโลกยุ คใหม่ต้องการคนที่เรีย นรู้และปรับ ตัวได้ และความ
ต้องการคนที่มีทักษะเฉพาะด้านลดลงเรื่อยๆ ต่อไปปริญญาอาจไม่สาคัญอีกต่อไป เพราะว่าคนเราจะ
เรียนรู้เองได้แม้ไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัย
3) ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาล ปัญหาของคนยุคนี้คือการเข้าถึง
ข้อมูลอย่างเลือกสรรและรู้เท่าทัน มีทักษะเชิงวิพากษ์ในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ระบบ
โรงเรียนไม่อาจจัดการเรียนการสอน แต่นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
4) สังคมไทยมีปัญหาเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยี เพราะติดขัดในเรื่องระดับความรู้
ความสามารถ ช่องทางในการกระจายความรู้ งบประมาณ แต่การศึกษาทางเลือกพัฒนาให้คนคิดเป็น
ไขว่คว้าหาความรู้เป็น จึงทาให้การกระจายความรู้ลงไปถึงคนทุกระดับมีความเป็นไปได้
5) สังคมไทยมาถึงยุคสมัยที่กฎระเบียบจะเปลี่ยนมือจากรัฐมาเป็นสังคมดูแลกัน
อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้คนสื่อสารกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และทา
กิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยไม่ต้องเห็นหน้าค่าตา รัฐจึงไม่สามารถดูแลทุกคนได้ แต่สังคมต้องพัฒนา
ความเป็นประชาธิปไตยเพื่อให้พลเมืองดูแลกันเอง
6) การศึกษาทางเลื อกเน้นการศึกษาเพื่อรู้จักตัวเองหรืออัตลักษณ์ ซึ่งหมายถึง
ลักษณะร่วมของตัวเรากับคนในท้องถิ่นระดับต่างๆ นับจากครอบครัว ชุมชน จังหวัด ภาค ประเทศ
ภูมิภาค ทวีป และโลก โดยการเปิดพื้นที่ ให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เมื่อเราให้
โรงเรียนทาหน้าที่ แต่เพียงฝ่ายเดียวเหมือนที่ผ่านมา ระบบการศึกษาจึงล้มเหลวอย่างหนักในเรื่อง
ศีลธรรมและวัฒนธรรม
ความหมายของการศึกษาทางเลือก
รัชนี ธงไชย (2553) กล่าวถึงการศึกษาทางเลือกในมิติต่างๆ ดังนี้
1) การศึกษาทางเลือกคือการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
การศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาว่าคนทุก คนมีศักยภาพที่จะเรี ยนรู้และพัฒนาตนไปสู่
เป้าหมายสูงสุด คือ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีอิสรภาพทางจิตวิญญาณ มีความสุขและเต็มไปด้วย
ความสร้างสรรค์ ก้าวพ้นจากการศึกษาแบบบริโภคนิยมที่เพียงแต่ผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเอา
รัดเอาเปรียบกันในสังคม การศึกษาทางเลือกเน้นการสร้างคุณค่าให้ผู้ เรียน สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน
ตนเอง ค้นหาและและแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเอง สามารถคิด วินิจฉัย ไตร่ตรอง แยกแยะความถูก ผิด ดี-ชั่ว หรือการสร้าง “ปัญญา” ให้กับผู้เรียน
2) การศึกษาทางเลือก คือ การศึกษาที่มีความหลากหลาย อันเป็นภาวะตามธรรมชาติ
การศึกษาทางเลือกเชื่อว่ามนุษย์มีวิถีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและมีความ
แตกต่ า งกั น ทั้ ง ลัก ษณะ ความถนัด ความสนใจ ความพร้ อ ม รวมถึ ง สภาพแวดล้อ มในวิ ถีชี วิ ต
ครอบครัว ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้แสดงออกเพื่อค้นพบตัวเอง ทั้งข้อดี ที่ต้องส่งเสริม
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และข้อด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ทาให้พรสวรรค์ของแต่ละคนมีความโดดเด่นและสมดุลกับพัฒนาการ
ด้านอื่นๆ เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของแต่ละคน
3) การศึกษาทางเลือก คือ การศึกษาที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ที่สมดุลและผสมผสาน
การศึกษาทางเลือก จัดการศึกษาให้คนหลุดจากวัฒนธรรมทุนนิยมเสรี หรือ วัตถุนิยม
แบบเอารัดเอาเปรียบ เน้นการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี จนเกินขอบเขตและ
ท าลายธรรมชาติ สิ่ง แวดล้ อ ม มุ่ ง การสร้า งชุ ม ชนที่ ส งบ สัน ติ พอเพีย ง เป็ นมิ ตรต่อ ตนเองและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ดังจะเห็นได้ว่าองค์ความรู้ในปัจจุบันจะเน้นการบูรณาการขององค์ความรู้กับเรื่อง
โลกและธรรมชาติ เช่น นิเวศวิทยา ความเป็นองค์รวม ความยั่งยืน เกษตรกรรมยั่ งยืน เศรษฐกิจชุมชน
โลกาภิวัฒน์ สันติภาพและสันติวิธี สิทธิมนุษยชน เป็นต้น
4) การศึกษาทางเลือก คือ การศึกษาที่สร้างสรรค์ วิถีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติ
ในการเรียนรู้มนุษย์
การศึกษาต้องสร้างความสุขในการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างบูรณาการกับชีวิต เชื่อมโยงวิชาการ
กับวิถีชีวิตเป็นเนื้อเดียวกัน เรียนรู้จากความจริงและสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ รักในการเรียนรู้
รู้หลากหลาย รู้เชื่อมโยง รู้สร้างสรรค์ รู้ตน เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น ครูต้องสร้าง
อารมณ์ ความสนุก แรงบันดาลใจ ให้กับผู้เรียน ทาให้พร้อมในการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ดี สนุก มีความสุข
มากกว่านั้นคือการสร้างให้เกิดคุณค่าและความหมายต่อการเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนกับประสบการณ์เดิม
และการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ที่ทาให้ผู้เรียนได้ล งมื อทาในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เ คียง
ความจริงมากที่สุด ซึ่งแนวทางนี้ตรงกับกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติในการเรียนรู้ ของ
มนุษย์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้แก่ 1) เกิดฉันทะในการเรียนรู้ คือ ความต้องการหรือ
ความรักในการเรียนรู้ 2) เรียนรู้ได้จากทุกสิ่ง เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ถึงแม้จะ
รู้สึกไม่ชอบใจ และในที่สุดก็สามารถค้นพบความสุขจากสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ 3) ยิ่งยากยิ่งท้าทาย เป็น
การเรียนรู้ที่ก้าวข้ามจากสิ่งไม่ชอบใจ ไปสู่การแก้ปัญหาที่ยากมากขึ้น 4) นาไปสู่การเชื่อมโยง เมื่อ
เรียนรู้ได้แล้ว ก้าวหน้าแล้ว สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เรียนคืออะไร เป็นอะไร ทาไมเป็นอย่างนี้ เป็นมา
อย่างไร สัมพันธ์กับสิ่งอื่นอย่างไร เอาไปใช้ทาอะไร และสามารถต่อยอด ไปยังองค์ความรู้อื่นๆที่อยาก
รู้ต่อไป 5) สุขจากการกระทา การสร้างสรรค์ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2545)
5) การศึก ษาทางเลือ ก คื อ การศึกษาที่ ช่ วยให้ค้ นพบตนเอง และน าทางให้ป ระสบ
ความสาเร็จได้ตามศักยภาพของตน
การศึกษาทางเลือกมุ่งหวังให้ผู้เรียนแข่งขันกับตัวเอง พัฒนาตนเองไปจนสุดความสามารถ แต่
ไม่เน้นการแข่งขันกับคนอื่น
6) การศึกษาทางเลือก คือ การศึกษาที่เป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
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การศึกษาทางเลือกให้ความเคารพในภูมิปัญ ญาของชุม ชน ในฐานะที่ท าให้เรารู้จักตนเอง
รู้ป ระวัติศ าสตร์ ความเป็นมาของชุม ชน องค์ค วามรู้ต่า งๆที่ มี อยู่ใ นชุม ชน ตลอดจนวิ ถีชีวิตและ
สภาวการณ์ในปัจ จุบัน ให้ความสาคัญกั บหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนของ
ตนเอง ในแง่ของการจัดการศึกษาถือว่าเป็นการกระจายอานาจการจัดการศึก ษาสู่ท้ องถิ่น ทั้ งใน
แง่ก ารลงทุ นในทรัพยากร การให้สิทธิผู้เรียนเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เ หมาะกั บตัวเอง ให้บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสถาบันทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดการศึกษาของชาติ
ในงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาไทยทางเลือกในอนาคต” ของ สุลัก ษณ์ ศิวรัก ษ์และคณะ
(2545) ได้ให้ภาพรวมของการศึกษาทางเลือก ซึ่งให้ความสาคัญกับสองหลักการใหญ่ คือ
1. ความหลากหลาย ซึ่งเป็นหัวใจของระบบธรรมชาติ และมนุษย์ที่เป็นหน่วยชีวิตหนึ่ง
ของธรรมชาติย่อ มมี ภาวะที่ ห ลากหลายเช่นกั น การจัดการศึก ษาจึง ต้องทาอย่างสอดคล้องและ
เหมาะสมกับภาวะที่แตกต่างกันในมนุษย์แต่ละคน ระบบการศึกษาทางเลือกเป็นการสร้างทางเลือก
ทางการศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้โอกาสแก่ทุกคนในการเลือกระบบที่ดีที่สุดและ
เหมาะสมที่สุดกับตัวเขาได้อย่างอิสระเสรี
2. การให้ คุ ณ ค่ า กั บ มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี ปั ญ ญาและหั ว ใจ และมี
ความสามารถในการค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในแล้วนามาทาประโยชน์ให้แก่ตนเอง สรรพสิ่งใน
โลก และจักรวาล ระบบการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้มนุษย์แสดงคุณค่าและเข้าถึงศักยภาพสูงสุดนั้น
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2546) ไม่ได้สังเคราะห์นิยามของการศึกษาให้เหลือเพียงนิยาม
เดียว เพราะในขณะนั้นการศึกษาทางเลือกในสังคมไทยยังไม่ได้สถาปนาเป็นระบบที่เข้มแข็ง จึงไม่
จาเป็นต้องจากัดนิยามความหมายไว้เพียงนิยามเดียว แต่ได้ให้มุมมองของการศึกษาทางเลือกไว้ดังนี้
 มีกระบวนการเรียนรู้หรือเป็นการเรียนรู้ที่มีกระบวนการถ่ายทอด มีองค์ความรู้และมี
ความต่อเนื่อง
 มีการจัดการและกระบวนการที่เกิดการมีส่วนร่วม
 มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือชุมชน
 มีเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายแตกต่างกันไป
 มีเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้แบบเอาปัญหาเป็นตัวตั้ง หรือชุมชนเป็นตัวตั้ง
 เป็นการเรียนรู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เป็นทางการ ไม่อิงหลักสูตรที่เป็นทางการของ
รัฐ
 เป็นกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ (interactive) ระหว่างผู้เรียน
 มีเจตนาการเรียนรูห้ รือเป้าหมาย วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งคือ ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาศักยภาพตัวตน โลกทัศน์ ความรู้ และด้านสังคม ชุมชน

19
นอกจากนี้ยัง มีความหมายของการศึก ษาทางเลือกในมุ มมองของภาคราชการที่ ดูแลด้าน
การศึกษา ดังนี้
สานัก งานเลขาธิก ารสภาการศึ ก ษา กล่าวว่า การศึก ษาทางเลือกในสัง คมไทย หมายถึง
การศึกษาที่เน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียน และพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน เป็น
ทางเลือกในการจัดการศึกษาสาหรับบุคคล ครอบครัว องค์กรสังคมอื่น ที่ไม่ใช่การศึกษารูปแบบเดิม
แต่เป็นการศึกษาที่ยึดเด็กเป็นศูน ย์กลาง ภายใต้ปรัชญาการเรียนรู้อย่างมีความสุข เข้าใจธรรมชาติ
พัฒนาการและจิตวิทยาของเด็ก รวมทั้งความอยากรู้ของผู้เรียน ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอน
กับเนื้อหาเข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม ที่มีลักษณะนาไปสู่การปฏิบัติที่สัมพันธ์กับปัญหา ชีวิตจริง ซึ่ง
มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)
ส านัก งานส่ง เสริม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย กล่าวว่า การศึก ษา
ทางเลือก เป็นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาตามแนวกระแสหลักในระบบ
ทั่ ว ไป การศึ ก ษาทางเลื อ กจั ด ขึ้ น บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ว่ า ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ มี ค วามแตกต่ า ง
หลากหลาย การศึกษาทางเลือกจึงมีหลายรูปแบบ แต่ทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงั้ ด้านสติปัญญาและจิตใจ (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2552)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การศึกษาทางเลือกเป็นการศึกษาที่ให้
ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในเชิงโอกาสและคุณภาพแก่
ผู้เรียน อันแสดงถึงจิตวิญญาณ ความรับผิดชอบและความเพียรพยายามของครูที่จะพัฒนาผู้เรียนใน
ส่วนที่ระบบโรงเรียนปกติไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ด้วยการนาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายในทุกๆ
มิติ ทั้ งในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมถึงความแตกต่าง
หลากหลายของบุคคล มาจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในระบบโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามหลักสูตร (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550)
จากการสัง เคราะห์นิยามของการศึกษาทางเลือกจาก สุลักษณ์ ศิวรักษ์และคณะ (2545)
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ (2546) รัชนี ธงไชย (2553) สามารถสรุปนิยามของการศึกษาทางเลือก
ได้เป็น 4 ลักษณะ คือ
1. การศึกษาที่ แตกต่างจากการศึกษากระแสหลัก คือ การจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจาก
ระบบการศึกษาเดิม ที่การศึกษาทางเลือกอ้างว่าเป็นการแก้ปัญหาภายใต้ระบบการศึกษาแบบเก่า
อาจเป็นปรับปรุงระบบในบางส่วน จนถึงขนาดรื้อโครงสร้างเดิมเพื่อนาเสนอสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากเดิม
เช่น การจัดการเรียนรู้แบบนอกรูปแบบ (De-school) การจัดการเรียนรู้แบบบ้านเรียน (Home
School) การจัดการเรียนรู้ภายในชุมชนตามความต้องการของผู้เรียน เป็นต้น
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2. การศึกษาสาหรับเด็กกลุ่มพิเศษ เป็นรูปแบบที่หลายประเทศนาไปใช้ในการจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม เด็กที่กลุ่มเสี่ยง หรือเด็กอัจฉริยะ เพราะ
เด็กเหล่านี้ต้องการศึกษาที่เข้าใจธรรมชาติของเขาเหล่านั้นและต้องสามารถตอบสนองความต้องการที่
เฉพาะเจาะจงได้ อย่างไรก็ตาม Loflin (2003) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การศึกษาทางเลือกแบบนี้ เป็น
การศึกษาทางเลือกเทียม (Pseudo-alternative education) เนื่องจากไม่ได้มาจากเจตนารมณ์ใน
การนาเสนอทางเลือกในการศึกษา แต่เป็นแค่แนวทางเสริมเท่านั้น
3. การศึกษาที่มีลักษณะหลากหลาย (Diversity) และตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียน
เป็นหลัก แนวคิดและปรัชญาการศึกษาทางเลือกส่วนใหญ่มาจากแนวคิดการศึกษาแบบองค์ร วม
(Holistic Education) ซึ่งมีฐานคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้แตกต่า งกัน
ออกไป ในความหมายนี้การศึกษาจึงต้องหลากหลายและยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ แนวทางนี้
ยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนคิดค้นนวัตกรรมการศึกษาใหม่ ๆที่ แตกต่างจากวิธีการเรียนรู้ที่ เราคุ้นชิน
เนื่องจากต้องตอบโจทย์ความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก
4. การศึก ษาที่ มีร ะดับความเป็นอิส ระ (Autonomy) สูง ในการจัดการศึกษา เนื่องจาก
โรงเรียนทางเลือกต้องจัดการศึกษาที่หลากหลายและแตกต่างจากระบบการศึกษากระแสหลัก จึง
ต้องการความเป็นอิสระหรือการยอมรับจากรัฐในการจัดการศึกษาตามแนวทางของตน สิ่งนั้นได้แก่
สิท ธิใ นการจัด การศึ ก ษาและใช้ ห ลั ก สู ตรที่ แ ตกต่า งจากระบบทั่ ว ไป หรือ การประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาตามลักษณะการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
ในสหรัฐอเมริกา กระทรวงศึกษาธิการ (The U.S.Department of Education) อธิบายไว้ว่า
โรงเรียนทางเลือก คือ โรงเรียนในสังกัดของรัฐทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ จัดการศึกษา
เพื่อตอบสนองนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในโรงเรียนปกติ โรงเรียนที่จัดการศึกษาที่ไม่ใช่ระบบทั่วไป
เช่น การศึก ษาพิ เ ศษหรือ การศึ ก ษาอาชีพ หรื อเป็ นบริ ก ารเสริ ม เพิ่ม เติม ในโรงเรียนปกติ ทั่ วไป
(U.S.Department of Education, 2007) หรือจากการศึกษาวิจัยของ Raywid (1983) ที่แบ่ง
โรงเรียนทางเลือกเป็น 3 ประเภท คือ
1. เป็นโรงเรียนที่ถูกจัดโครงสร้างใหม่ (Restructured Schools) และใช้แนวคิดการศึกษา
ก้าวหน้า (Progressive education)
2. เป็นโครงการฝึกระเบียบวินัย (Disciplicary Programs) สาหรับผู้เรียนที่มีปัญหาความ
รุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จัดการศึกษาโดยดูแลเป็นรายบุคคล เพื่อขจัดพฤติกรรมด้านลบ
ของนักเรียน
3. เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสาหร้บเด็กที่มีความเสี่ยง (at-risk students)
Kowalski (2008) แบ่งการศึกษาทางเลือกออกเป็น 3 แบบ ได้แก่
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1. โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนที่ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาได้ตามความต้องการ เป็น
โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ แตกต่างจากระบบเดิมๆ ทั้ งในด้านโครงสร้างขององค์การและการ
บริหาร
2. โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนที่ช่วยนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนในโรงเรียนเดิมด้วยปัญหา
ต่างๆ และช่วยปรับพฤติกรรมด้านลบของผู้เรียนให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยลง
3. โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนวิชาการ การเข้าสังคม
หรือมีปัญหาอารมณ์ โดยมุ่งการช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนเดิมให้ได้
จะพบว่า นิยามของการศึกษาทางเลือก มีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามยุคสมัยที่ผ่านไป
นับตั้งแต่ความหมายที่เน้นไปเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบอิสระเสรี ไม่อิงกับระบบใดๆของ
รัฐ เพื่อให้ฉีกออกไปจากการศึกษาในกระแสหลัก การจัดการศึกษาสาหรับเด็กกลุ่มพิเศษหรือเด็กที่มี
ความเสี่ยงต่อการออกจากการเรียนกลางคัน หรือการศึกษาทางเลือกที่ปรับให้เข้ากับระบบแต่ยังคง
ยึดหลักการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากการศึกษากระแสหลัก ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้จากัด
กรอบของการศึก ษาทางเลือก ที่ กล่าวว่า การศึกษาทางเลือก คือ การจัดการเรีย นการสอนที่
ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เ รียนและชุ มชนเป็นหลัก โดยใช้แนวคิดการศึกษาแบบองค์รวม
(Holistic Education) ซึ่งพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
โดยเชื่อว่าธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย การจัดการเรียนการสอนจึง
ต้องยึดผู้เ รีย นเป็นศูนย์กลางและปรับ ให้เข้ ากับ สภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับชี วิตจริง ซึ่ง เป็น
แนวทางของโรงเรียนเอกชนทางเลือก และเป็นความหมายของการศึกษาทางเลือกที่ใช้ในประเทศไทย
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก
โรงเรียนทางเลือกเป็นส่วนหนึ่ง ของแนวทางการศึกษาทางเลือก ที่นาแนวคิดและปรัชญา
การศึกษาทางเลือกมาปรับใช้ในรูปแบบของสถานศึก ษาที่จัดการศึกษาอย่างมีแบบแผนและความ
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีวุฒิการศึกษารองรับผลสาเร็จของ
การศึกษาที่สามารถเทียบเคียงได้กับระบบการศึกษาทางการ โรงเรียนทางเลือกแตกต่างจากรูปแบบ
การดาเนินงานอื่นๆ ของแนวทางการศึกษาทางเลือก เช่ น ศูนย์การเรียนขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถจัด
การศึก ษาขั้น พื้ นฐานได้ แต่มี ส ถานภาพเป็น ศูนย์ ก ารเรีย น และแหล่ง การเรีย นรู้ท างเลือกซึ่ง มี
เป้าหมายหลักในการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากกว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้วุฒิ
การศึกษา เป็นต้น
โรงเรียนทางเลือ กในประเทศไทย มี ส ถานภาพเป็นโรงเรียนที่ มี ก ฎหมายรองรับ และจัด
การศึกษาที่อิงกับระบบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดต่างๆของ

22
กระทรวงศึกษาธิการ เช่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น สถานะ
ดังกล่าวทาให้โรงเรียนทางเลือกจัดการศึกษาในโครงสร้างเดียวกันกับโรงเรียนทั่วไป ตั้งแต่ชั้นอนุบาล
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้วย
เมื่อ ดูจ ากวิวัฒ นาการของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย นับตั้งแต่ยุคบุก เบิก โรงเรียน
ทางเลือกเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ในชื่อ "โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ” ในปี พ.ศ.2522 โดย
คุณพิภพและรัชนี ธงไชย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาส เด็กกาพร้า
เด็ ก ยากจน เด็ ก ที่ ป ระสบปั ญ หาถูก กระท าทารุณ เด็ ก ที่ ม าจากครอบครัว แตกแยก และเด็ ก ที่
ถูกทอดทิ้ง ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา โดยโรงเรียนนาปรัชญาการเรียนการสอนที่เน้นเสรีภาพแบบ
ซัมเมอร์ฮิลล์ (Summerhill) มาปรับใช้ และผสมผสานกับพุทธธรรมประยุกต์ หลังจากนั้นได้ มีการ
ก่อตั้ง โรงเรียนทางเลือ กเพิ่ มมากขึ้น โดยภาคเอกชนและขยายไปสู่เด็ก ทั่วไป โดยเฉพาะในระดับ
ปฐมวัย เช่น โรงเรียนสมบุญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก เป็นต้น
หลังจากนั้นในยุคปฏิรูป การศึกษารอบแรก การปฏิรูป การศึกษาภายใต้พระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ส่งสัญญาณว่ารัฐเปิดรับแนวทางการศึกษาทางเลือกมากขึ้น เช่น ใน
เรื่องแนวทางการจัดการศึกษา ปรากฏในมาตรา 22 และมาตรา 24 ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและ
แนวทางการศึกษาทางเลือก ในเรื่องการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดกระบวนการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ส่วนเรื่องสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐเปิดพื้นที่ใน
ส่วนอื่นๆของสังคมเข้ามาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ดังปรากฏในมาตรา 12 และ14
สาหรับโรงเรียนทางเลือก แนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดี เนื่องจากมี
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาที่หลากหลายและการจัดการศึกษาแบบองค์รวมของ
โรงเรียนทางเลือก นอกจากนี้ สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการจัดตั้งโรงเรียนของสถาบัน
อื่นๆทางสังคมก็เปิดกว้างมากขึ้นและจูงใจให้กลุ่มนักการศึกษาที่คิดต่างจากรัฐในเรื่องการศึกษามี
โอกาสเข้ามาจัดการศึกษามากขึ้น
หลังจากมี การดาเนินการมาได้ระยะหนึ่งจนถึงช่วงของการปฏิรูปการศึกษารอบที่สอง
ระบบการศึกษาทางเลือกยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ ทั้งในเรื่องสิทธิในการจัดการศึก ษา
ขั้นพื้ น ฐาน การด าเนิน การภายใต้ ห ลัก สู ตรแกนกลาง และการประเมิ นมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา จึงเกิดการรวมตัวกันของโรงเรียนทางเลือก 12 โรงเรียนเป็นเครือข่ายโรงเรียนไทยไท และ
ร่วมกับกลุ่มการศึกษาทางเลือกอืน่ ๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ เป็นสภาการศึกษาทางเลือกในปี 2552 เพื่อ
ผลักดันให้รัฐยอมรับในการจัดการศึกษาที่แตกต่างและประเมินคุณภาพจากแนวทางของโรงเรียน
มากกว่าการใช้มาตรฐานกลาง
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ถึงแม้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกจะแตกต่างจากโรงเรียนกระแสหลัก แต่
สาหรับโรงเรียนเอกชนทางเลือกแล้วยังต้องใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานเป็นหลัก และปรับให้
สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน ทั้งในเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน สาระ
การเรียนรู้ กิ จ กรรมพัฒ นาผู้เ รียน การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมิ นผล ซึ่ง ในภาพรวมของ
คุณภาพผู้เรียน จากรายงานโรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชนของ ปกป้อง
จันวิทย์ (2555) ได้นาเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ ONET พบว่าคะแนนการสอบ O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือกมี ค่าเฉลี่ยดีกว่าโรงเรียนรัฐและ
โรงเรียนเอกชน นอกจากนั้นนักเรียนระดับ ชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ 6 ของโรงเรียนทางเลือกสามารถ
แข่งขันและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ดี ทั้งการสอบเข้าผ่านระบบรับตรงและผ่านระบบ Admission
แต่อย่างไรก็ตาม เรายังพบความขัดแย้งระหว่างการจัดการศึกษาในกระแสหลักและการจัด
การศึกษาแบบทางเลือก ในรายงานข้อเสนอ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สาหรับการศึกษาทางเลือก (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2554) ได้กล่าวถึง ปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
เช่น การวัดผลประเมินผลทั้งในระดับสถานศึกษาและในระดับชาติ ซึ่งไม่สะท้อนพัฒนาการของผูเ้ รียน
ในระบบการศึกษาทางเลือก ซึ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ที่มี
ความแตกต่างหลากหลายตามธรรมชาติตรงตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ ง
ส่งผลต่อเนื่องไปถึงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึก ษาของนักเรียนในโรงเรียนทางเลือก หรือปัญหา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพซึ่งอิงอยู่กับแนวทางและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง เป็นต้น ดังนั้นใน
ปี 2555 ส านัก วิชาการและมาตรฐานการศึก ษา ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยกล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เปิด
โอกาสให้สามารถจัดการศึกษาได้หลายรูป แบบ ทั้ งการศึก ษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้มีความยืดหยุ่น สนองต่อเจตนารมณ์ ความแตกต่าง และความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จึงได้กาหนดเกณฑ์การปรับหลักสูตรสาหรับการศึกษาที่มีเป้าหมายเฉพาะขึ้น
(สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555)
การศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างในเป้าหมาย
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้ งการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา
จุดเน้น หรือ ศักยภาพ และความต้องการของผู้เรียนที่ แตกต่างกั น โดยจัดการศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการ และความจาเป็น เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ได้เต็ม
ตามศักยภาพ โดยแบ่งการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะออกเป็น 3 มิติที่สาคัญ คือ
1. การศึกษาเฉพาะทางที่มีจุดเน้นพิเศษ เช่น กีฬา นาฏศิลป์ ปริยัติธรรม ฯลฯ
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2. การศึก ษาที่ มี แนวคิด ปรัชญา จุดมุ่ ง หมายต่า งไปจากการศึ ก ษาในระบบ ต้องการ
การศึกษาแบบก้าวหน้า (Progressivism) การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)
3. การศึกษาที่สนองต่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางธรรมชาติ ศักยภาพ ฐานะความเป็นอยู่
พื้นเพภูมิล าเนา เช่น เด็กที่ มี ความสามารถพิเ ศษ มี ความถนัดเฉพาะทาง เด็กพิก าร เด็กในภาวะ
ยากลาบาก เด็กในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เด็กไร้สัญชาติ เป็นต้น
และได้แบ่งการจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในประเทศไทย ออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษาในระบบ ได้แก่
1. โรงเรียนในระบบที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้แตกต่าง
จากโรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วไป เช่น โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนสัตยาไส การศึกษา
สาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ฯลฯ
2. โรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะทางหรือมีจุดเน้นเป็นพิเศษ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนกี ฬา โรงเรียนนายสิบ ทหารบก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามั ญ ศึก ษา โรงเรีย น
ไปรษณีย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย ได้แก่
1. การจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา ธรรมชาติ และ
ความต้องการของผู้เรียน หรืออาจจัดการเรียนรู้ตามวิถีธรรมชาติ วิถีธรรม วิถีของชุ มชน เช่น ศูนย์การ
เรียน การศึกษาโดยครอบครัว การศึกษาสายครูภูมิปัญญา
2. การศึกษาทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบ
การศึกษาปกติ ซึ่งมีเหตุผลมาจากพื้นฐานของบุคคลตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษา และการ
เรียนรู้ หรือด้านอื่นๆ
โดยในการบริหารจัดการนั้น ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางเลือกสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินงานของสถานศึกษานั้นๆ ดังนี้
1. เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถเลือกหรือปรับรูปแบบวิธีการนามาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัดมาสู่ก ารปฏิบัติ เช่น จัดเป็นช่ วงชั้น เป็นกลุ่ม การหลอมรวมบูร ณาการ หรือจัดเป็นกลุ่ม
ประสบการณ์สาหรับสอนในระยะเวลาที่เหมาะสม แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะ เจตคติที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเหมาะสมกับสภาพบริบท ธรรมชาติการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน โดยสามารถเลือกหรือ
พัฒ นาปรั บ ใช้ ตั วชี้ วั ด ดัง กล่า วให้เ หมาะสมในระหว่ างกระบวนการจัด การเรี ยนรู้ ได้ ในกรณี ที่
สถานศึกษา/ผู้จัดการศึกษาประสงค์จะจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
เพิ่มเติมจากสิ่งที่ก าหนดไว้ใ นมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ ก็ส ามารถ
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กาหนดผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นได้
2. สาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนแยกรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8
กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ หรือ อาจหลอมรวมบูร ณาการเป็นกลุ่ ม ประสบการณ์ต่า งๆ ได้ต ามความ
เหมาะสม เช่ น กลุ่ ม ประสบการณ์ ค วามรู้ ใ นธรรมชาติ กลุ่ ม ประสบการณ์ ค วามรู้ ใ นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างสมดุล โดยแบ่งเป็นกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุมนุม ชมรม และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางเลือกจัดให้ผู้เรียนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น หรือกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม
โดยคานึงถึงวัยและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับ
4. การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเกิดได้ทุกเวลา ทุ ก
สถานที่ สถานศึกษาควรมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ วิธีการตามปรัชญาและความ
ต้องการในการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน โดยอาจสอดแทรกบูรณาการสาระวิชา
ต่างๆ รวมทั้งสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าด้วยกัน ตามแนวคิดหรือปรัชญา
การศึกษา สภาพและบริบทที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ และควรให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ มีการประยุกต์ความรู้มาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิ บัติ ให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ดาเนินการวัดและประเมินผลตามหลักวิชาการและ
หลักปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานต้นสังกัด และต้องคานึงถึงปัจจัยความแตกต่าง
ของผู้เรียน โดยใช้การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก (Formative Assessment) และมีการ
ประเมินเพื่อตัดสินผล (Summative Assessment) ในระยะเวลาที่เหมาะสม
ดังนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก ซึ่งยังต้องตั้ง
คาถามและค้นหาคาตอบต่อ ไปว่า จะท าอย่างไรถึง จะให้การบริห ารวิชาการของโรงเรียนเอกชน
ทางเลือกมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถสื่อสารกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ ทาให้ผู้วิจัยได้ เลือก
กรอบแนวคิดการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยเลือกกรอบของระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้การสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นาเสนอโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการ
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เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2007) มาเป็นกรอบในการวิจัย
ได้แก่
1. มาตรฐานการเรียนรู้
2. หลักสูตรและการเรียนการสอน
3. การพัฒนาทางวิชาชีพ
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
5. การประเมินผล
แผนภาพที่ 2 กรอบทักษะแห่งศตวรรษที่ และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 21

โดยมีรายละเอียดของการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก ดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ คือ ความคาดหวังด้านความรู้และทักษะที่นักเรียนควรจะบรรลุ
ดรุณี จาปาทอง (2549) กล่าวว่า มาตรฐานการเรียนรู้ คือ สิ่งที่กาหนดขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน โดยเน้นความรู้และทักษะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นการกาหนดการเรียนรู้หลักๆว่า
นัก เรียนจะเรียนอะไร ผลที่ คาดหวังคืออะไร การวัดและประเมิ นผลที่ นักเรียนจะต้องมุ่ง ให้ผ่าน
มาตรฐานคือ อะไร ดัง นั้น ผลสาเร็จหรือคุณภาพของการดาเนิ นการตามมาตรฐานจะวัดจากผลที่
นักเรียนได้เรียนรู้ และวัดจากผลการปฏิบัติงานของนักเรียน กล่าวโดยสรุปคือ มาตรฐานการเรียนรู้
เป็นตัวกาหนดทิศทางหรือเป้าหมายของการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ
1) ทาให้นักเรียนและครูเกิดความรู้สึกท้าทาย และเห็นเป้าหมายของการเรียนร่วมกันอย่าง
ชัดเจน
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2) ทาให้เกิดการรวมพลังและทรัพยากรเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
3) ทาให้มีเครื่องมือที่จะตัดสินว่าการเรียนของนักเรียนดีเพียงใด และโรงเรียนดาเนินการ
สนับสนุนการเรียนของนักเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ได้ดีเพียงใด
ดังนั้น การบริหารวิชาการในด้านอื่นๆ จะต้องตอบสนองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ในด้านการประเมินผล ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ตั้งเอาไว้ แต่ต้องมี
ความกว้าง ยืดหยุ่น และไม่เป็นข้อจากัดในการจัดการเรียนการสอนของครู
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2544) กล่าวว่ามาตรฐานการเรียนรู้เป็นเสมือนกรอบ
ทิศทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถอันเป็นพื้นฐานจาเป็น
ในโลกปัจจุบัน หรืออาจกล่าวได้ว่ามาตรฐานการเรียนรู้เป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา
ทั้งระบบ
สาหรับผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงสิ่งที่ตนต้องรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้ง
คุณลักษณะสาคัญ ซึ่งเป็นสิ่งท้าทาย กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะก้าวไปถึงจุดนั้น
สาหรับผู้สอน มาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตร ออกแบบ
การเรียนการสอน และการประเมินผล ทาให้ทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่สาคัญที่นัก เรียนควรรู้และปฏิบัติ
ได้
สาหรับชุมชน ท้องถิ่น และระดับชาติ มาตรฐานการเรียนรู้เป็นความคาดหวังทางการศึกษา
ที่ตั้ง ไว้ร่วมกั น ช่วยให้ทุ ก ฝ่ายที่ เกี่ ยวข้องสื่อสารเข้าใจตรงกั นเกี่ ยวกับ หลักสูตร ท าให้บุคคลและ
ส่วนต่างๆในระบบการศึกษาทางานร่วมกันในการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมี
ทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัญหาจากการใช้มาตรฐานการเรียนรู้ที่ทาให้เกิดข้อจากัดในการเรียนรู้ของ
นักเรียน ดังต่อไปนี้
1) มาตรฐานการเรียนรู้ส่วนใหญ่ครอบคลุม เฉพาะเนื้อหาวิชาการ แต่ล ะเลยทั ก ษะชีวิต
ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ และทักษะอื่นๆที่สาคัญและมีความต้องการในปัจจุบัน (Partnership
for 21st Century Skills, 2007)
2) มาตรฐานการเรียนรู้มัก ประกอบด้วยทักษะหรือความสามารถขั้นสูงและมีจานวนมาก
เกินไป จนครูและนักเรียนต้องพยายามเก็บเนื้อหาให้ได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่จากัด และทาให้
ผู้เรียนไม่ได้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง (Darling-Hammond, 2015; Marzano, Kendall, &
States, 1998)
3) มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบท่องจา มากกว่าการสร้างทักษะการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ซึ่ง
นาไปสู่การสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Partnership for 21st Century Skills, 2007)
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4) มาตรฐานการเรียนรู้ถูกแยกส่วนออกไปเป็นวิชาต่างๆที่ไม่เชื่อมโยงกัน ไม่บูรณาการกับ
การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2007)
5) มาตรฐานการเรียนรู้ถูก พัฒ นาเป็นตัวชี้วัดและการประเมิ นมาตรฐานการศึก ษาซึ่ง ใช้
แบบทดสอบที่ วัดผลนักเรียนได้เพียงบางส่วนเท่ านั้น ทักษะหลายอย่างถูกมองข้ามไป (Tucker &
Codding, 2003)
อาจกล่าวได้ว่า มาตรฐานการเรียนรู้ย่อมผูกพันอยู่กับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผล ดังนั้นถ้าเราผูกเรื่องของการทดสอบไว้กับมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่ง บอกความสามารถ
ผู้เรียนได้เพียงส่วนน้อย ส่วนที่ผู้เรียนมีความสามารถจริงแต่ไม่ได้รับการยอมรับก็จะถูกละเลย ผู้เรียน
ก็ จ ะเกิ ด ความท้ อ ถอยและไม่ เ กิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย น และความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) ในการพัฒนาตนเองจะไม่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเลย จึงมีความสาคัญที่จะต้องทาความ
เข้าใจว่า การทดสอบเป็นเพี ยงข้อมู ล ประกอบการประเมิ นผลเท่ านั้น แต่ไม่ ใช่เ ครื่องตัดสิน ใดๆ
(Darling-Hammond, 2015) ซึ่งความรับผิดชอบที่แท้ จริงต้องเกิดกับผู้เรียน ไม่ใช่เกิดกับครู หรือ
ผู้บริหาร หรือหน่วยงานอื่นใด ดาลิง แฮมมอน ยังกล่าวอีกว่า ความรับผิดชอบทางการศึกษาที่แท้จริง
จะเกิดขึ้นได้ เมื่อเราใช้มาตรฐานการเรียนรู้กับการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มากกว่าการใช้เพื่อ
ตัดสินให้คุณ-โทษแก่ผู้เรียน ครูที่รับการพัฒนามาอย่างดีพร้อมกับหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย
พัฒนาการคิดและสิ่งแวดล้อมทีส่ นับสนุนการเรียนรูม้ ีความสาคัญต่อการสร้างระบบความรับผิดชอบที่
มีคุณภาพ สร้างระบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และมีคนที่สร้างองค์ความรู้
และผลิตสิ่งต่างๆได้เอง
ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องการมาตรฐานที่สูงขึ้นในหลายด้าน รวมทั้งต้องมีความรู้จริงใน
สิ่งที่เรียน ต้องพัฒนาทักษะทางด้านการคิดและทักษะสังคมที่พฒ
ั นาผูเ้ รียนให้สามารถรับมือกับปัญหา
ที่ ซับ ซ้อ นมากขึ้น ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ แนวทางของการศึก ษาทางเลือกที่ จัดการเรียนการสอนเพื่ อ
ตอบสนองต่อ ความสนใจของผู้เ รียนและชุม ชนเป็น หลัก โดยใช้แนวคิดการศึก ษาแบบองค์ร วม
(Holistic Education) ซึ่งพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยเชื่อ
ว่าธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย การจัดการเรียนการสอนจึง ต้องยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
1. หลักสูตรและการเรียนการสอน
คาว่า หลักสูตร มีความหมายต่างๆ ดังนี้ Dewey (1998) Caswell and Campbell (1935)
กล่าวว่า หลักสูตร คือ ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้สอนจัดให้กับผู้เรียน พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
(2546) กล่าวว่า หลัก สูตร คือประมวลวิชาการและกิ จกรรมต่างๆ ที่ กาหนดไว้ในการศึกษา เพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2521) กล่าวว่า หลักสูตร คือ
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ข้อกาหนดที่ประกอบด้วยหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง แนวทาง วิธีการ เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ และ
การจัดการเรียนการสอน Good and Kappa (1973) กล่าวถึ งความหมายของหลัก สูตรไว้ 3
ความหมายด้วยกั น คือ 1) กลุ่มวิชาที่ จัดไว้เ ป็นระบบเพื่อให้ผู้เ รียนได้ศึก ษาจนจบชั้นตามความ
ต้องการของหมวดวิชา 2) เค้าโครงทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่งเฉพาะที่จะต้องสอนตามความต้องการของ
สถานศึกษาที่ผู้เ รียนได้เรียนรู้ก่อนจะจบชั้นหรือก่อนจะได้รับ ประกาศนียบัตร เพื่อนาไปประกอบ
อาชีพได้ 3) กลุ่มวิชาและประสบการณ์ที่สถานศึกษาได้ กาหนดไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามคาแนะนา
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
กล่าวโดยสรุป คือ หลักสูตร คือ การจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้และทักษะตามที่กาหนดไว้ตามเป้าหมาย
วิธีการจัดหลักสูตร ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
1. วิ ธีก ารเชิ งระบบ (Systems Approach) หรื อเรีย กว่ า วิธี วิศ วกรรมหลัก สูต ร
(Curriculum Emgineering) ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีระบบ การวิเคราะห์ระบบ และวิศวกรรม
ระบบ ถูก พัฒนาเป็นครั้ง แรกโดยนักสังคมศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 1950 และ 1960 วิธิการนี้
ประกอบไปด้วยกระบวนการที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตรโดยวิศวกร ได้แก่ ผู้อานวยเขตพื้นที่
ผู้อานวยการสถานศึกษา กระบวนการประกอบไปด้วยขั้นการพัฒนา ขั้นการออกแบบ ขั้นการนาไปใช้
และขั้นการประเมินผล ส่วนต่างๆของเขตพื้นที่หรือสถานศึกษา ต้องมีการตรวจสอบกันและกันอย่าง
ใกล้ชิด ในแง่ของความสัมพันธ์และการมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน มีการวางกาหนดการมอบหมายหน้าที่
การทางาน มีการวางแผนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความคาดหวังของบุคลากร มี
การสื่อสาร การเลือก และการตัดสินใจ (Lunenburg & Ornstein, 2011) กล่าวว่า หลักสูตรเป็น
ระบบใหญ่ ส่วนอื่นๆที่ เกี่ ยวข้อ งจะแตกแขนงออกไปเป็นส่วนย่อย ได้แก่ การนิเทศการสอน การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
2. วิธีการเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) เป็นวิธีการที่เก่าแก่มากที่สุด และเป็น
ที่นิยมมากที่สุด อาศัยหลักการทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์ บางทีถูกเรียกว่า พิมพ์เขียว มีการ
กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการจัดเนื้อหาและประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และมีการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายของการเรียนรู้ ให้สัมพันธ์กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ วิธีการเชิง
พฤติ ก รรมเริ่ ม ต้ นจากแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ ประสิ ท ธิภ าพ ซึ่ง ได้รั บ การส่ง เสริม จากวงการธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม และทฤษฎีการบริหารตามหลัก วิท ยาศาสตร์ของ Frederick Taylor ซึ่งวิเ คราะห์
ประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรมออกมาเป็นการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว (Time and
motion study) และสรุปว่าคนงานแต่ละคนควรได้รับค่าจ้างตามผลผลิตของตนตามที่วัดออกมาเป็น
จานวนหน่วยที่ผลิตได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนด ประสิทธิภาพของสถานศึกษามั กหมายถึงการยุบ
ชั้นเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มอัตราส่วนนักเรียนต่อครู การลดค่าใช้จ่าย และอื่นๆ Callahan
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(1964) เรียกแนวคิดนี้ว่า ลัทธิประสิทธิภาพ (Cult of Efficiency) โดยต้องการให้การบริหารวิชาการ
และการจัดทาหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น มีความแม่นยามากขึ้น มีกิจกรรมที่สอดคล้องและ
วัดได้
3. วิธีการเชิงบริหาร (Managerial Approach) วิธีการเชิงบริหารถือว่าสถานศึกษาเป็น
ระบบ สัง คม ซึ่ง กลุ่ม บุคคล ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้จัดท าหลัก สูตร ผู้บ ริห ารมี ป ฏิสัม พันธ์กั นตาม
พฤติ ก รรมที่ แ น่น อน ผู้ บ ริ ห ารจะวางแผนหลัก สูต รในแง่ข องโครงการ ก าหนดการ ระยะเวลา
ทรัพยากร ครุภัณฑ์ และบุคลากร วิธีการนี้สนับสนุนความต้องการการคัดเลือก การจัดองค์การ การ
สื่อสารกับผู้อื่น และการควบคุมผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหลักสูตร การพิจารณามีการมอบให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการและกระบวนการกลุ่มมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งมีข้อด้อยที่ผู้บริหารมักให้ความสนใจ
เรื่องขององค์การมากกว่าการเรียนการสอน และสนใจเนื้อหาวิชาการและวิธีการน้อยกว่าการปรับปรุง
หลักสูตร
4. วิธีการเชิงมนุษยนิยม (Humanistic Approach) วิธีการนี้มีรากฐานมาจากปรัชญา
พิพัฒนาการนิยมและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใน ค.ศ.1900 เมื่อ John Dewey
และ Francis Parker ได้พัฒนาวิธีการสอนแบบพิพัฒนาการ โดยอาศัยพัฒนาการและความอยากรู้
อยากเห็นตามธรรมชาติของนักเรียน และเติบโตขึ้นใน ค.ศ.1940 และ 1950 พร้อมกับความเจริญ
งอกงามด้านจิตวิทยาเด็ก (ศึกษาความต้องการและความสนใจของเด็ก ) จิตวิทยามนุษยนิยม (ศึกษา
เกี่ยวกับค่านิยม เอกลักษณ์แห่งตน) และสุขภาพจิตวิทยา (อิสรภาพในการเรียนและการสนองความ
ต้อ งการส่ว นบุ ค คล) จากวิ ธีก ารนี้ท าให้ เ กิ ดกิ จ กรรมหลั ก สู ตรต่า งๆขึ้ นมา เช่ น บทเรีย นจาก
ประสบการณ์ชีวิต การละเล่นเป็นกลุ่ม โครงงานเป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การทัศนศึกษา
วิสาหกิจชุมชน ศูนย์การเรียน กลุ่มตามความสนใจของเด็กและวัยรุ่น เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้มีการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่างเต็มที่ โดยเน้นด้านสังคมและการปรับ
ชีวิตของนักเรียน ตลอดจนความผูกพันระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชนมากขึ้น หลักสูตรเชิง
มนุษยนิยมเหมาะสาหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองเป็นชนชั้นกลางและชนชั้นกลางระดับสูง หลักฐานแสดง
ให้เ ห็นว่านัก เรียนเหล่านี้มี อิ สรภาพในการเรียนสูง และเรียนในสถานศึก ษาที่ มี โ ครงสร้างต่า ซึ่ ง
นักเรียนใช้ความคิดริเริ่มได้ดีกว่า (Lunenburg & Ornstein, 2011)) ผู้นาหลักสูตรที่เชื่อในวิธีการเชิง
มนุษยนิยมมักเลื่อมใสการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนอิสระ การเรียนแบบกลุ่มย่อย และกิจกรรมทาง
สังคม และต่อต้านการเรียนการสอนแบบแข่งขัน ครูเป็นศู นย์กลาง และการเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ และ
เน้นการสอนการคิดเพียงอย่างเดียว ตามวิธีการนี้นักเรียนแต่ละคนเป็นปัจจัยป้อนในหลักสูตร และ
นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันกับครูในการวางแผนการเรียนการสอน คณะกรรมการหลักสูตร
แต่งตั้งจากข้างล่างขึ้นบนมากกว่าจากบนลงล่าง และมั กให้นักเรียนเข้าร่วมในการประชุมหลักสูตร
เพื่อแสดงทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาและประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตร
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เห็นได้ว่าวิธีการเชิงมนุษยนิยม มีความสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนทางเลือก ที่เน้น
การมีส่วนร่วมของนักเรียน และให้อิสรภาพแก่นักเรียนในการคิดและลงมือทา
การพัฒนาหลักสูตรในแนวทางเชิงมนุษยนิยม เป็นของ Fantini, Weinstein, and Meade
(1975) ซึ่งเชื่อ มโยงปัจจัยด้านสังคมจิตวิท ยากับ การคิด ดังนั้นผู้เรียนจึงสามารถแก้ไขปัญหาและ
ความกังวลได้ โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1) การกาหนดผู้เรียน ได้แก่ อายุ ระดับชั้น และคุณลักษณะทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ โดยให้
ความสนใจในเรื่องกลุ่มมากกว่ารายบุคคล เพื่อแยกความแตกต่างและวิเคราะห์ปัญหา
2) สถานศึกษากาหนดความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
3) ครูวินิจ ฉัยและพัฒนายุทธศาสตร์การสอนให้ส อดคล้องกับความต้ องการของนักเรียน
เน้นไปที่การให้นักเรียนสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ และสามารถมีความสุขกับตนเองได้
4) จัดแนวความคิดโดยกาหนดขอบเขตเนื้อหาตามความต้องการของผู้เรียน แนวความคิด
รวบยอด และทักษะที่นามาสอน ควรช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดการความกังวลของตนเองได้
5) เลือกเนื้อหาตามปัจจัย 3 ด้าน คือ ประสบการณ์ของผู้เรียน เจตคติและความรู้สึกของ
ผู้เรียน และบริบทสังคมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่
6) สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ ได้แก่ พื้นฐานในการเรียนวิธีก ารเรียนรู้ ซึ่ง จะช่วยให้ผู้เ รียน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ สามารถจัดการกับเนื้อหาและการแก้ปัญหาต่างๆ รู้จักตนเอง
จัดการความรู้สึกของตัวเอง และสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น
7) ดาเนินการสอน ให้สัมพันธ์กับทักษะ เนื้อหา และการจัดแนวคิดที่วางไว้
8) ประเมินผล ทั้งด้านพุทธิศึกษา (ความรู้) และจริยศึกษา (สุนทรียภาพ)
โรงเรียนทางเลือกพยายามสร้างหลักสูตรที่มีความสมดุลระหว่างเนื้อหาวิชาและกระบวน การ
เรียนรู้ (Fenstermacher & Goodlad, 1984) กล่าวว่า ความสมดุลดังกล่าวต้องมาจากขีดระดับที่
เหมาะสมระหว่าง ความรู้ ทักษะ หลักการ และประสบการณ์ของผูเ้ รียน ทั้งความสนใจ ความสามารถ
และความรู้เดิม แต่ปัญหาของการนาหลักสูตรไปใช้ คือ โดยธรรมชาติหลักสูตร สามารถตอบสนองได้
ทั้งกลุ่มและบุคคล Doll (1995) นาเสนอว่าในทางทฤษฎีเรากาหนดหลักสูตรได้ตามใจ แต่ในทาง
ปฏิบัติอ าจไม่ ส ามารถทาได้ ครู มั กคาดหวัง จะสามารถสนองตอบความต้องการ ความสนใจ และ
ความสามารถของกลุ่ม ได้ ในขณะเดีย วกั นก็ ส ามารถสนองตอบความต้องการ ความสนใจ และ
ความสามารถของบุคคลได้ด้วย แต่ในความเป็นจริง ครูเช่นนี้หาได้ยาก และโรงเรียนส่วนใหญ่ก็เลือกที่
พัฒนาหลักสูตรกลางๆ ที่ตอบสนองเด็กส่วนใหญ่ได้ แต่ปัญหาที่ตามมาอีกคือ เด็กที่เรียนได้เร็วจะเบื่อ
และหมดความกระตือ รือ ร้น ส่วนเด็ก ที่ เ รียนช้าก็ จ ะเกิ ด ความท้ อแท้ ความยากอีก อย่างหนึ่ง คื อ
หลักสูตรที่ดีในวันนี้ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะใช้ได้ในอนาคต หรือหลักสูตรที่ใช้ได้ดีในโรงเรียน
หนึ่งอาจใช้ได้ไม่ดีนักในอีกโรงเรียนหนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักประเมิน สถานการณ์และ
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ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยต้องเปรียบเทียบและวิเคราะห์หลักสูตรของตนเอง
โดยใช้คาถามเพื่ อ หาสมดุล ของหลัก สูตร เช่น หลัก สูตรสนองความต้องการของสัง คมหรือ ความ
ต้องการของผู้เรียน หลักสูตรมุ่งสร้างความเป็นเลิศหรือความเท่าเทียมกัน เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
หรือปรับให้เข้ากับบุคคล หลักสูตรสร้างสมดุลระหว่างทักษะทางกาย การคิด อารมณ์ และคุณธรรมใน
การเรียนรู้หรือไม่ หลักสูตรเน้นเทคโนโลยีหรือเน้นเรือ่ งของมนุษย์ สุนทรียภาพ หลักสูตรเป็นแบบวิชา
เป็นศูนย์กลางหรือเด็กเป็นศูนย์กลาง เนื้อหาเป็นเรื่องทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจง เรียนเนื้อหาแบบกว้าง
หรือลงลึก เน้นเนื้อหาหรือกระบวนการ เน้นเรียนแก่นความรู้ที่จาเป็นหรือ เรียนหลักการอย่างกว้าง
เพื่อค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ใช้แนวความคิดการศึกษาแบบดั้งเดิมหรือ แบบก้าวหน้า ลงลึกในเรื่อง
ระดับประเทศหรือระดับโลก เป็นต้น
เมื่อหลักสูตร (Curriculum) คือ การออกแบบการเรียน หรือ เส้นทางการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ความรู้และทักษะที่ถูกระบุว่ามีความสาคัญและจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
(Instruction) จึงเป็นการจัดการที่ทาให้การเรียนรู้บรรลุผล แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแทบจะเป็นสิง่ เดียวกัน (Partnership for 21st Century
Skills, 2007)
การสอนมี ป ระวัติม ายาวนานพร้อมๆกั บการมี ม นุษย์บ นโลก โดยนักปราชญ์ นักคิด และ
เจ้าลัทธิต่างๆ ที่เผยแพร่ความคิดความเชื่อสู่ผู้คน เมื่อมนุษย์เริ่มมีเสรึภาพในการคิดมากขึ้น การสอนก็
เปลี่ยนรูปแบบเป็นการพูดซ้าแล้วซ้าอีกเพื่อชักจูงโน้มน้าวจิตใจของผู้อื่นให้เห็นคล้อยตามความคิด
ความเชื่อนั้นๆ หลังจากนั้นจึงพัฒนาไปสู่การสอนอาชีพต่างๆ การสอนในยุคนี้เป็นไปในลั กษณะของ
การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อ ทักษะ และเจตคติ โดยเน้นหนักที่บทบาทของผู้สอน โดย
เรียนผู้สอนว่า “ครู” และการถ่ายทอดความรู้ของครู เรียกว่า “การสั่งสอน” หรือ “การสอน”
(Teaching) ต่อมา เมื่อวิทยาการทางการศึกษาก้าวหน้าขึ้น แนวคิดทางการสอนเริ่มเปลี่ยนไปจาก
แนวคิดที่ให้ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน โดย John Dewey ได้แนะนาแนวคิดใหม่ว่า การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีจากการกระทา ดังนั้น ในการสอนจึงควรเน้นที่ตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการ
กระทา (Learning by doing) นอกจากนั้นการศึกษาวิจัยจานวนมากแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียน
การสอนที่ดีโดยมีการวางแผน และการใช้หลักการทางการศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสม สามารถช่วยให้
การเรียนการสอนบรรลุผลสาเร็จได้ แนวคิดนี้สะท้อนออกมาให้เห็นในคาศัพท์คาว่า “Instruction”
ซึ่งหมายถึง “การเรียนการสอน” (ทิศนา แขมมณี, 2557)
Smith and Ragan (2005) กล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง Training กับ Instruction ไว้ว่า
Training จะจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะชัดเจน โดยมุ่งการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานทันที
และ Training มักจะหมายถึงการสอนโดยครูผู้เป็นมนุษย์ แต่ Instruction อาจหมายรวมถึงครูใน
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ลักษณะอื่นๆด้วย เช่น สื่อ วัสดุ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการสอนในลักษณะ
อื่นๆอีก เช่น
การติว (Tutoring) ซึ่งเป็นการสอนซ่อมหรือสอนเสริมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
จุดที่เป็นปัญหาหรือเป็นความต้องการของผู้เรียน มักจะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัว เพื่อให้ได้ผลต่อ
ผู้เรียนสูงสุด เพราะผู้เรียนสามารถซักถามได้ตลอดเวลา หรืออาจจัดเป็นกลุ่มย่อยเพื่อช่วยผู้เรียนที่มี
ปัญหาหรือความต้องการในจุดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
การสอนแบบชี้ แ นะ (Coaching) เป็ น การสอนอี ก แบบหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้เ ป็นรายบุคคล โดยผู้สอนทาหน้าที่ส อน สาธิ ตและกากับ การปฏิบัติของ
ผู้เรียน ให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติของผู้เรียน จนกระทั่งผู้เรียนประสบความสาเร็จ
ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ได้เข้ามีบทบาทต่อการเรียนรู้
ของมนุษย์อย่างมาก สื่ออิเ ล็กทรอนิก ส์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วีดิทั ศน์ คอมพิวเตอร์ สามารถช่วยให้
ผู้เรียนจานวนมากที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ได้รับรู้และเรียนข่าวสารต่างๆได้อย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง การสอนแบบทางไกล (Distance teaching) จึงเกิดขึ้น โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรูจ้ ากทีใ่ ดก็ได้
และเป็นการเรียนรู้แบบสายตรง และทาให้คนตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life
Long Learning) มากขึ้น
นอกจากนี้ทฤษฎีการสอนที่กาลังได้รับความสนใจอย่างมาก ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้
(Constructivism) ซึ่ง ให้มุม มองเกี่ยวกับ การสอนที่เ ปลี่ยนไปจากเดิม จากการสอนที่เ น้นครูเป็น
ถ่ายทอดความรู้สู่ ผู้เ รียน มาเป็นการที่ ครูน าความรู้ ด้านจิตวิ ท ยาและการเรีย นรู้ม าใช้ ในการจั ด
เตรียมการสอน โดยมุ่งให้ผู้เรียนจะต้องจัดกระทา (acting on) ไม่ใช่เพียงรับเข้ามา (taking in) ให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ (construction) ด้วยตัวเอง
วิธีจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนทางเลือกมีหลายวิธี แต่มีแก่นของการให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เรียนรู้จากการปฏิบัติ
และการทางานเป็นทีม โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนทางเลือกในประเทศไทย
มีดังต่อไปนี้
1. การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่
หลัก สูตรการสอนแบบมอนเตสซอรี่ โดย ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์หญิงชาวอิตาลี
ผู้ริเริ่มคิดและจัดตั้งวิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จุดมุ่งหมายในการศึกษาไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอก
นักเรียน แต่นักเรียนจะเจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติ โดยเชื่อว่านักเรียนจะมี ความ
อยากรู้อยากเห็น แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อยากทดลอง อยากเรียนรู้กิจกรรมใหม่ๆ ความและ
สนใจของนักเรียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและพัฒนาการ นักเรียนจะมีอิสระในการเลือก เพื่อเป็น
การกระตุ้นการเรียนรู้ และช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการทางานที่ตนเองสนใจ อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ มี
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ความพยายามที่ จ ะฝึก ฝนอะไรซ้าๆ ดัง นั้น เพื่อ ให้ นัก เรียนเกิด วิจ ารณญาณที่ ดีต่อบุคคลอื่นและ
สิ่งแวดล้อม ได้ทางานโดยไม่มีใครรบกวน และทางานตามความสามารถของตัวเอง
ในโรงเรียนแบบมอนเตสซอรี่ นักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพราะครูจะให้
การยอมรับนับ ถือแก่ นักเรียน ให้ นักเรียนมีอิส ระ มีโ อกาสในการแสดงความรับผิดชอบ เกิ ดความ
ตระหนักในตนเอง เกิดการเรียนรู้โดยซึมซับจากข้อมูลและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว
2. การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย
หลักเบื้องตนที่ก อใหเกิดพัฒนาการของการเรียนการสอนใน Reggio Emilia พัฒนาจาก
แนวคิดและทฤษฎีจากนักการศึกษานักวิทยาศาสตร นักสังคมวิท ยา นัก จิตวิทยา ในชวงทศวรรษ
1960 ซึ่งเปนกระแสคลื่นลูกแรกของแหลงแนวคิดที่มีผลตอแนวการจัดทางการศึกษาในยุคนั้น อาทิ
แนวคิดของ Jean Piaget, John Dewey ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู ตองเกิดจากการที่ผู เรียนสนใจที่จะ
เรียนรูและลงมือปฏิบัติ เพื่อกอใหเกิดประสบการณตรงที่จะนาไปสูการเรียนรูในตัวผู เรียน การศึกษา
ไมได้เกิดจากการกาหนดหลักสูตรลวงหนาที่ตายตัวและปฏิบัติตามแผนการสอนนั้น แต่เกิดจากการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
แนวคิดนี้เ ชื่อ ว่านัก เรียนคือ ผู ที่ เ ต็ม ไปดวยความสมบูร ณ แข็ง แรงและมีพลัง นักเรียนมี
ศักยภาพและความสามารถในตนเอง มีความปรารถนาที่จะเติบโตและงอกงาม ความอยากรูอยากเห็น
ความปรารถนาที่จะสัมพันธและสื่อสารกับผูอื่น มีความกระตือรือรนในการสื่อหรือแสดงถึงตัวตนเมื่อ
อยูทามกลางบริบทที่มีความหลากหลายของสัญลักษณทางภาษา และมีความสนใจจนกอใหเกิดการ
เรียนรูเพื่อกาวเขาสูปฏิสัมพันธทางสังคมตั้งแต่กาเนิด
โรงเรียนเปนที่บรู ณาการสิง่ มีชีวิตที่หลากหลาย เปนสถานที่ใชชีวิตรวมกันและมีสัมพันธภาพร
วมกันระหวางผูใหญและเด็กที่หลากหลายและแตกตาง ครอบครัวของนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะรับรู และมีส
วนรวมในระบบชีวิตของโรงเรียน เมืองที่โรงเรียนตั้งอยู่ก็มีสว่ นในการรับรูถึงชีวิตในโรงเรียน ดังนั้นการ
ดาเนินการจึงคานึงถึงองคประกอบทั้ง 3 คือ เด็ก ครอบครัว และครู การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน
จึงมุ่งสร้างความมึส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกฝ่าย วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาคือการ
จัดสิ่งแวดลอมและโอกาสใหนักเรียนไดคิดประดิษฐและคนพบดวยตนเอง ครูและนักเรียนเรียนรู ไป
ดวยกัน การสอนและการเรียนตองควบคูไปดวยกัน โดยใหความสาคัญกับการเรียนรูมากกวาการสอน
การจัดสถานการณที่ก อใหเกิดการเรียนรู ครูเปนแหลงของการเรียนรู ที่สมบูรณ โดยการนาเสนอ
ทางเลือกที่หลากหลายสาหรับการเสนอความคิดเห็น และเปนแหลงสนับสนุนการเรียนรู ครูจึงเป็น
ทั้งนักศึกษา นักคนควา นักวิจัย เปนนักสารวจและตระเวนเก็บขอมูลจากทุกสิง่ ทุกอยางที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตของทุ กคน ในการประชุมปฏิบัติการ การสัม มนา หรือการมีโอกาสพบปะกับผู เชี่ยวชาญหรือ
ผูชานาญการในสาขาวิชาชีพหรืออาชีพตางๆ เพื่อเปนประสบการณและฐานขอมูลเพื่อโยงเขาสู การ
จัดสถานการณหรือประสบการณที่นาเด็กไปสูการเรียนที่กาวสูการพัฒนาสติปญญาในขั้นตอๆ ไป
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3. การเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ
แนวคิดวอลดอร์ฟ เกิดขึ้นจากรูดอล์ฟ สไตเนอร์ (1861 -1925) นักปราชญ์ผู้ก่อตั้งการศึกษา
วอลดอร์ฟ เกิดเมื่อปี ค.ศ.1861 ในฮังการี ซึ่งศึกษาเรื่องธรรมชาติของมนุษย์และการแสวงหาความ
จริงของมนุษย์ป รัชญา (Anthroposophy) และพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์แห่งจิตวิญ ญาน (Spiritual
Science) แนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟ คือ การช่วยให้มนุษย์บรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมีและสามารถ
กาหนดความมุ่งหมายและแนวทางแก่ชีวิตของตนได้อย่างอิสระตามกาลังความสามารถของตน โดย
เน้นการศึกษาเรื่องมนุษย์และความเชื่อมโยงของมนุษย์กับโลกและจักรวาล การเชื่อมโยงทุกเรื่องกับ
มนุษย์ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์ยึดตนเอง (อัตตา) แต่เป็นการสอนให้มนุษย์รู้จักจุดยืนที่สมดุลของตนในโลก
เน้นความสาคัญของการสร้างสมดุลใน 3 วิถีทางที่บุคคลสัมพันธ์กับโลกคือผ่านกิจกรรมทางกาย ผ่าน
ทางอารมณ์ความรู้สึกและผ่านการคิดการศึกษา
การศึกษาวอลดอร์ฟ เป็นการสร้างตัวตนของแต่ละคนเพื่อเข้าใจในชีวิตของตัวเอง เป้าหมาย
ของการศึกษาวอลดอร์ฟ คือ การให้การศึกษาแก่เด็กแบบองค์รวม ทั้ง Head Heart และ Hand การ
จัดแผนการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาไปตามช่วงอายุและสร้างสมดุลย์ระหว่างวิชาการ ศิลปะและ
การฝึกฝนด้านการปฏิบัติ หลักการทั่วไปของโรงเรียนวอลดอร์ฟ มีอาทิเช่น วิชาการจะยังไม่ถูกสอน
ในช่วงปีแรกๆของการเรียน และมีวิชาการเพียงไม่มากในช่วงตั้น การอ่านเริ่มสอนในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ตัวอักษรแต่ละตัวจะถูกสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป นักเรียนจะมีครูประจาชั้นคนเดียวกันตลอด 8
ปี
กิจกรรมและวิชาที่เป็นกิจกรรมประกอบหรือวิชาเสริมในโรงเรียนกระแสหลัก อาทิเช่น ศิลปะ
ดนตรี การเกษตร และภาษาต่างประเทศ ( 2 ภาษา) แต่ในโรงเรียนวอลดอร์ฟถือเป็นวิชาแกนกลาง
ในตลอดช่วงชั้นต้นๆ ทุกวิชาจะถูกสอนผ่านสื่อทางศิลปะ เพราะนักเรียนจะรับรู้ได้ดีกว่า ไม่มีตารา
เรียน โดยเฉพาะในห้าชั้นปีแรกของนัก เรียน การเรียนในโรงเรียนวอลดอร์ฟ ไม่ มีกิ จ กรรมการ
แข่งขัน ไม่มีการให้คะแนนกับเด็กในระดับประถมต้น ครูจะใช้วิธีการเขียนบันทึกประเมินตัวเด็กเมื่อ
จบการเรียนในแต่ละปีการศึกษา
4. การเรียนการสอนแบบซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill)
ริเริ่มโดยอเล็กซานเดอร์ นีล (A.S. Neil) ฐานคิดของแนวคิดนี้คือ การให้เสรีภาพกับเด็กใน
การเลือกที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามที่เด็กต้องการ โดยให้สิทธิและความเสมอภาคแก่เด็กและ
ครูในการอยู่ร่วมกัน กฎเกณฑ์หรือระเบียบคาสั่ งจะมาจากการตกลงร่วมกันของครูและนักเรียนใน
รูปแบบของสภา ทุก คนสามารถแสดงความคิดเห็นและลงความเห็นเรื่องของส่วนรวมได้ นักเรียน
สามารถเลือกเรียนวิชาใดก่อนหลังก็ได้ตามที่สนใจโดยไม่จากัดช่วงชั้น การเรียนแบบนี้ทาให้นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้นและเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเองได้มากกว่าการศึกษาในกระแสหลัก
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5. การเรียนการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist)
ริเริ่มโดย พี.อาร์.ซาร์การ์ (P.R.Sarkar) ฐานคิดของแนวคิดนี้คือ ความเป็นคนที่สมบูรณ์นั้น
เกิดจากศักยภาพที่สาคัญ 4 ด้าน คือ ร่างกาย (Physical) จิตใจ (Mental) จิตวิญญาณ (Spiritual)
และวิชาการ (Academic) กระบวนการส าคัญ ของการศึก ษาแบบนีโอ-ฮิวแมนนิส ต์ คือ การท า
กิจกรรมที่ทาให้คลื่นสมองต่า เช่น การทาสมาธิหรือโยคะก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อทาให้ประสิทธิภาพ
การทางานของสมองสูงขึ้น การประสานของเซลล์สมอง ซึ่งมาจากแนวคิดที่ว่า เซลล์ประสานประสาท
จะขยายตัวได้ดีเมื่อมือกับเท้าของเด็กได้ทางาน เล่น หรือเคลื่อนไหว ภาพพจน์ต่อตนเอง ความรู้สึกที่
มีต่อตนเองจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่น เด็กที่มีภาพพจน์ต่อตนเองดีจะมีพฤติกรรมดีไปด้วย
เด็กที่ได้รับความรักที่เต็มเปี่ยม จะเผื่อแผ่ความรักไปสู่เด็กคนอื่น ส่วนเด็กที่ขาดความรักจะเรี ยกร้อง
ความรักจากผู้อื่น เป็นต้น
6. การเรียนการสอนแบบ Constructivism
ทฤษฎี Constructionism เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียน โดยมีที่มาจากราก
ศัพ ท์ “Construct” แปลว่ า “สร้ า ง” ทฤษฎี นี้ เ ชื่ อ ว่ า การเรี ย นรู้ ห รื อ การสร้ า งความรู้ เป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ โดยการนาประสบการณ์หรือ
สิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม มา
สร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง หรือ เรียกว่า โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure) หรือ
Schema หรือ ความรู้นั่นเอง ซึ่งอาจมิใช่เป็นเพียงการจดจาสารสนเทศมาเท่านั้น แต่ นักเรียนจะนา
ประสบการณ์เดิม หรือความรู้ ความเข้าใจเดิมที่ ตนเองมี มาก่อนมาสร้างเป็นความรู้ความเข้าใจที่ มี
ความหมายของตนเองเกี่ ยวกั บ สิ่ง นั้นๆ ซึ่ง แต่ ล ะคนอาจสร้างความหมายที่ แตกต่างกั น เพราะมี
ประสบการณ์หรือความรู้ความเข้าใจเดิมที่แตกต่างกัน
กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) เชื่อว่าการเรียนรู้เ ป็นกระบวนการสร้าง
มากกว่าการรับความรู้ ดังนั้นเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่า
ความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ มุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล และ
เชื่อว่าสิ่งแวดล้อ มมีความสาคัญในการสร้างความหมายตามความเป็นจริง (Duffy & Jonassen,
2013)
วิธีการที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีหลักการที่สาคัญว่าในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะ
ลงมือกระทาในการสร้างความรู้ หรือเรียกว่า Actively construct มิใช่ Passive receive ซึ่งเป็น
การรับข้อมูลหรือสารสนเทศและพยายามจดจาเท่านั้น
Anglin (2011) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของตาม
กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) อาจเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้
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1) การสร้างการเรียนรู้ (Learning constructed) ความรู้ต่างๆ จะถูก สร้างขึ้นด้วยตัวของ
ผู้เ รียนเองจากประสบการณ์ โดยใช้ข้อมูล ที่ ได้รับมาใหม่ ร่วมกับ ข้อมู ลหรือความรู้เดิม ที่มี อยู่แล้ว
รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง
2) การเรียนรู้เป็นผลที่เกิดจากการแปลความหมายตามประสบการณ์ของแต่ละคน
3) การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระทา (Active learning) การที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทาจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความหมายในสิ่งที่ตนเรียนรู้ ที่พัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานจากประสบการณ์ตนเอง
4) การเรียนรู้ที่เกิดจากการร่วมมือ (Collaborative learning) เป็นการต่อรองจากแนวคิดที่
หลากหลาย การพัฒนาความคิดรวบยอดของตนเองจากแนวคิดที่หลากหลายจากการร่วมแบ่งปัน
แนวคิดในกลุ่มและในขณะเดียวกันก็ป รับเปลี่ยนการสร้างสิ่ ง ที่แทนความรู้ในสมอง (Knowledge
representation) ที่ ส นองตอบต่อแนวคิ ดที่ ห ลากหลายนั้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ในขณะที่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการอภิปรายและเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายของแต่ละคน ผู้เรียนจะมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู้ของตนด้วย และสร้างความหมายของตนเองขึ้นมาใหม่
5) การเรียนรู้ทเี่ หมาะสม (Situated learning) การเรียนรู้ควรเกิดขึ้นในสภาพจริง หรือต้อง
เหมาะสมหรือสะท้อนบริบทของสภาพจริง จะนาไปสูก่ ารเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7. การเรียนการสอนแบบพุทธธรรมประยุกต์
เป็นการนาหลักสาคัญในศาสนาพุทธมาประยุก ต์เข้ากับการเรียนรู้เชิงวิชาการในโรงเรียน
อย่างสมดุล และครอบคลุม ทั้ งกาย จิตใจ และปัญ ญา ตามแนวพุทธศาสนา เช่น หลัก ไตรสิก ขา
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ และที่สาคัญก็คือการศึกษาและปฏิบัติตามคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การจัดการเรียน
การสอนจะใช้สิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมชาติเป็นแหล่งการเรียนรู้ใหญ่ ผนวกรวมกับการค้นคว้า
การประมวลความรู้เข้ากับความคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และบันทึกข้อมูล
8. การเรียนการสอนแบบพหุปัญญา
Multiple Intelligences หรือทฤษฎีพหุปัญญา (บ้างเรียกว่า เชาวน์ปัญญาหลายด้าน หรือ
อัจฉริยภาพหลายประการ) เป็นทฤษฎีทางการศึกษาที่มีรากฐานมาจากการค้นคว้าและวิจัยทางสมอง
ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 หรือ พ.ศ.2526 โดย ดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ Howard
Gardner ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด โดยได้ให้ความหมายของปัญญาไว้
ว่า เป็นความสามารถในการทาความเข้ าใจ ระบุปัญหา แก้ปัญหา นาไปสู่การสร้างสรรค์ ประดิษฐ์
หรือให้บริการได้ และเขาได้เสนอปัญญาที่ แตกต่างกัน 8 ด้าน ซึ่งช่วยขยายขอบเขตศักยภาพของ
มนุษย์ให้กว้างขวางออกไป โดยปัญญาทั้ง 8 ด้านมีดังนี้
1) เชาวน์ปัญญาด้านภาษา (Linguistic intelligence )
2) เชาวน์ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-mathematical intelligence )

38
3) เชาวน์ปัญญาด้านมิตสิ ัมพันธ์ (Spatial intelligence )
4) เชาวน์ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic intelligence )
5) เชาวน์ปัญญาด้านดนตรีและจังหวะ (Musical intelligence )
6) เชาวน์ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal intelligence )
7) เชาวน์ปัญญาด้านความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal intelligence )
8) เชาวน์ปัญญาด้านความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist intelligence )
ความเชื่อ ในทฤษฎีพหุปัญ ญาจึงนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการจัดกิ จกรรมภายในโรงเรียน
ทฤษฎีพ หุปัญ ญาได้เ สนอแนะให้ครูฝึก ฝน ที่ จ ะนาเสนอบทเรียนในรูป แบบวิธีก ารที่ ห ลากหลาย
มีการใช้ดนตรี การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมศิลปะ บทบาทสมมุติ สื่อผสม ทัศนศึกษา
การทบทวนภายในใจ และ เทคนิคอื่น ๆ อีกมากมาย
9. การเรียนการสอนแบบ Project Approach
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการได้เริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงศตวรรษที่ 19-20
เป็นความคิดริเริ่มของ William Heard Kilpatrick นักการศึกษาอเมริกัน ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด
ของ John Dewey ที่ส นับสนุนให้สร้างประสบการณ์ทางการศึกษาเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนักในชุมชนนามาประยุกต์สอนนักเรียนถึงวิธีการใช้โครงการที่เกี่ยวกับประสบการณ์จริงให้เป็น
รากฐานสาคัญของการศึกษา
การสอนแบบโครงการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะสาคัญดังนี้
1) ความคิดพื้นฐานเชื่อ ว่า การเรียนรู้ของนักเรียนมาจากการกระทา นักเรียนเป็นผู้ที่ต้อง
พัฒนา มีความคิด มีความมุ่งหมาย ความต้องการที่จะเรียนรู้ทาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นของตนเอง
ต้องพึ่งตนเอง การสอนแบบโครงการมุ่งพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนไปพร้อมกัน
2) วิธีจัดการเรียนการสอนมี 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ นักเรียนจะร่วมกันคิดเรื่องที่สนใจ
ระยะที่ 2 ระยะวางแผนโครงการ เป็นช่วงเวลาที่ก าหนดจุดประสงค์ว่าต้องการ
เรียนรู้อะไร กาหนดขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาและวิธีการศึกษา
ระยะที่ 3 ดาเนินโครงการตามที่กาหนดไว้ ที่เน้นระบวนการแก้ปัญหา จัดเป็นหัวใจ
ของการสอนแบบโครงการ เพราะนั ก เรี ยนจะได้รั บ ข้ อ มู ล ใหม่ จ ากประสบการณ์ ตรงหรื อเป็ น
แหล่ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเพราะนั ก เรี ย นได้ ส นทนา พู ด คุ ย กั บ บุ ค คล และสื บ ค้ น จากแหล่ ง เรี ย นรู้
ขณะเดียวกั นนักเรียนสามารถค้นความรู้จ ากแหล่งข้อมูลรอง (Secondary Sources) เช่น การดู
วีดีทัศน์ การอ่านหนังสือ เป็นต้น
ระยะที่ 4 สรุปโครงการ ครูและนักเรียนร่วมวางแผนสรุปโครงการ เป็นขั้นตอนการ
ประเมิ นโครงการ ทบทวนการปฏิบัติ และวางแผนโครงการใหม่ วิธีก ารสรุป โครงการอาจจะให้
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นัก เรียนนาผลงานที่ ได้รับ มอบหมายมาแสดงต่อครูแล้วอภิป รายประเด็นปัญ หา หรือให้ นัก เรียน
นาเสนอผลงานในรูปของการจัดแสดง จัดเป็นนิทรรศการ หรือสาธิตผลงาน
3) มีกิจกรรมหลักในโครงการ 4 กิจกรรมคือ กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมสืบค้น และกิจกรรมนาเสนอผลงาน
4) กิจกรรมสืบค้นมีหลากหลายได้แก่ การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์
การปฏิบัติทดลอง การรวบรวมเอกสาร การรายงาน การจัดแสดงผลงานที่ได้จากโครงการ เป็นต้น
5) เรื่องที่จะเรียนมาจากความสนใจของนักเรียนที่ต้องการเรียนอย่างลุ่มลึก นักเรียนจึงเป็นผู้
วางแผนและร่วมคิด ร่วมมือสืบค้นกับผู้อื่น ครูเป็นผู้สนับสนุน สังเกตและอานวยความสะดวก หาก
เรื่องนั้นมีความเป็นไปได้ มีแหล่งข้อมูลเพียงพอ พ่อแม่และชุมชนมีความพร้อมที่จะร่วมมือ
3. การพัฒนาทางวิชาชีพ
คุณภาพของครูคือส่วนสาคัญที่สุดในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ (วรากรณ์ สามโกเศศ และ
คณะ, 2553) ในกระแสโลกาภิวัฒ น์ที่ มี ก ารเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมเข้า สู่ยุคเศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ การสร้างนวัตกรรม และการก้าวหน้าทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทาให้
ทักษะใหม่ๆเป็นที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิด การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี เป็นต้น การพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันได้ ต้องการความสามารถ
ชุดใหม่ของครูที่ไม่เพียงแต่ส อนเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับ การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เท่านั้น แต่
อาจจะต้องสอนเนื้อหาวิชาที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยเรียนมาก่อน การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional
Development) เป็นการพัฒนาครูให้มที ักษะและความสามารถชุดใหม่ เป็นการกาหนดเป้าหมายเพือ่
พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ การกาหนดกลยุทธ์การจัด การเรียนการสอนและการจัด
ประสบการณ์ก ารเรียนรู้ที่เหมาะสม และการกาหนดให้ครูประเมินการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
การพัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องกระทาอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง กล่าวโดยสรุป การพัฒ นาครูจะก่อให้เ กิดประโยชน์หลายประการ การพัฒนาครูเป็นการ
ดาเนินงานที่พยายามจะสร้างเสริ มความรู้ ทักษะ ความสามารถให้บังเกิดสมรรถนะที่จาเป็นและมี
ความสาคัญต่อวิชาชีพ การพัฒนาครูเป็นงานที่ต้องกระทาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพราะการพัฒนา
ครูจะช่วยพัฒนาคุณภาพและวิธีการทางานของครู ช่วยประหยัดเวลาและลดความสูญเปล่า ทาให้รู้
งานและท างานได้ร วดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ท าให้ ค รู ก้ า วทั น ความเปลี่ ย นแปลงใหม่ ๆอยู่ เ สมอ
โดยเฉพาะในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน (ยนต์ ชุ่มจิต, 2535)
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง (Professional) ดังนั้นสิ่งที่ผู้เป็น “ครู ”จะต้องมีคือความรู้ความ
ชานาญทางวิชาชีพ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการคือ (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2553)
1. ความรู้ที่แตกฉานในวิชาที่รับผิดชอบในการสั่งสอนและถ่ายทอดให้แก่นักเรียนหรือผู้เรียน
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2. มีความรู้ความชานาญเป็น “เอตทัคคะ”ในการสั่งสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้
3. มีความสามารถในการ “ปลูกฝัง” บรรดา “จิตสานึก” ต่างๆที่ผู้เรียนพึงจะได้รับ
ในการศึก ษาระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา ซึ่งระดับ ของวิชาความรู้ที่ครูจะต้องสั่ง
สอนและถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ยังอยู่ในขั้นต้นๆ ดังนั้นในการศึกษาระดับดังกล่าวภารกิจของครูจึงเน้นไป
ที่ความรู้ความชานาญในการสั่งสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้ตลอดจนความสามารถในการปลูกฝัง
จิตสานึก แต่ในระดับมัธยมศึกษาและสูงขึ้นไป นอกจากครูจะต้องมีความรู้ความชานาญทั้งในการสอน
และการปลูกฝังจิตสานึกแล้ว ยังจะต้องมีความรู้แตกฉานในวิชาที่สอนอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การผลิตครู
จึงควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะมิใช่ว่าใครๆที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแม้จะได้รับ
ปริญญาทางครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ก็จะเป็นครูได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งมิติเกี่ยวกับปัญหาการผลิตครู
นอกจากจะ“เกิน”ในเชิงปริมาณแล้ว ยัง“ขาด”ในเชิงคุณภาพอีกด้วย เห็นได้ชัดจากการเน้นทฤษฎี
มากกว่าปฏิบัติ ไม่เชื่อมโยงกับสภาพจริงในโรงเรียนใช้วิธีการสอนแบบธรรมดาและขาดการเตรียม
ความพร้อมให้ครูไปทางานในชนบท (ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล, 2552)
ในการพัฒ นาวิชาชีพ ครูยุคใหม่ ภายใต้ยุท ธศาสตร์ของการปฏิรูป การศึก ษานั้น สิ่ง บ่ง ชี้ที่
ส าคั ญ ของการพั ฒ นาคื อ ความสามารถในเชิ ง สมรรถนะเป็ น ฐานในการท า งานทางวิ ช าชี พ
(Competencies – Based Development) และในการพัฒนาวิชาชีพครูนั้นมีสมรรถนะพื้นฐานที่
มี ความจ าเป็น ต่อ การปฏิ บัติง าน โดยเฉพาะการเรีย นรู้โ ดยเน้ นผู้เ รียนเป็นส าคัญ (Studentcentered Learning ) และที่ ผ่านมาภายใต้ก ารปฏิรูป การศึกษาไทยได้มีก ารศึกษาวิจัยโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมลรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland University of Technology, 2002)
ประเทศออสเตรเลีย พบประเด็นสาคัญที่ครูไทยมีความต้องการทีจ่ ะได้รับการพัฒนาเชิงสมรรถนะทาง
วิชาชีพในด้านต่างๆดังต่อไปนี้
1. ในด้านรูปแบบขององค์ความรู้แนวใหม่ (Types of New Knowledge) เป็นตัวแบบ
ใหม่ๆที่จะส่งผลสาเร็จต่อการเรียนรู้ ครูต้องได้รับทักษะความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนาไปจัด
กระบวนการเรียนการสอน และในขณะเดียวกันครูต้องมีความสามารถที่จะจาแนกองค์ความรู้ใหม่ๆ
เหล่านั้นเพื่อนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนการสอนได้อีกด้วย
2. ในด้านกลยุทธ์การสอนแบบใหม่ (New Learning Strategies) ทักษะความรู้ในเชิง
ยุท ธศาสตร์แนวใหม่ สาหรับ การจัดประสบการณ์ก ารเรียนการสอนที่เ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น
ยุทธศาสตร์การสอนแบบสรรคนิยม (Constructivism) การสอนแบบสะท้อนการคิดเชิงวิเคราะห์
(Critical Reflection) หรือการสอนแบบถ่ายโยงองค์ความรู้ ( Transformation ) เป็นต้น
3. การวัดและประเมินผล (Assessment and Evaluation) ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและรูปแบบขององค์ความรู้ที่ สอน สามารถนาไปสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมได้
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4. การสอนในเชิง บูรณาการ (Integrated Teaching) ครูต้องการเพิ่มเติม และขยาย
ขอบข่ายแนวคิดในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้มีความลึกซึ้ง มากยิ่งขึ้นมากกว่าที่ เ ป็นอยู่ใน
ปัจจุบันทั้งในลักษณะการบูรณาการแบบรายวิชาหรือแบบสหวิชา
5. สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Competency) ครูต้องการเพิ่มสมรรถนะ
ทางการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในกระบวนการเรียนรู้ (ICT-based Learning)
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. ระบบการนิเทศติดตามช่วยเหลือ (Mentoring) ครูต้องการทักษะการสร้างระบบการ
นิเทศติดตามและช่วยเหลือเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกบั นักเรียน รวมทั้งบทบาทใหม่ของครู
ในลักษณะของผู้อานวยความสะดวก (Facilitators) ต่อนักเรียนในการเรียนรู้ ดังนั้นสิ่งที่ครูต้องสร้าง
ให้เกิดขึ้นคือสมรรถนะในเชิงผู้นิเทศและช่วยเหลือที่ทรงประสิทธิภาพ
7. การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ครูต้องมีสมรรถนะของการเป็นนักวิจัยเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้บังเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สาหรับการพัฒนาครูของโรงเรียนเอกชนทางเลือก เป็นความท้าทายต่อการจัดการศึกษา
อย่างมาก เนื่องจากครูจะไม่เป็นผู้สอน แต่ครูจะเป็นออกแบบการเรียนรู้และอานวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ (Facilitator) ให้นักเรียนลงมือทาและเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรืออาจกล่าวว่าครูผัน
ตัวเองมาเป็น Coach ในการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) สอดคล้องกับทัศนะของ สุชิน เพ็ชรักษ์
(2548) ที่ว่าครูต้องทาหน้าที่จัดกระบวนการที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวก ครู
จะต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา มีความรู้สึกว่องไวต่อความคิดของผู้เรียน มีความเข้าใจเรื่อง
กระบวนการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และมีความเข้าใจเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี สามารถ
วิเคราะห์ผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างถูกต้องและให้คาแนะนาได้อย่างเหมาะสม
ครูควรสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทาสิ่งที่ตนเองสนใจ ทาตัวเป็น
ผู้เรียนร่วมไปกับนักเรียน ไม่ทาให้เกิดสภาพการแข่งขันหรือขัดแย้งกับนักเรียน ครูต้องแสดงความ
กระตือ รือ ร้นที่ จ ะค้น หาความรู้ ใหม่ ๆ อยู่ต ลอดเวลาและกระท าอย่า งมี ความสุ ข จึง จะบ่ ม เพาะ
วัฒนธรรมการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนขึ้นในห้องเรียนได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ดังนั้ นครูจึง ควรท า
โครงการของตนเองเช่น กั น เพื่อแสดงให้นัก เรียนเห็นว่า ครูก็ ต้องแก้ปัญ หาของตนเอง ต้องส ารวจ
ทดลอง อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจ และความมั่นใจให้กับตนเองจากงานที่ทา
นอกจากนั้นครูควรส่ง เสริมให้มี ก ารนาเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดกั นภายใน
ห้องเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ยอมรับในความคิดเห็นที่แปลกใหม่ที่นักเรียนคิดขึ้น ไม่ยึดมั่นอยู่กับ
สิ่งที่กาหนดไว้ตายตัวในหลักสูตรตลอดไป สิ่งที่สาคัญคือ การค้นคว้าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคน
อื่นๆได้กระทาสิ่งที่แตกต่างออกไป
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ดังนั้นการพั ฒนาทางวิชาชีพในแนวทางของโรงเรียนเอกชนทางเลือก จึงไม่ใช้วิธี ฝึกอบรม
(Training) เป็นหลัก แต่จะใช้วิธีพัฒนา (Develop) เป็นหลัก โดยการสร้างต้นแบบให้เห็นว่าการทาสิ่ง
ที่ดีคืออะไร จัดให้มีแหล่งทรัพยากรให้ค้นคว้าอย่างเพียงพอ มีผู้ชานาญการที่ครูสามารถจะร่วมทางาน
และเรียนรู้ด้วยได้ มีระบบการสนับสนุนครูให้สามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสครูได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ให้โอกาสทาสิ่งที่ผิดพลาดซึ่งไม่ถือว่าเป็นสิ่งเลวร้าย ซึ่ง
นับว่าเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีอิสระ ไม่ต้องหวั่นเกรงระบบประเมินผลและใช้ความ
ผิดพลาดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นต่อไป เช่นนี้แล้วจะทาให้ครูได้
เห็นรูปแบบที่สามารถนาไปใช้กับผู้เรียนของตนเองได้ นอกจากนั้น โรงเรียน ควรสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community หรือ PLC) ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่
ครูและนักการศึกษาทางานร่วมกันในวงจรของการร่วมกันตั้งคาถาม และการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียน (วิจารณ์ พานิช, 2555)
4. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
บรรยากาศของโรงเรีย นเป็ นสภาวะอั นเกิ ดจากการมี ป ฏิ สัม พั นธ์ร ะหว่า งบุค คลกั บ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล เป็นสภาพการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับ
ต้องได้ แต่เป็นภาพสะท้อนทางความรู้สึกของบุคคล
การจั ด สภาพแวดล้ อ มของโรงเรี ย น หากจะมองโดยภาพรวมแล้ ว เราอาจจั ด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งชี้วัดถึง
ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้แก่ การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม ความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ ความสะดวก ฯลฯ
การจะจัดและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของแต่ละโรงเรียนทีต่ ่างก็
มีสภาพของปัญหาหรือความต้องการจาเป็นที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวความคิดและดุลยพินิจ ของ
บุคคลภายในโรงเรียนนั้น ๆ ที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น แต่ควรอยู่ภายใต้หลักการของ "การร่วมคิด ร่วม
ทา" ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ
โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ผู้บริหารและคุณครูควรยอมรับว่า นักเรียนทุก
คนมีความสามารถและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่มีความรักความผูกพันและปรารถนาดีต่อโรงเรียน
ของเขา จึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นตัดสินใจร่วมวางแผน จัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนภายใต้การแนะนาของผู้บริหารและครูอาจารย์
2) สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะทาให้นักเรียนได้รับ
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ความรู้ ประสบการณ์ให้มากที่สุด ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียน
สนุก ครูรักเด็ก เด็กรักครู รักเพื่อน ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล
การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศดังกล่าว ได้แก่ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนแต่ละ
บุคคล ให้นกั เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน แล้วดาเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง ให้
เกียรติซึ่ง กันและกัน ส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม ช่วยกันคิด ช่วยกั นทาระหว่างผู้สอนและผู้เ รียน
สภาพแวดล้อมเช่นนี้จะทาให้ทุกคนมีความสุขมีความมั่นใจ และตระหนักในคุณค่าของตนเอง
3) สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ ได้แก่ การดาเนินการใด ๆ ภายในโรงเรียนให้
การปฏิบัติงานสาเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ซึ่งสังเกตได้จากการดาเนินงานอย่างมี
ระบบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคนในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็น
มิตรต่อกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน ฯลฯ
ลักษณะการบริหารการจัดการที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีนั้น เริ่มตั้งแต่การกาหนดนโยบาย ควร
ให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม มีการนาข้อมูลจากการสารวจสภาพปัจจุบันมากาหนดเป็นนโยบาย
ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานของโรงเรียน การมอบหมายงานหรือการสั่งการก็เป็นไปตามสายการ
บัง คับ บัญ ชา แจ่ม ชัด เหมาะสมกั บความสามารถ ไม่ เกิ นก าลัง มอบหมายงานแล้วติดตามดูแล
ช่ ว ยเหลื อ ถามไถ่ ดู แ ลความเหน็ ด เหนื่ อ ย ยกย่ อ งชมเชย มี ก ารสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ
จัดสวัสดิการให้หลาย ๆ รูปแบบ เป็นต้น
5. การประเมินผล
ความหมายของการประเมินผล
การวัดและประเมิ นผลเป็นภารกิจหนึ่ง ของครูควบคู่ไปกับ การจัดการเรียนรู้ให้กับ ผู้เ รียน
ในช่วงศตวรรษที่ 19-20 การประเมินผลถูกใช้ในการการตัดสินคุณภาพของนักเรียนเทียบกับนักเรียน
คนอื่ น ๆ ในระดั บ ชั้ น เรี ย น ระดั บ สถานศึ ก ษา ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ระดั บ จั ง หวั ด หรื อ
ระดับประเทศ หรือเรียกว่าการประเมินแบบอิงมาตรฐาน (Standardized Test) ซึ่งการประเมินแบบ
นี้ทาให้เกิดการตัดสิน ได้-ตก ผ่าน-ไม่ผ่าน ในทุกระดับ และเราให้ความเชื่อถืออย่างมากว่า การศึกษา
ที่มีคุณภาพต้องผ่านมาตรฐานที่กาหนดเท่านั้น และนามาซึ่งความรู้สึกในด้านลบของผู้เรียนต่อการวัด
และประเมินผลที่กลายเป็นเครือ่ งตัดสินคุณค่าของนักเรียน และนักเรียนจานวนไม่น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้ทั่วโลก ต้องออกจากระบบการศึกษาอย่างน่าเสียดาย ทาให้ต้องตั้งคาถามต่อ
ปัญหานี้ว่า การประเมินผลที่เราใช้อยู่ในอดีตนั้นสอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วหรือไม่
Hargreaves (2009) ได้ชี้ให้เห็นว่าแบบทดสอบมาตรฐาน ไม่สามารถตอบคาถามได้ว่า อะไร
คือข้อพิสูจน์ว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2557) ที่กล่าวว่าปัญหา
ของคุณภาพของการศึกษาส่วนหนึ่ง มาจากการหลงใช้การประเมิน ได้ -ตก เน้นประเมินผลรวบยอด
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(Summative Evaluation) จนละเลยหรือไม่ให้คุณค่าของการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างทาง
(Formative Evaluation) เมื่อโรงเรียนพึ่งพาแบบการประเมินจากส่วนกลางที่ไม่หลากหลายและไม่
สอดคล้อ งกับ การเรียนรู้ของนักเรียน จึงท าให้ครูเป็นแค่เ พียงผู้รอรับ คาสั่ง ครูไม่ เ ห็นคุณค่ าและ
ศักยภาพของตนเอง นักเรียนที่สอบตกก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง เมื่อทั้งครูและนักเรียนท้อถอย ก็เป็น
เหตุให้นักเรียนไม่พัฒนา การศึกษาไม่พัฒนา
ศิริเดช สุชีวะ (2546) กล่าวถึงการประเมินผลที่เป็น “การตรวจสอบและตัดสิน” มากกว่าจะ
เป็น “กระบวนการพัฒนาผู้เรียน” ทาให้นักเรียนเกิดความรู้สึกลบต่อตนเองและต่อการเรีย นรู้ ใน
ระยะหลังจึงมีผู้ตระหนักถึงปัญหาในจุดนี้ และพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการประเมินผล
โดยมองการประเมินผลเป็นกระบวนการผสมผสานไปกับกระบวนการเรียนรู้ ที่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่
การ “พัฒนาการเรียนรู้” ไม่ใช่การ “ตรวจสอบการเรียนรู้” และสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2557)
ที่ต้องให้ความสาคัญกับการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างทาง (Formative Evaluation) เพื่อเป็น
ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอนของผู้สอน
เพื่อก้ าวไปสู่ความส าเร็จ สูงสุดร่วมกันในปลายทางของการเรียนรู้ของนัก เรียน เพื่อนร่วมชั้น และ
ครูผู้ส อน มากกว่าที่ จ ะใช้ ก ารประเมิ น ผลรวบยอด (Summative Evaluation) เพื่อตัดสินผล
ปลายทาง ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนได้น้อยมาก ที่สาคัญการประเมินผลการเรียนรู้
นั้นต้ อ งประเมิ น ผู้เ รีย นอย่า งรอบด้า น (Holistic) ของความเป็ นมนุษ ย์ ทั้ ง ด้า นความรู้ ทั ก ษะ
กระบวนการ การคิ ดวิ เ คราะห์ รวมทั้ ง ค่า นิ ย มอัน พึ ง ประสงค์ อย่ า งทั ดเที ย ม กั น ทุ ก ด้ าน ด้ ว ย
กระบวนการวัดและประเมินที่เข้าถึงสภาวะที่แท้จริงของผู้เรียน ในการนาผลการเรียนรู้ทั้งหมดไปใช้
ในสถานการณ์จริงของชีวิตและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของผู้ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545) กล่าวถึง
การประเมินผู้เ รียนในมาตรา 26 (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545) แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของการ
ประเมิ นผลไม่ ใช่ ก ารตัด สินแต่เ รื่อ งการทดสอบเท่ านั้น แต่ส ถานศึก ษาต้องจัดการประเมิ นผลที่
หลากหลายและเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้เรียนเป็นสาคัญ การประเมินผลที่แท้จริงแล้ว คือ การหา
คุณค่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งประสิทธิภาพของการ
บริหาร ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน สะท้อนความสามารถของผู้สอนที่จะนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงการสอน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556) และได้สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินผล ไว้ดังนี้
1. เพื่ อทราบคุณค่า ประสิท ธิภาพ และประสิท ธิผ ลของกระบวนการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
2. เพื่อทราบสัมฤทธิผลและพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะ และเจตคติ
3. เพื่อทราบเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เอื้ออานวยในกระบวนการเรียนการสอน เช่น
สภาพห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ช่วงเวลา และสภาพชุมชน เป็นต้น
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4. เพื่อทราบประสิทธิภาพของการบริหารการสอนทุกขั้นตอน
5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมในการ
เรียนตามสถานการณ์อื่นๆ
6. เพื่อสะท้อนความสามารถของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้
7. เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เพราะข้อมูลการประเมิ นจะเป็นสิ่งป้อนกลับให้ผู้สอน
ปรับปรุงตนเอง
8. เพื่อประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ โดยอาศัยการวิจัยทางการสอนในการสร้างทฤษฎี
ทางการเรียนการสอน
กล่าวโดยสรุป คือ การประเมินผลมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อให้ครูนาผลการประเมินการ
เรียนรู้ไปพัฒนาตนเองและปรับปรุงการสอน 2) เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 3) เพื่อสะท้อนผลการประเมินให้นักเรียนมีความพร้อมและมีแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ และ 4) เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารวิชาการ
ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง
นักวิชาการด้านการประเมินผลได้ให้ความหมายของการประเมินตามสภาพจริงไว้ดังนี้
ศิริชัย กาญจนวาสี (2546) ให้ ความหมายว่า การประเมิ นตามสภาพจริง (authentic
assessment) เป็นกระบวนการตัดสินความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนในสภาพที่
สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราว เหตุการณ์สภาพจริง หรือคล้ายจริงที่ประสบในชีวิตประจาวัน
เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนอง โดยการแสดงออก ลงมือกระทาหรือผลิต จากกระบวนการทางาน
ตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพจะเป็นการสะท้อนภาพเพื่อลงข้อสรุปถึงความรู้ ความสามารถ
และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยู่ในระดับความสาเร็จได้
สุวิมล ว่องวานิช (2546) ให้ความเห็นว่า การประเมินนั้นจะใช้วิธีการแบบใดก็ได้แต่ต้องเชื่อ
ว่าสิ่งที่ผู้เรียนรู้มี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการประเมิ นจึงต้องยึดหลัก การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลา การประเมินตามสภาพจริงเป็นประเภทหนึ่งของการประเมินที่
ต้องการให้ผู้เรียนแสดงทั กษะและสมรรถภาพ ซึ่งสะท้อนสิ่ง ที่เกิ ดขึ้นจริง ในชีวิตประจาวัน การ
บูรณาการความรู้และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในโลกแห่งการเป็นจริง
กล่าวโดยสรุป การประเมินตามสภาพจริง คือกระบวนการประเมินความรู้ ความสามารถ
และทักษะต่างๆของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ความรู้สึก และการ
ลงมือปฏิบัตอิ ย่างแท้จริง โดยอาศัยเรื่องราว เหตุการณ์จริง เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนองและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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แนวคิดของการประเมินตามสภาพจริง
นักวิชาการด้านการประเมินผล และนักวิชาการด้านการเรียนการสอนได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินผลผูเ้ รียน ซึ่งในที่นี้ได้นามาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการประเมินตามสภาพจริง ดังนี้
(สุวิมล ว่องวานิช, 2546)
1. ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความสามารถ ซึ่งมีผลให้
ผู้เ รียนมี วิธีเ รียนรู้ที่ เ ป็นลัก ษณะเฉพาะของตนเอง ดัง นั้นครูจึง ต้องหาวิธีที่ จ ะให้ผู้เ รียนได้ใ ช้
ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และแสดงออกถึงผลของการใช้ความสามารถนั้น ๆ ตามลักษณะ
ของแต่ละคน ดังนั้นการประเมินผลจึงต้องมีความหลากหลายและประเมินตามสภาพจริง ที่สามารถให้
สารสนเทศของผู้เรียนแต่ละคนได้ชัดเจนครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง
2. การประเมินเป็นกระบวนการที่ผสมผสานกับกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย
สาคัญคือ การช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการประเมิน จึง
สัม พั นธ์ใกล้ชิดกั บ ระบบการบริห ารสถานศึก ษา หลัก สูตรและกิ จ กรรมการสอน และต้องให้
ความสาคัญต่อการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งก่อนเรียนระหว่างทางและหลังการเรียนเพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการพัฒนาผู้เรียนและการกาหนดกลยุทธ์ในการสอน
3. การประเมินต้องเป็นการประเมินอย่างรอบด้านอย่างทัดเทียมกันในทุกมิติทั้งการ
เรียนรู้ ทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์ ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการที่เข้าถึงสภาวะที่
แท้จริงของผู้เรียน ที่จะนาผลแห่งการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงของชีวิตและสังคม โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เรียนในการประเมินนั้น
4. การประเมินจะต้องเป็นการสะท้อนจุดประสงค์ของการเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษา โดยต้องมีการกาหนดความคาดหวังชัดเจนตั้งแต่เริ่มท าการประเมิน ดังนั้นผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง และผู้เรียนต้องมีส่วนรับรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินด้วย
หลักการประเมินตามสภาพจริง
จากแนวคิดในการประเมินดังกล่าวนามาสู่หลักการประเมินตามสภาพจริง ดังนี้
1. การประเมินต้องประเมินผู้เรียนทั้งองค์ประกอบด้านผลผลิตว่าผู้เรียนรู้อะไร และทา
อะไรได้ องค์ประกอบด้านกระบวนการ คือ ผู้เรียนมี วิธีก ารเรียนรู้อย่างไรและองค์ประกอบด้าน
ความก้าวหน้าว่าผู้เรียนมีพัฒนาการจากเดิมเท่าใด
2. ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการประเมินโดยเริ่มจากการกาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดข้อ
บ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินตนเอง
3. วิธีการประเมินตามสภาพจริงควรอยู่บนพื้นฐานของบริบทที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคย
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงให้ปรากฏ
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4. การประเมินตามสภาพจริงต้องเป็นกระบวนการที่ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน
การสอน และเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาข้อมูลว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร และสามารถ
ทาได้ ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ครูและผู้ปกครองสามารถนาไปสร้างสิ่งท้าทายใหม่ ๆ ให้แก่เด็ก หรือให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่เด็กที่ยังพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพ
5. การประเมินผู้เรียนจะได้จากการสังเกต การบันทึก การสอบถาม และข้อมูลจาก
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นการบันทึก การเก็บร่องรอยพฤติกรรมและการใช้ทางภาษาขณะที่ทากิจกรรมต่าง ๆ
และการสะสมชิ้นงาน จะเป็นหลักฐานสาคัญที่ใช้ประกอบการประเมิน ดังนั้นการประเมินจึงมักใช้การ
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ผู้เรียนจะได้ประยุกต์ความรู้ ทักษะ มาใช้ในการปฏิบัติ การประเมินจึงอิงข้อมูล
เชิงคุณภาพที่เป็นการประเมินแบบพหุมิติ จากหลักฐานที่หลากหลาย รวมทั้งจากการแสดง และจัดทา
ผลงานของผู้เรียน
6. การนาข้อมูลจากการประเมินไปใช้ จะนาไปใช้ใน 2 วัตถุประสงค์ คือ เพื่อสนับสนุน
และพัฒนาเด็ก และเป็นการนาข้อมูลมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม รวมทั้งเป็นแนวทางสาหรับนาไปใช้
ในการกาหนดนโยบายการพัฒนาเด็กและการศึกษา
7. ผู้ปกครองเป็นบุคคลสาคัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและเป็นผู้ที่ต้องการผลของ
การประเมินมากที่สุด ดังนั้นการประเมินจะต้องให้โ อกาสผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วยและต้องมีการ
รายงานผลให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง และให้โอกาสผู้ปกครองได้นาผลการ
รายงานนี้ไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน และพัฒนาเด็กร่วมกับสถานศึกษา
การนาผลการประเมินมาใช้
การประเมิ นผลผู้เ รียนท าให้ผู้ ป ระเมิ นได้ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ ผู้ เ รี ยนและนามาใช้
ประโยชน์ ดังนี้
1. ผู้สอนได้ทราบถึงความพร้อมของผู้เรียน เมื่อเด็กได้รับการประเมินในขณะอยู่ใน
กระบวนการเรียนการสอน ข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินจะบอกให้ผู้สอนทราบว่าเด็กแต่ละคนมี
ความพร้อมในเรื่องใด พร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องใด และมีความสามารถที่จะทาอะไรได้บ้าง เพื่อนาไปสู่
การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความพร้อมและความสนใจของผู้เรียน
2. การนาใช้ในการวางแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลจากการประเมินทาให้ทราบถึงประสบการณ์เด็กที่จัดให้กับผู้เรียนว่าผู้เรียนมี
การเรียนรู้ในเรื่องที่ผา่ นมามากน้อยเพียงไร ข้อมูลจากการประเมินภาวะการเรียนรู้ของเด็กจะนาไปใช้
เป็นฐานในการวางแผนที่สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียน และปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่เหมาะสม
3. การนามาใช้ในการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกั บช่วงเวลาแห่งความพร้อมของ
ผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในเรื่องความสามารถในการเรียนรู้และความ
พร้อมในการเรียนรู้ การประเมินเป็นรายบุคคลทาให้มีสารสนเทศของผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน
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ออกไป แล้วนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างโอกาสในการเรียนรูท้ ี่สอดคล้องกับช่วงเวลาของความพร้อม
ทางการเรียนของผู้เรียน
4. การนามาใช้ในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน การประเมินตามสภาพจริงที่มีการเก็บ
หลักฐานชิ้นงานไว้ ทาให้ผู้เรียนได้เห็นสภาพของชิ้นงาน ทาให้เกิดความเข้าใจในตนเอง ประโยชน์จาก
การเห็นงานที่ ท าไว้ เสมื อ นเป็นสิ่ง เร้าท าให้เ กิ ดเป็นแรงสนับ สนุนให้ผู้เ รียนได้มี การพัฒ นาเพื่อ
ความก้าวหน้าของตนเองยิ่งขึ้นกว่าเดิม
5. การประเมิ นตามสภาพจริง ที่ ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ท าให้ผู้ปกครองเข้าใจถึง
ความสามารถ ความก้าวหน้าของผู้เรียน เข้าใจหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาในระดับนี้ ผู้ปกครอง
จึงมีความคาดหวังที่เหมาะสมกับตัวเด็ก
จากแนวคิดและหลักการของการประเมินตามสภาพจริงดังกล่าว เป็นแนวทางให้ผู้สอน
นามาใช้ในการประเมิน ผู้เรียนตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ได้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่แท้จริงของ
ผู้เรียน ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนามาเป็นฐานในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ในอดีตการเรียนรู้ของมนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากการถ่ายทอดความรู้ทางการประกอบอาชีพ
ภายในครอบครัว เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้สู่ลูกหลานให้มีวิชาชีพเพื่อดารงชีวิตต่อไปใน
อนาคต ต่อมาเมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในฝั่งตะวันตก จึงเกิดการผลิตสินค้าจานวนมากมาย
เพื่อตอบสนองความต้องการความสะดวกสบายของมนุษย์และเกิดการจ้างงานเป็นจานวนมาก ทาให้
เกิดการฝึกฝนให้คนมีความถนัดทางวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อตอบสนองการผลิตเป็นจานวนมาก
และเพื่อคุณภาพของสินค้า Toffler (1981) ได้เปรียบเทียบอารยธรรมโลกเหมือนคลื่นสามลูก ได้แก่
คลื่นลูกที่ 1 สังคมเกษตรกรรม เริ่มเมื่อประมาณ 8,000 ปีก่อนคริสตกาล เป็นผลมาจากการ
ปฏิวัติเกษตรกรรม มีเครื่องชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของสังคม คือ ขนาดพื้นที่สาหรับการเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์ และทาการเกษตร
คลื่นลูกที่ 2 สังคมอุตสาหกรรม เริ่มเมื่อประมาณ ค.ศ.1650-1750 เป็นผลมาจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ผลิตสินค้าจานวนมากสาหรับมวลชน มีเครื่องชี้วัด
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของสั ง คมและความมั่ งคั่ ง ของประเทศ คื อ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติ จานวนแหล่งแร่ธาตุวัตถุดิบ และทุน
คลื่นลูกที่ 3 สังคมแห่งเทคโนโลยี เริ่มต้นราว ค.ศ.1955 จนถึงปัจจุบัน ยุคนี้เป็นยุคที่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและได้รับการต่อยอดทางความรูอ้ ย่างสูง มีการพัฒนาด้าน
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คอมพิวเตอร์ ด้านเครือข่ายการสื่อสารและคมนาคม ทาให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว
รวมทั้งผู้คน สินค้า บริการ เงินตรา สามารถถ่ายเทกันได้ในเวลาสั้น ระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและส่งอิทธิพลต่อกันและ
กันแทบทั้ ง สิ้น เครื่อ งชี้วัดความยิ่ง ใหญ่และความมั่ง คั่งของประเทศ คือ ความเจริญ ก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีของประเทศ และอานาจในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
เกรียงศัก ดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546a) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงจากสัง คมเกษตรกรรมเป็น
สังคมอุตสาหกรรม และสภาพสังคมโลกที่กาลังเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว ทาให้ประเทศต้องแข่งขัน
เพื่อการอยู่รอดและต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยกล่าวว่าสังคมกาลังเข้าสู่ยุค
"สังคมความรู้” ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้สังคมโลกเต็ม
ไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว
สังคม ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ความรู้จะกลายเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เราอยู่ในภาวะได้เปรียบ
ทั้ ง นี้ตั วข้อ มู ล ข่ าวสารเองไม่ ใช่ ความรู้ ข้ อมู ล ข่าวสารจะเป็นความรู้ ก็ ต่อ เมื่ อ มี ก ารตีค วาม แปล
ความหมาย (Interpretation) และแยกแยะจาแนกข้อมูล (Classification) เพื่อนามาใช้ประโยชน์ได้
จริง สอดคล้องกับ สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2553) ที่กล่าวถึงโลกหลังสังคมฐานความรู้ (Post Knowledgebased Society) ที่ก ล่าวโลกจะเป็นสัง คมเปิด ก้ าวข้ามจากโลกที่ เน้นการแข่ง ขัน ไปสู่การร่วม
สร้ างสรรค์ เป็น โลกที่ ภู มิ ปั ญ ญาได้ พั ฒ นาก้ า วข้ า มทรัพ ย์ สิน ทางปัญ ญาสู่ ภูมิ ปัญ ญาสั ง คม เช่ น
Youtube หรือ Wikipedia เป็นโลกที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์จากพึ่งพิง ไปสู่ความเป็นอิสระ และการ
พึ่งพิงอาศัยกัน
สานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ( 2553) ได้นาเสนอการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่
1) เกิดกฎ กติกาใหม่ของโลก ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการค้าการลงทุน การบริหารและสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการเงิน การรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน
2) เกิดความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อสร้างเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เช่นการ
รวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก ซึ่งส่งผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ เพื่อทดแทน
แรงงานในสังคมผู้สูงอายุ การจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ทาให้เ กิดภัยพิบัติธรรมชาติที่ รุนแรง เกิดความ
เสียหายต่อระบบนิเวศของโลก ส่งผลต่อการเกษตรของโลกและความมั่นคงทางอาหาร
5) ปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังโลก อันเนื่องมาจากการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น
ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มากเกินความจาเป็น และทาให้ทรัพยากรของโลกขาดแคลน จนอาจถึง
วิกฤติในเร็ววันนี้
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6) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทาให้ประเทศปรับโครงสร้าง
จากเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไปเป็นภาคบริการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานจากคน
การเกิดขึ้นขององค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีเ กี่ยวกั บการ
ทางานของสมองและจิต การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม ทาให้เกิดความ
เหลื่อมล้าในการพัฒนา
7) ภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ มีรูปแบบที่ซับซ้อน ใช้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การสื่อสาร และการคมนาคมเป็นปัจจัยสนับสนุน ทาให้เกิดกระแสตื่นตัวไปทั่วโลก
ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคั ญ ของสัง คมไทย มีความเหมื อนกันในหลายประเด็นของการ
เปลี่ยนแปลงของโลกด้วยเช่นกั น แต่ส่วนที่ ถูก นาเสนอในรายงานของส านัก งาน คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่แตกต่างออกไป คือ ปัญหาของสังคมไทย ด้านโครงสร้างของ
ครอบครัว และคุ ณภาพของเด็ก ไทย โดยเฉพาะคุ ณ ภาพด้า นการศึ ก ษา และสติปั ญ ญาของเด็ ก
การพัฒนาที่ผ่านมาช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยมี โอกาสทางการศึกษามากขึ้น การศึก ษาเฉลี่ยของ
คนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2551 แต่คุณภาพการศึกษาต่า ค่าเฉลี่ยการสอบโอเน็ตของนักเรียน
ม.6 ทั่วประเทศ ในปี 2557 จากการสอบ 8 วิชา มีวิชาที่มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ถึง 6 วิชาได้แก่
วิชาสัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม (36.53) ภาษาอัง กฤษ (23.44) คณิตศาสตร์ (21.74)
วิทยาศาสตร์ (32.54) ศิลปะ (36.64) และการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (49.01) (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2557)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการจั ด อั น ดั บ ความสามารถทางการแข่ ง ขั น นานาชาติ (Global
Competiveness Index: GCI) ปี 2557 โดยเวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม (World Economic Forum:
WEF) ได้เผยแพร่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเปรียบเที ยบกั บนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยไต่อันดับสูงขึ้น 6 อันดับ จากเดิมปี 2556 อยู่ที่อันดับ 37 จาก 148 ประเทศ เป็นอันดับที่
31 จาก 144 ประเทศในปีนี้ โดยขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยอยู่ในระดับกลาง โดยมี
คะแนนค่อนข้างดีด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค และการพัฒนาทางการเงิน สิ่งที่น่าวิตก
กังวลมากคือคุณภาพระบบการศึกษาไทยอยู่อนั ดับที่ 87 ซึ่งมีอันดับถดถอย 9 อันดับจากปี 2556 โดย
WEF ยังได้วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 8
อันดับแรก ดังนี้ 1) ปัญ หาคอรัป ชั่น 2) ความไม่มั่นคงทางการเมือง 3) ระบบราชการ 4) ความไม่
ต่อเนื่องทางนโยบาย 5) ขาดความสามารถเชิงนวัตกรรม 6) ขาดระบบเชื่อมโครงสร้างพื้นฐาน 7) ขาด
คุณภาพการศึกษาแรงงาน และ 8) ขาดจริยธรรมการทางานแรงงาน เมื่อพิจารณาภาพรวมการจัด
อั น ดั บ ด้ า นการศึ ก ษาของไทยเปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2556 พบว่ า อั ต ราการเข้ า เรี ย นทุ ก ระดั บ
(ประถมศึกษา มั ธยมศึกษา และอุดมศึก ษา) ดีขึ้น แต่ด้านคุณภาพการศึก ษาทุก ระดับ อันดับ ไทย
ถดถอย โดยคุณภาพของระบบการศึกษาและคุณภาพประถมศึกษาถดถอย 9 และ 4 อันดับตามลาดับ
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ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญที่ WEF เน้นย้าว่าไทยต้องเร่งพัฒนา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาเซียน
9 ประเทศพบว่า ไทยต้องรีบพั ฒนาอย่างเร่ง ด่วน 3 ข้อ ได้แก่ คุณภาพประถมศึกษา (อันดับ ที่ 6)
คุณภาพระบบการศึกษา (อันดับที่ 6) และคุณภาพการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (อันดับที่ 6)
(สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2556)
เมื่อสืบค้นว่าสิ่งใดเป็นประเด็นของคุณภาพการศึกษาของไทย พบว่า สวนดุสิตโพล ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สารวจความคิดเห็นของ “ครู” ทั่วประเทศ จานวน 2,508 คน เรื่อง
“การศึกษาไทย” ในสายตา “ครู” สรุปผลดังนี้ เมื่อถามถึง “จุดเด่น” ของ “การศึกษาไทย” ณ วันนี้
ร้อยละ 31.86 เห็นว่า มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น ร้อยละ
24.78 มีก ารพัฒนาทัก ษะด้านภาษาเพื่อเตรียมพร้อมก้ าวสู่ความเป็นสากล/ก้าวสู่อาเซียน ร้อยละ
16.81 มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ร้อยละ 15.93
เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรียนและมีความเท่าเทียมกัน และร้อยละ 10.62 รัฐบาลให้ความสาคัญและ
ให้ ก ารสนับ สนุ น ด้ านการศึ ก ษา เช่ น นโยบายเรี ย นฟรี แจกแท็ บ เล็ ต ขณะที่ “จุ ด ด้อ ย” ของ
“การศึกษาไทย” ร้อยละ 30.36 เห็นว่า เด็กไทยยังขาดทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ อ่อนเรื่อง
ภาษา ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ร้อยละ 29.32 หลักสูตรการเรียนการสอนมีการปรับ เปลี่ยนบ่อย
ไม่ได้มาตรฐาน ทาให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสับสน ร้อยละ 16.96 เด็กไทยไม่มีระเบียบวินัย /ประพฤติ
ตัวไม่เหมาะสม ไม่ตั้งใจเรียน ไม่เคารพเชื่อฟังครู ร้อยละ 12.49 บางวิชาเด็กไม่สามารถนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้ และร้อยละ 10.87 การขาดแคลนครู/คุณภาพของครูผู้สอน /สอนไม่ตรงกับที่จบ
มา (ไทยรัฐออนไลน์, 2556) และสอดคล้องกับรายงานการวิจัย เรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต
10-20 ปี ของพิณสุดา สิริธรังศรี (2552) ที่กล่าวถึงภาพอนาคตการศึกษาไทยที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1) มุ่ง ให้ผู้เ รียนเป็นคนเก่ง แต่ไร้คุณธรรมและส านึกรับผิดชอบทั้ง ต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ มุ่งประกาศนียบัตรมากกว่าความรู้
2) กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาวิชามากกว่าการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลบน
พื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3) การแบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มสติปัญญาเลิศ และกลุ่มไร้สติ ปัญญาที่เป็นกลุ่มใหญ่ใน
สังคม เด็กด้อยโอกาส คนพิ การได้รับการศึกษาไม่ ทั่วถึง เด็ก ปัญญาเลิศบางส่วนถูกกดให้เป็นเด็ก
ปัญญาปกติด้วยกระบวนการทางศึกษาที่ไร้ประสิทธิภาพ
4) นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการ
บริหาร ไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
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5) องค์กร หน่วยงาน สถานศึก ษาที่ รับ ผิดชอบการศึกษาที่เ กี่ ยวข้อง ไม่ดาเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ ฝ่ายบริหารและการจัดการศึกษาไม่นาพาต่อผลการทดสอบ การประเมินคุณภาพและ
รับรองมาตรฐานการศึกษา เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการศึกษา
6) ผู้บริหารทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติขาดภาวะผู้นาและธรรมาภิบาลทางการศึกษา
ไม่ ตระหนัก ในหน้าที่ ความรับ ผิดชอบ ไม่เ ป็นต้นแบบที่ ดี ไม่ ให้ความส าคัญ กับ การแก้ปัญหาและ
พัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง
7) ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขาดวิสั ยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ทักษะใน
การสอน ขาดความรักความศรัทธาในวิชาชีพ ไม่สนใจแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนและผู้เรียน
8) สังคมและประชาชนไม่ให้ความสาคัญและไม่เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา รัฐ
ยังรับภาระการจัดการศึกษามากกว่าภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่นๆ
ขาดการเปิดรับการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา เอกชนที่จัดการศึกษายังถูกแข่งขัน
จากภาครัฐมากกว่าการสนับ สนุนส่งเสริม กลายเป็นการศึกษาเพื่อส่วนตนมากกว่า การศึกษาเพื่อ
มวลชน (Education for all) และมวลชนเพื่อการศึกษา (All for education) ส่งผลให้การจัด
การศึกษาไม่นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
9) กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังคงเน้นเนื้อหาวิชามากกว่าการคิดวิเคราะห์อย่าง มี
เหตุผลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
10) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังคงตกต่า ไม่ ว่าจะประเมิ นด้วยวิธีใดและหน่วยงานใด ทั้ ง
องค์กรในประเทศ และองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้อง
11) ความสามารถทางการศึ ก ษาอยู่ อัน ดั บ ท้ ายๆ เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ นานาชาติ อั น
เนื่องมาจากประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และบุคลากร
12) ผู้เ รียนไม่ มี ความรู้ ทั ก ษะ เจตคติตามวัตถุป ระสงค์ของหลัก สูตร ขาดการคิดริเ ริ่ม
สร้างสรรค์ ไม่รักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้พัฒนาและจัดการตนเองได้
ขาดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
จากข้อมู ลเหล่านี้เ ราสามารถสรุปได้ว่า ระบบการศึกษาในแบบเก่ าก าลัง มีปัญหากั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เราจึงต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ให้กับการศึกษาดังที่
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2551) กล่าวว่า “ในยุคใหม่นี้ ที่ทุกอย่างเป็นเรื่องของโลกหรือ
เป็นเรื่องระดับโลก มนุษย์จะอยู่ในชุมชนโลกอันเดียวกัน แนวความคิดหรือทิฏฐิเก่าๆ แบบแบ่งแยก
แข่งขันแย่งชิงต่อสู้กันนั้น ใช้ไม่ได้ ไม่เหมาะแล้ว ไม่พอที่จะทาให้โลกมีสันติสุข ตอนนี้เราได้แต่พยุง
โลกไว้ อยู่ในขั้นของการประนีประนอม เหมือนการสงบศึกชั่วคราว ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทาให้โลกมีสันติ
และประชาชนมี ค วามสุข แต่ ต้ อ งมี จ ริ ย ธรรมแนวบวกมาช่ว ยเติ ม และจะต้อ งปรั บ ตัว ให้ เข้ า สู่
แนวความคิดใหม่”
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สังคมความรู้ต้องการแรงงานที่มีทักษะใหม่ งานที่ทาซ้าๆหรือคิดแบบเดิม (Routine Job) มี
แนวโน้มที่จะลดลง ในขณะที่งานที่ต้องการการสื่อสารและการคิดที่ซับซ้อนกาลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากเทคโนโลยีส ามารถทดแทนงานที่ท าซ้าๆหรืองานที่ ต้องคิ ดแบบเดิมได้ดีก ว่า หรือกาลัง มี
แนวโน้มที่จะย้ายงานเหล่านี้ไปทาในประเทศที่มีอัตราค่าจ้างต่ากว่า Trilling and Fadel (2012) ได้
นาเสนอว่างานในอนาคตสาหรับ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ต้องการคนที่สามารถทางานเชิงสร้างสรรค์
(Creative Work) หรืองานที่ต้องพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิจัยและพัฒนา การออกแบบ
การตลาด และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Levy & Murnane, 2012) กล่าวว่าคอมพิวเตอร์
สามารถทดแทนมนุษย์ได้ในเรื่องการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แต่ไม่สามารถทดแทนการคิดที่
ซับ ซ้อนได้ ตัวอย่างเช่น การวินิจ ฉัยคนป่วยไม่ ส ามารถแทนที่ ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ แต่สามารถให้
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้แพทย์วินิจฉัยต่อไปได้ ดังนั้นความเข้าใจเรื่องการ
ทางานกับข้อมูลจึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับอาชีพทุกอาชีพ
งานวิจัยต้องการสืบค้นว่าทักษะใดที่เป็นทักษะที่จาเป็นและสาคัญสาหรับงานในศตวรรษที่
21 โดยได้สืบค้นงานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยได้เลือกข้อเสนอแนะที่น่ าสนใจ เป็นที่
ยอมรับและนาไปอ้ างอิ ง มากที่ สุด รวมทั้ ง พิจ ารณาทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ในข้อเสนอแนะของ
นักวิชาการของประเทศไทย เพื่อนามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

องค์กรภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills
หรือ P21)
ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นนาขนาด
ใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และ
สานักงานด้านการศึก ษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์ กรความร่วมมือเพื่อทั กษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย P21
(Partnership for 21st Century Skills, 2007) หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความจาเป็นที่
เยาวชนจะต้องมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษ
ที่ 20 และ 19 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ้น ดังภาพ
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แผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขององค์กรภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21
1) สาระวิชาแกน (Core Subjects) ซึ่งถูกกาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
พื้นฐานถ้วนหน้า ค.ศ.2001 (No Child Left Behind Act of 2001) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
กาหนดวิชาแกนไว้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การอ่านหรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาของโลก คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ หน้าที่พลเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์
และภูมิ ศาสตร์ โดยสาระวิชาแกนทั้ง หมดต้องจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับ เนื้อหาของ
ศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Themes)
2) เนื้อหาของศตวรรษที่ 21 (21st Century Themes) เป็นเนื้อหาใหม่ที่มี
ความสาคัญต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และไม่ได้ถูกเน้นในการเรียนการสอนทุกวันนี้ ได้แก่ การ
ตระหนักรู้ต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้
พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
3) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)
ประกอบไปด้วยสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆจากตนเองและทีมงานและนาไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม การ
คิดอย่างมีอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
4) ทั กษะด้า นข้ อมูล สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and
Technology Skills) ประกอบไปด้วยทักษะด้านการค้นหาข้อมูลและการนาข้อมูลไปใช้ การรู้จัก
วิเ คราะห์สื่อ และสร้า งสื่อ ได้ และการประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีใ นการเรียนและการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วย การปรับตัว
ให้เ ข้ากั บ การเปลี่ย นแปลงและมี ความยืดหยุ่น ความสามารถในการบริห ารเป้าหมายและเวลา
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สามารถทางานได้ด้วยตนเอง และเป็นผู้นาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการทางานกับกลุม่ ที่
มีความหลากหลาย สามารถจัดการโครงการได้ด้วยตนเองและสร้างงานได้ รวมทั้งมีภาวะผู้นาและมี
ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
2. กรอบแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ EnGauge
พัฒนาขึ้นโดย Metiri group และ The Learning Point Association มาจาก
แนวคิดเรื่อ ง Digital Age ที่เ กิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ อธิบ ายว่าโลกปัจ จุบันเป็นโลกที่
แวดล้อมไปด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรศัพท์มือถือ
หรือแท็บเล็ต ที่เชื่อมต่อบุคคลกับครอบครัว เพื่อน ผู้เชี่ยวชาญ สังคม และโลกได้อย่างง่ายดาย และ
ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียน จากการเรียนในห้องเรียนเป็นการเรียนด้วยตัวเอง ค้นหา
ความรู้ด้วยตัวเอง แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ผ่าน Social Media คุยกับคนที่อยู่อีกฟากโลกหนึ่งถึงสิ่งที่
สงสัยหรือต้องการค้นหา เป็ นต้น ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การจัดการข้อมูลจานวนมากมาย
มหาศาล และพลังของเทคโนโลยีที่มีต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน EnGauge จึงนาเสนอทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล (National Leadership Council for Liberal
Education and American's Promise, 2007) ดังนี้
2.1 สมรรถนะในยุคดิจิตอล (Digital-Age Literacies) ประกอบไปด้วย
- สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Literacy) ได้แก่ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ และการคานวณที่จาเป็นต่ออาชีพและการใช้ชีวิต และสามารถใช้เป็นพื้นฐานสาหรับ
การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น
- สมรรถนะเชิง วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ การดาเนินการต่างๆด้าน
สังคม และการเพิ่มผลิตผลทางเศรษฐกิจ
- สมรรถนะเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) คือ ความสามารถในการ
ก าหนดปั ญ หาและทางเลื อ กเกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ เข้า ใจเรื่ อ งต้ นทุ น ก าไร ค่า จ้ า งแรงงาน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ รวบรวมและจัดระเบียบ
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ และหาสมดุลระหว่างต้นทุนและกาไรได้
- สมรรถนะเชิ ง เทคโนโลยี (Technological Literacy) คือ ความรู้เ กี่ ยวกั บ
เทคโนโลยี ทั้งตัวเทคโนโลยีเองและการนาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย
- สมรรถนะเชิงทัศนาการ (Visual Literacy) คือ ความสามารถในการตีความ ใช้
ชื่นชม และสร้างสื่ อภาพหรือ วิดีโ อโดยใช้เ ครื่องมื อที่ หลากหลาย เพื่อพัฒ นาทั ก ษะการคิด การ
ตัดสินใจ การสื่อสาร และการเรียนรู้ในขั้นสูง
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- สมรรถนะเชิงข้อมูล (Information Literacy) คือ ความสามารถในการประเมิน
และเลือ กข้อมู ลที่ ต้อ งการ นามาสังเคราะห์ และใช้ให้เ กิดประโยชน์ โดยใช้เ ครื อข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
- สมรรถนะเชิงพหุวัฒนธรรม (Multicultural Literacy) คือ ความเข้าใจและชื่นชม
ความเหมือนและแตกต่างในเรื่องขนบธรรมเนียม คุณค่า ความเชื่อ ของตนเองและวัฒนธรรมอื่นๆ
- การตระหนักต่อโลก (Global Awareness) คือ ความตระหนักและความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร รัฐ กลุ่มสังคม และปัจเจกบุคคลทั่วโลก
2.2 การคิดเชิงประดิษฐ์ (Inventive Thinking) ประกอบไปด้วยทักษะต่อไปนี้
- การปรับ ตัวและการจัดการความซับ ซ้อน (Adaptability and Managing
Complexity) คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมให้สอดรับกับ
สิ่ง แวดล้ อ มในปัจ จุ บัน และอนาคต และความสามารถในการรั บ มื อกั บ เป้า หมายและภารกิ จ ที่
หลากหลายโดยสามารถบริหารภายใต้ข้อจากัดเรื่องเวลา ทรัพยากร และระบบต่างๆได้
- การชี้นาตัวเอง (Self-Direction) คือ ความสามารถในการตั้ งเป้าหมายในการ
เรียนรู้ สามารถวางแผนที่นาไปสู่เป้าหมาย บริหารจัดการเวลาและความพยายามได้ มีการประเมิน
คุณภาพของการเรียนรู้หรือผลงานใดก็ตามที่เกิดจากการประสบการณ์การเรียนรู้ของตนได้
- ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) คือ ความกระหายใคร่รู้ ที่นาไปสู่การสืบค้น
ความรู้ต่อไป
- ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ การสร้างและคิดสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน
ทั้งในเชิงบุคคลและเชิงวัฒนธรรม
- การรับความเสี่ยง (Risk Taking) คือ ความเต็มใจที่รับความผิดพลาด หรือการ
เผชิญหน้ากับปัญหาที่ไม่มีทางออกที่ชัดเจน
- การคิดขั้นสูงและการให้เหตุผลที่ถูกต้อง (Higher-Order Thinking and Sound
Reasoning) คือ กระบวนการทางสมองในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อนุมาน แปลความ ประเมิน
และสังเคราะห์ทั้งในเชิงวิชาการและการแก้ปัญหา
2.3 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) ประกอบไปด้วย
ทักษะต่อไปนี้
- การทางานเป็นทีมและความร่วมมือ (Teaming and Collaboration) คือ การ
ทางานร่วมกันของคนมากกว่า 2 คนขึ้นไป ในการแก้ปัญหา สร้างสิ่งใหม่ๆ หรือเรียนรู้ร่วมกัน
- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) คือ ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมระหว่างมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม
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- ความรับผิดชอบต่อตัวเอง (Personal Responsibility) คือ การใช้ความถูกต้อง
และจริยธรรมในเรื่องของเทคโนโลยีและการนาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ใช้ชีวิตในฐานะที่เป็ น
พลเมือง สมาชิกในครอบครัว ชุมชน นักเรียนนักศึกษา หรือพนักงานได้อย่างสมดุล มีศีลธรรมจรรยา
และมีคุณภาพ
- ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและความเป็ น พลเมื อ ง (Social and Civic
Responsibility) คือ ความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การปกป้องสังคม สาธารณะ สิ่งแวดล้อม และแนวคิดเรื่องประชาธิปไตย
- การสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Communication) คือ การแลกเปลี่ยน
ความคิดกันโดยใช้เครื่องมือ การส่งผ่าน และกระบวนการที่ทันสมัย
2.4 การมุ่งผลิตภาพสูง (High Productivity)
- การจัดล าดับ ความสาคัญ การวางแผน และการจัดการผลลัพธ์ (Prioritizing,
Planning and Managing for Results) คือ ความสามารถในการจัดการโครงการเฉพาะหรือปัญหา
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้เครือ่ งมือในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Use of
Real-World Tools) คือ ความสามารถในการใช้เครือ่ งมือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพือ่ สื่อสาร
ทางานร่วมกัน แก้ปัญหา และทางานให้บรรลุเป้าหมาย
- ความสามารถในการสร้างงานทีม่ ีคุณภาพสูงและตรงกับเป้าหมาย (Ability to
Produce Relevant, High-Quality Products) คือ ความสามารถในการสร้างชิ้นงานทางด้านการคิด
ด้านข้อมูล หรืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์ทจี่ ับต้องได้และปรากฏผลลัพธ์เป็นเครื่องมือที่นามาใช้
แก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง
3. กรอบแนวคิด ของ Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD)
ในปี 2005 องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for
Economic Co-operation and Development, 2005) ได้ทาการศึกษาความสามารถของคนใน
อนาคตในชื่อโครงการ The DeSeCo Project และได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ดังนี้
3.1 การใช้เครื่องมือเชิงโต้ตอบ (Use tools interactively) ประกอบด้วย
- ความสามารถในการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
อย่างมีปฏิสัมพันธ์กัน
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- การระบุสิ่งที่ตนเองไม่รู้ เพื่อนาไปสู่ก ารค้นหาคาตอบจากแหล่งข้อมู ลที่ถูกต้อง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถตรวจสอบคุณภาพและคุณค่าของข้ อมูลนั้นๆ และสามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลได้
- สามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านการใช้
เทคโนโลยีต่างๆได้
3.2 ปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มทีห่ ลากหลาย (Interact in heterogeneous groups)
- มีสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ตระหนักรู้ตัวเอง และสามารถแสดงออก
กับผูอ้ ื่นได้อย่างดี
- ให้ความร่วมมือและทางานเป็นทีม สามารถนาเสนอความคิดของตนเองและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้ ทักษะในการอภิปรายและเจรจาเพื่อหาข้อสรุปเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจ
หลังจากได้พจิ ารณาความคิดเห็นที่หลากหลายแล้ว
- การจัดการและแก้ไขความขัดแย้ง สามารถวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ระบุข้อที่คิดเห็นตรงกันและไม่ตรงกัน ตั้งขอบเขตของปัญหา จัดลาดับความต้องการและเป้าหมายได้
3.3 การลงมือปฏิบัติโดยอิสระ (Act autonomously)
- การคานึงถึงภาพรวม
- การวางแผนและดาเนินการตามโครงการส่วนตัวที่วางไว้
- การปกป้องและยืนยันสิทธิ ผลประโยชน์ ข้อจากัด และความต้องการ
4. กรอบแนวคิดของ The Assessment and Teaching of 21st Century Skills
The Assessment and Teaching of 21st Century Skills เป็นโครงการที่เป็นร่วมมือของ
บริษัทซิสโก้ บริษัทอินเทล และบริษัทไมโครซอฟต์ และเปิดตัวเป็นครั้งแรกในการประชุม The
Learning and Technology World Forum 2009 ที่ลอนดอน ได้จัดทาเอกสารเกี่ยวกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ออกมา 5 ฉบับเพื่อเป็นแนวในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ซึ่งในฉบับแรกนั้นเป็นการให้คาจากัดความของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยนาเสนอทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เป็นด้านต่างๆ (Binkley et al., 2012) ดังนี้
4.1 วิธีการคิด (Ways of Thinking) แบ่งออกเป็น ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation) การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ (Critical Thinking,
Problem Solving, Decision Making) ความเป็นผู้นาในการเรียนรู้ และการรู้คิด (Leadership to
learn, Meta-cognition)
4.2 วิธีการทางาน (Ways of Working) แบ่งออกเป็น การสื่อสาร (Communication) และ
การร่วมมือ การทางานเป็นทีม (Collaboration, Teamwork)
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4.3 เครื่องมือในการทางาน (Tools for Working) แบ่งออกเป็น สมรรถนะทางด้านข้อมูล
(Information Literacy) และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)
4.4 การดารงชีวิตบนโลก (Living in the World) แบ่งออกเป็น ความเป็นพลเมืองทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก (Citizenship – local and global) ชีวิตและอาชีพ (Life and Career) และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Personal and Social Responsibility)
5. กรอบแนวคิดภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546b) กล่าวถึงทักษะที่คนไทยควรมีในงานวิจัย "ภาพอนาคต
และคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์” ซึ่งประกอบด้วยทักษะดังต่อไปนี้
5.1 ทัก ษะด้านการคิด ได้แก่ ความสามารถในการคิด 10 ลักษณะ ได้แก่ คิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดวิพากษ์ คิดประยุกต์ คิดเปรียบเทียบ คิดบูรณาการ คิดเชิงมโนทัศน์ คิดเชิงกลยุทธ์
คิดเชิงอนาคต และคิดสร้างสรรค์ เพื่อสามารถจะเผชิญกับปัญหา ดาเนินกิจกรรมต่างๆในยุคอนาคต
ได้อย่างเท่าทันและประสบความสาเร็จ
5.2 ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ความสามารถในการจับประเด็นได้ถูกต้องและครบถ้วน
สามารถสื่อสารได้ชัดเจน สั้นกระชับ ตรงประเด็น ครบถ้วน ใช้ถ้อยคาได้เหมาะสม มีความสามารถใน
การอ่านจับใจความ และสามารถสื่อสารด้วยการเขียนได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล และมีลาดับขั้นตอน
5.3 ทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ ความสามารถในการพู ด ฟั ง อ่ า น และเขี ย น
ภาษาต่างประเทศ
5.4 ทั ก ษะทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้แก่ ความเข้าใจและความสามารถในการใช้
เครื่องมื อและอุป กรณ์สารสนเทศที่จาเป็นในชีวิต เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซีดีรอม การส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน
และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.5 ทักษะทางสังคม ได้แก่ ความสามารถที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหรือการเข้าสังคม ซึ่ง
เป็นความสามารถที่บุคคลจาเป็นต้องมีเพื่อดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
และสังคมส่วนรวมได้ เช่น ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการปรับตัว ทักษะการทางานร่วมกั บผู้อื่น เป็น
ต้น
5.6 ทั กษะการอาชีพ ได้แก่ ความสามารถและความชานาญในการประกอบอาชีพหลัก ที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ การมีเ จตคติที่ดีต่องานอาชีพ และมี ความสามารถในการสร้างอาชีพให้กั บ
ตนเองได้
5.7 ทักษะทางสุนทรียะ ได้แก่ ความเข้าใจ หรือความสามารถในการแสดงออกทางด้านดนตรี
กีฬา หรือศิลปะอย่างสร้างสรรค์ รู้จักชื่นชม วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า และถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิดในสุนทรียภาพนั้นๆ รวมถึงสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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5.8 ทักษะการจัดการ ได้แก่ ความสามารถในการวางแผน การจัดองค์กร การจัดหาคน การ
จัดการทรัพ ยากรที่ มี อยู่อ ย่างมีป ระสิทธิภาพ คุ้ม ค่า การสั่งงานและการควบคุม การติดตามและ
ประเมินผล รวมไปถึงการบริหารเวลา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. กรอบแนวคิดคุณลักษณะของบุ คคลที่พึงประสงค์ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 4
ประการ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2549) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงค์ในยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ 4 ประการ หรือ 4ร ในงานวิจัย สัตตศิล า หลัก 7 ประการส าหรับการเปลี่ยนผ่าน
การศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังนี้
6.1 รู้ทันรู้นาโลก (Smart Consumer) โดยประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้
6.1.1) ทักษะในการแสวงหา คัดสรร และสร้างความรู้
6.1.2) ทักษะการใช้และจัดการความรู้
6.1.3) ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.1.4) ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
6.1.5) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
6.2 เรียนรู้ชานาญ เชี่ยวชาญปฏิบัติ (Breakthrough Thinker) โดยประกอบด้วย
คุณลักษณะดังต่อไปนี้
6.2.1) การคิดใหม่ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแจ้งแทงตลอด
6.2.2) จิตมุ่งคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นเลิศ
6.3 รวมพลังสร้างสรรค์สงั คม (Social Concern) โดยประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้
6.3.1) การทางานแบบร่วมมือเป็นทีมและสร้างเครือข่าย
6.3.2) การบริหารจัดการ
6.3.3) การแข่งขัน อดทน สูส้ ิ่งยาก
6.3.4) การเห็นแก่ส่วนรวม เป็นธรรมและยัง่ ยืน
6.4รักษ์วัฒนธรรมไทย ใฝ่สันติ
เมื่อพิ จารณาจากแนวคิดเรื่องทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถเขียนเปรียบเทียบกรอบ
แนวคิดจากแหล่งต่างๆ ได้ผลตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สังเคราะห์แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
P21 (2007)

enGuage OECD
(2003) (2005)

LEAP ISTE ATCS ไพฑูรย์
(2007) (2009) (2010) (2549)

เกรียง
ศักดิ์
(2546)

1. ทักษะการเรียนรู้
-ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปญั หา

✓

✓

✓

✓

-ทักษะการสื่อสาร

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2.ทักษะนว้ตกรรม
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์

✓

-ทักษะการสร้างนวัตกรรม
3.ทักษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี
-ทักษะการเข้าถึงข้อมูล การประเมินข้อมูล และการใช้
ข้อมูล

✓

-ทักษะการวิเคราะห์สื่อและการสร้างสื่อ

✓

-ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

4.ทักษะอาชีพ
-ทักษะการมีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ

✓

-การมีผลิตภาพและความรับผิดชอบตรวจสอบได้

✓

✓

5.ทักษะชีวิต
-ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

✓

-ทักษะการริเริ่มและการนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

✓

-ทักษะทางสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

6.ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
-ทักษะการมีจิตสานึกเพื่อผูอ้ ื่นและส่วนรวม

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-ทักษะการตระหนักต่อโลกและสิ่งแวดล้อม

✓

-ทักษะการมีจิตสานึกประชาธิปไตย

✓

✓
✓

จากการสังเคราะห์กรอบแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21จะพบว่า กรอบแนวคิดขององค์กร
ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นกรอบที่ครอบคลุมทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 มาก
ที่สุด และเพื่อให้กรอบแนวคิดมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงเพิ่มเติมทักษะความเป็นพลเมืองและ
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พลโลกเข้าไป เพื่อให้กรอบแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความครอบคลุมทักษะที่จาเป็นและ
เหมาะสมสอดคล้องกับการการศึกษาของประเทศไทย
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์
ความหมายของการพัฒนากลยุทธ์
คาว่า กลยุทธ์ หรือ Strategy ในภาษาอังกฤษมาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า Strategos ซึ่ง
เแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Generalship ซึ่งเป็นศัพท์ทางการทหาร (เรวัตน์ ชาตรีวิศิษฏ์, 2554) แต่มี
การนามาใช้ในธุร กิจอย่างมากในมุม มองของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อนาองค์ก รไป
เป้าหมาย
Pearce และ Robinson กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง คือแผนอนาคตในภาพใหญ่
ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมการแข่งขันเพื่อทาให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Pearce & Robinson,
2011)
Coulter กล่าวว่า กลยุทธ์ การตัดสินใจและการดาเนินการที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย โดยสมรรถนะ
(Capabilities) และทรัพยากร (Resources) ถูกทาให้สอดคล้องกับโอกาสและอุปสรรคจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก (Coulter, 2013)
ส่วนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) คือกระบวนการในการวิเคราะห์
สถานการณ์ปจั จุบัน การพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม การนากลยุทธ์เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติ และการ
ประเมิน ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เหล่านั้นถ้ามีความจาเป็น (Coulter, 2013) โดยการ
บริหารเชิงกลยุทธ์จะมีคุณลักษณะ 4 อย่าง ได้แก่
1. การบริหารเชิงกลยุทธ์คือการทางานอย่างบูรณาการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่งานใดงานหนึ่ง
2. การบริหารเชิงกลยุทธ์ ทาให้สมาชิกในองค์กรตระหนักถึงปัจจัยจากสิง่ แวดล้อมภายนอก
เช่น สภาพเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน ตลาด พื้นที่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจและการดาเนินกลยุทธ์
3. การบริหารเชิงกลยุทธ์ ทาให้สมาชิกในองค์กรรูจ้ ักบริหารทรัพยากรและรูจ้ ักสมรรถนะของ
ตน
4. การบริหารเชิงกลยุทธ์ ทาให้องค์กรมีเป้าหมายอนาคต ทุกคนในองค์กรรูจ้ ักจะต้องอะไร
ต่อไปและจะทาได้อย่างไร
การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยกาหนดทิศทางของ
องค์กรในอนาคตไว้ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างเป็นขัน้ ตอน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรคที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อ
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หาจุดแข็งและจุดอ่อนในองค์กร สาหรับกาหนดตาแหน่งทางการแข่งขันทางธุรกิจ แล้วกาหนดกลยุทธ์
เพื่อให้สามารถนาไปดาเนินการเพือ่ ให้บรรลุทิศทางตามที่ได้กาหนดไว้ (เรวัตน์ ชาตรีวิศิษฏ์, 2554)
Pearce และ Robinson กล่าวถึงความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า หมายถึงการ
กาหนดแผนและการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีงานที่สาคัญ
อย่างยิ่งยวด 9 ประการ (Pearce & Robinson, 2011) ได้แก่
1. การกาหนดพันธกิจ (Mission) ขององค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ ปรัชญาขององค์กร
และเป้าหมาย
2. การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและสมรรถนะขององค์กร
3. การประเมิ นสิ่ง แวดล้อมภายนอกองค์ก ร ทั้ ง ความสามารถในการแข่ง ขันและปัจ จัย
แวดล้อมทั่วไป
4. การวิเคราะห์ทางเลือกขององค์กร โดยการจับคู่ทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
5. ระบุทางเลือกที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด โดยการประเมินทางเลือกแต่ละทางว่าสอดคล้อง
กับพันธกิจที่ตั้งไว้หรือไม่
6. เลือกเป้าหมายหรือกลยุทธ์ระยะยาวที่จะทาให้องค์กรบรรลุทางเลือกที่เป็นที่ต้องการมาก
ที่สุด
7. พัฒนาเป้าหมายรายปีและกลยุทธ์ระยะสัน้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ระยะยาว
ที่ตั้งไว้
8. นากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยจัดทรัพยากรให้เหมาะสมกับงาน คน โครงสร้าง เทคโนโลยี และ
ระบบค่าตอบแทน
9. ประเมินความสาเร็จของกระบวนการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในอนาคต
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์
Coulter (2013) อธิ บ ายกระบวนการการบริห ารเชิง กลยุ ท ธ์ ว่ า เป็ น ล าดับ ขั้ น และ
ความสัมพันธ์ของกิจกรรม ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) คือการตรวจสอบและประเมินบริบท
ขององค์กร สิ่งแวดล้อมภายนอก และสิ่งแวดล้อมในองค์กร ณ ปัจจุบัน
2. การกาหนดกลยุท ธ์ (Strategy Formulation) คือการพัฒ นาและเลือกกลยุท ธ์ที่
เหมาะสม ที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในข้อ 1
3. การดาเนินการตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) คือการนากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ
4. การประเมินกลยุท ธ์ (Strategy Evaluation) คือการประเมินในขณะที่กลยุท ธ์ถูก
ดาเนินการ รวมทั้งผลของการดาเนินการนั้น
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David (2012) นาเสนอว่าในการบริห ารเชิ ง ยุท ธศาสตร์ (Strategic Management)
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นการกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) ได้แก่ การกาหนดพันธกิจ (Mission
Statement) การพิจารณาถึงโอกาสและข้อจากัดที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก การพิจารณาถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ การกาหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์การ การพิจารณาประเมิน
ทางเลือกกลยุทธ์ และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่จะนาไปใช้ในการดาเนินงาน
2. ขั้นการนากลยุ ท ธ์ไ ปปฏิบัติ (Strategic Implementation) ได้แก่ ก ารก าหนด
วัตถุป ระสงค์ของแผนประจ าปี การก าหนดนโยบาย การจูง ใจบุคลากรที่ รับ ผิดชอบการจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่การดาเนินงานกลยุทธ์ต่างๆ การสร้างวัฒ นธรรมการท างานที่ เน้นการทางานตาม
กลยุท ธ์ การกาหนดโครงสร้างองค์การที่มีป ระสิทธิผ ล การจัดเตรียมงบประมาณ และการพัฒนา
ระบบจัดการข้อมูล
3. ขั้นการประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Evaluation) ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป การทบทวนกลยุทธ์ที่นาไปใช้ การประเมินระดับความสาเร็จของกลยุทธ์และแผน
และการปรับปรุงแก้ไข
Thompson and Martin (2010) กล่าวว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5
กระบวนการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การพัฒนาวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Developing a Strategic Vision) เป็นการกาหนด
เป้าหมายที่องค์กรมุ่งหน้าไป และผลิตภัณฑ์ ลูกค้า ตลาด เทคโนโลยีที่ต้องการจะเน้นในอนาคต เป็น
สิ่งที่แสดงความมุ่งหมายขององค์กร แสดงภาพของสิ่งที่องค์กรกาลังจะมุ่งไป (Where we are going)
เป็นสิ่งที่แสดงเส้นทางและอัตลักษณ์ขององค์กร และนาสมาชิกทุกคนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
ขั้นที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์ (Setting Objectives) คือ การเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงกล
ยุท ธ์เ ป็น เป้ า หมายในทางปฏิ บัติ ที่ เ ฉพาะเจาะจงเพื่ อให้ไ ด้ ผ ลลัพ ธ์ที่ อ งค์ ก รต้อ งการจะประสบ
ความสาเร็จ วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องประเมินเป็นตัวเลขได้ และมีเกณฑ์ที่บอกความสาเร็จที่ชัดเจน มี
ทั้งวัตถุประสงค์ระยะสั้นหรือระยะยาว
ขั้นที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์ (Crafting a Strategy) คือ การเลือกแผนงานทีม่ ีความแปลกใหม่
หลากหลาย และเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มความสามารถและสมรรถนะใน
การแข่งขันขององค์กร โดยต้องใช้การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกแผนกงานในองค์กรช่วยกันคิดและหา
ข้อสรุป
ขั้นที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์ที่ถูกคัดเลือกไว้ (Implementing and Executing the
Chosen Strategy) คือ การที่สมาชิกทุกฝ่ายทุกแผนกดาเนินการไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อให้
แผนงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรตั้งเอาไว้ โดยมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ของการดาเนินงานตลอดเวลา และต้องตระหนักถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ
ด้วย
ขั้นที่ 5 การประเมินสมรรถนะและการปรับให้เหมาะสม (Evaluating Performance and
Initiating Corrective Adjustment) คือ การประเมินความคืบหน้าขององค์กร การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอก และปรับแผนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์
Lunenburg and Ornstein (2011) ได้นาการวางแผนกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจมาปรับใช้กับ
สถานศึกษา และได้สรุปขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การพัฒนาพันธกิจ (Develop a Mission) แผนกลยุทธ์จะต้องเริ่มต้นจากเป้าหมาย
เริ่มต้น โดยทั่วไปเป้าหมายจะรวมถึงเป้าหมายของเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายของกระทรวง หรือ
แม้แต่เป้าหมายขององค์กรเอง ในการวางเป้าหมายสถานศึกษาควรจะนาเป้าหมายของกระทรวง หรือ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรที่ดูแลสถานศึกษานั้นๆ รวมเข้ามาด้วยกัน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน (Conduct a Critical Analysis of Internal
Environment) คือการประเมินปัจจัยภายในขององค์กร ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
ภาวะผู้นา การตัดสินใจ การสื่อสาร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก (Conduct a Critical Analysis of External
Environment) คือ การประเมินปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดยเฉพาะนโยบายของ
หน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ขั้นที่ 4 การเตรียมข้อสรุปสาหรับการวางแผน (Prepare Planning Assumptions) คือการ
หาข้อสรุปสาคัญที่จะช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์ประสบความสาเร็จ ข้อสรุปนั้น ได้แก่
- ควรพิจารณาว่าแผนเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ หรือเกิดจากสัญชาตญาณ
และข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ
- ควรพิจารณาว่าแผนนั้นได้รวบรวมสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด (Radical
Change) และการปรับเปลี่ยนขนาดเล็ก (Incremental Adjustment) ไว้ด้วยกัน
- แผนกลยุทธ์ต้องสาคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
- องค์กรมีทรัพยากรทั้งงบประมาณ กาลังคน ฯลฯ พร้อมหรือไม่ในการดาเนินการตามแผน
กลยุทธ
ขั้นที่ 5 การพัฒนากลยุทธ์ (Develop a Strategy) คือการลงมือพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางแผนในขั้นที่ 1
ขั้นที่ 6 การสื่อสารกลยุทธ์ (Communicate the Strategy) กลยุทธ์ต้องถูกถ่ายทอดไปสู่
ผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อ งทุ กกลุ่ม และทุก บุคคล การสื่อสารกลยุท ธ์อย่างชัดเจนถือว่ามี ความส าคัญมาก
เนื่องจากทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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ขั้นที่ 7 การพัฒนากระบวนการประเมิน (Develop Evaluation Procedure) กระบวนการ
ประเมินต้องถูกพัฒนาล่วงหน้าก่อนการนาไปประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กรอบการประเมินจะถูกใช้เป็น
แนวทางในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผลสาเร็จที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 8 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Implement the Strategy) เมื่อกลยุทธ์ถูกพัฒนาและ
สื่อสารแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้อาจพบแรงต้านการเปลี่ยนแปลงจากคน
ผู้บริหารการศึกษาต้องใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาแรงต้านที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 9 การประเมินผล (Evaluate the Results) ระหว่างการดาเนินการตามกลยุทธ์ ต้องมี
กระบวนการของการประเมินว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เมื่อประสบความสาเร็จก็จะไปสูเ่ ป้าหมายใหม่
ต่อไป
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis)
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยในระดับกว้างและมีผลกระทบโดยอ้อมต่อการดาเนินงาน
ขององค์กร ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่
1) ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) เช่น นโยบายและ
เสถียรภาพของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบต่างๆที่มีผลต่อการวิธีการบริหาร เป็นต้น
2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราภาษี
และอัตราการว่างงาน เป็นต้น
3) ปัจจัยด้านสัง คมและวัฒ นธรรม (Socio-Cultural Factors) เช่น เพศและอายุของ
ประชากร ระดับการศึกษา ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพฤติกรรมการบริโภค
เป็นต้น
4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) เช่น ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
การผลิต เครื่องจักรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2. SWOT Analysis
SWOT Analysis เป็นตัวแบบของการประเมินสภาพภายในและภายนอกองค์กร
ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่
1) S – Strength หรือจุดแข็ง เป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดแข็งหรือจุดเด่นของ
องค์การ ที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จในการดาเนินงานในปัจจุบัน
2) W – Weakness หรือจุดอ่อน เป็นการวิเคราะห์เพือ่ ค้นหาประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
หรือปัญหาภายในองค์การ ที่อ งค์การมองว่าเป็นอุปสรรคหรือความไม่ ราบรื่นในการดาเนินงานใน
ปัจจุบัน
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3) O – Opportunity หรือโอกาส เป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตภายนอกองค์การ ที่ม องว่าอาจจะนามาใช้ประโยชน์เ พื่อเพิ่ มความส าเร็จ ในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น เช่น ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการ เป็นต้น
4) T – Threat หรือภาวะคุกคาม เป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาประเด็นที่เป็น
ข้อจากัดที่มาจากภายนอกองค์การ ที่เป็นอุปสรรคต่อความสาเร็จของการดาเนินงานขององค์การใน
ปัจจุบัน เช่น การขาดแคลนทรัพยากร คู่แข่งขัน การเสื่อมของสังคม
การยกร่างกลยุทธ์
เป็นการก าหนดแนวทางเลือกดาเนินการพัฒ นาที่ ส อดคล้องกั บ สภาวะแวดล้อม ให้เ กิ ด
แนวทางเลือกการดาเนินการพัฒนาที่ปฏิ บัติได้ และใช้ข้อได้เปรียบ ตลอดจนป้องกันและหลีกเลี่ยง
ข้อเสียเปรียบที่มีอยู่อย่างรอบคอบ (อุทิศ ขาวเธียร, 2546)
การกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์มีข้อคานึงเบื้องต้น ดังนี้
 กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์จะต้องเป็นลู่ทางนาสู่วัตถุประสงค์หลักของแผนฯที่ชัดเจน และ
นาองค์กรไปได้อย่างรวดเร็วกว่าทางเลือกอื่นๆ
 กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ต้องเป็นทางเลือกที่สอดคล้องและรองรับกับสภาวะแวดล้อมของ
องค์กร การกาหนดยุทธศาสตร์ควรพิจารณาประเด็นชี้นาจากสภาวะแวดล้อมที่มีลาดับความสาคัญสูง
เป็นเบื้องต้น
 ผู้กาหนดจะต้องกาหนดแนวทางการดาเนินการที่มีนัยสาคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาไปสู่สถานะและสิ่งที่ดีกว่า ต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
การเป็นผู้นา และการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริ งขององค์ก ร โดยจะต้องพยายามดึง
ประเด็นการชี้แนวทางการพัฒนาจากสภาวะใหม่ๆ และแนวคิดใหม่ๆ มากาหนดเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าให้
ได้
โดยทั่ วไปองค์กรจะสามารถยกร่างกลยุท ธ์จากความสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อม โดยใช้
TOWS Matrix Analysis เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์ 4 รูปแบบ (Wheelen & Hunger, 2008) ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงการใช้ TOWS Matrix ในการวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
ระบุจุดแข็ง (Strength-S)

ระบุจุดอ่อน (Weakness - W)

ระบุโอกาส (Opportunities - O)

SO Strategy

WO Strategy

ระบุข้อจากัด (Threat - T)

ST Strategy

WT Strategy
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1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้จากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก ใช้จุดแข็งขององค์การเพื่อสร้าง
ข้อได้เปรียบจากโอกาส
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้จากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อจะนามากาหนดเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน เนื่องจาก
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็นข้ อ จ ากั ดเป็ นสิ่ง ที่ ควบคุม ไม่ ได้ แต่ส ามารถใช้จุ ดแข็ ง ที่ มี อ ยู่ในการป้ องกั น
ข้อจากัดที่มาจากภายนอกได้
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้จากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อนามากาหนดเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข โดยใช้โอกาสที่จะ
นาแนวคิดใหม่หรือวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ได้
4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้จากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรับ
ข้อดีของการพัฒนากลยุทธ์
Pearce and Robinson (2011) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นร่วมมือของระดับ
บริหารในทุกระดับในการวางแผนและการปฏิบัติ และนาไปสู่การตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม และนาไปสู่
ประโยชน์ขององค์กรดังนี้
1. การสร้างกลยุทธ์ยกระดับความสามารถขององค์กรในการป้องกันปัญหา ผู้บริหารที่ทา
หน้าที่กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใส่ใจในการวางแผนมีส่วนช่วยในการกากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตระหนักถึงความสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์
2. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้การตัดสินใจที่ดีกว่า เนื่องจากการทางานเป็นกลุ่มทาให้
เกิดกลยุทธ์ที่หลากหลาย และการคาดการณ์อนาคตโดยใช้มุมมองของคนที่ชานาญในแต่ละด้านที่ไม่
เหมือนกันทาให้สมาชิกพัฒนาทักษะการตัดสินใจได้ดี
3. การมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนากลยุทธ์ทาให้ทุกคนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลิตผลกับรางวัลที่จะได้หลังจากดาเนินการ และทาให้เกิดแรงจูงใจในการทางานมากขึ้น
4. ช่องว่างและการทับซ้อนของแผนงานจะลดลง เนื่องจากสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
กาหนดกลยุทธ์และเห็นภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจน
5. ช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการทุกคนมีส่วนร่วมและรู้จักถึงอานาจใน
การตัดสินใจที่มี ทาให้มีแนวโน้มในการยอมรับแผนที่เกิดขึ้นมากกว่า
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จรีพร นาคสัม ฤทธิ์ (2555) ศึก ษาวิจัยเกี่ยวกั บสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
กระบวนการบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการบริห ารที่ เน้นความเป็นมนุษย์และแนวคิด
การศึกษามนุษยนิยม และพัฒนาเป็นกระบวนการบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการบริหารที่
เน้นความเป็นมนุษย์และแนวคิดการศึกษามนุษยนิยม ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจ าเป็น ใน
แนวคิดการบริหารที่เน้นความเป็นมนุษย์คือ ความอยู่รอด ความพอเพียง โลกและความยั่งยืน และ
แนวคิด การศึ ก ษามนุ ษ ยนิ ย ม คื อ การรั บ ใช้ สัง คมและการยอมรั บ นับ ถื อตนเองและผู้อื่ น จาก
กรณีศึกษาพบว่าโรงเรียนทางเลือกด้านการวางแผน ให้โอกาสครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการประเมินผลการบริหารด้วยการให้คุณค่าแก่ครู และให้ครูนา
ศักยภาพตนออกมาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มี
ความยืดหยุ่นตรงกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ
พนายุท ธ เชยบาล (2550) ศึก ษาวิจัยเกี่ ยวกั บ แบบจ าลองการบริห ารจัดการโรงเรีย น
ทางเลือกในประเทศไทย ผลการวิจัย ได้แบบจาลองการบริหารจัดการสาหรับโรงเรียนทางเลือกใน
ประเทศไทย 6 ด้าน คือ ลักษณะของโรงเรียนทางเลือก วิสัยทัศน์ของโรงเรียนทางเลือก พันธกิจที่
สาคัญของโรงเรียนทางเลือก การบริหารงานสาหรับโรงเรียนทางเลือก สิ่งบ่งชี้ถึงความสาเร็จหรือ
ยั่ง ยืนของการบริห ารส าหรับโรงเรียนทางเลือก และอนาคตของโรงเรียนทางเลือก ลักษณะของ
โรงเรีย นทางเลื อ กในประเทศไทย เปนโรงเรีย นในระบบที่ ด าเนิ นงานโดยเอกชน ใชหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ มีอิสระสรางสรรคในการจัดทาเนือ้ หา วิธีการสอน และตาราเรียน มีปรัชญาการ
เรียนรูและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางจากโรงเรียนในระบบทั่วไปอยางชัดเจน โดยจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ เ นนผู เรียนเปนสาคัญ ใชแนวคิดเชิง นวัตกรรมการเรียนรู แกผู เรียน
จัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของความเชื่อที่ว าธรรมชาติของมนุษยมีความแตกตางหลากหลาย
พัฒนาความรูความสามารถของผู้เรียนอยางเต็มศักยภาพโดยมีจุดมุ งหมายเพื่อพัฒนาผู เรียนใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ
ชนัดดา ภูหงษ์ทอง (2556) ศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นครูในศตวรรษที่ 21
เจตคติต่อวิชาชีพครู และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า นิสิต
นักศึกษาที่ใช้รูปแบบการฝึกอบรมเรื่องการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 มีคะแนนพฤติกรรมการเป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 เจตคติต่อวิชาชีพครู และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่านิสิตนักศีกษาที่ได้รับการสอนแบบ
บรรยาย
นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ (2557) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งทักษะ
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การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทัก ษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทัก ษะในการสื่อสาร ทั กษะด้าน
สารสนเทศ ทักษะด้านสื่อ และทั ก ษะการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร โดยศึก ษาบน
พื้นฐานของทฤษฏีการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ และหลักการเรียน
การสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นใน
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 4 ลั ก ษ ณ ะ ที่
สัมพันธ์กัน ได้แก่ การนาเสนอเนื้อหาอย่างมีพลัง การสืบค้นสาระความรู้ การสร้างและเผยแพร่ผลงาน
และการปฏิสัมพันธ์และการสะท้อนกลับ
Fox (2011) ศึกษาวิจัยเพื่อทาความสารวจว่า ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีความเข้าใจเรื่อง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในระดับใด โดยใช้กรณีศึก ษา ผลการวิจัย พบว่าโรงเรียนยังไม่
สามารถดาเนินการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากครูและนักเรียน
ยังมีข้อจากัดในการรับรู้และทาความเข้าใจเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และถึงแม้ผู้บริหารโรงเรียน
จะมีความเข้าใจเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มากกว่า แต่ไม่สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมปัจจุบันให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ นักวิจัยเสนอแนะให้มีการวางแผนและดาเนินการเพื่อ
พัฒ นาทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 พร้ อ มๆไปกั บ การสร้า งผลสั ม ฤทธิ์ท างด้า นการทดสอบ และ
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องมาจากความร่วมมือและทางานร่วมกันของทุกฝ่าย
Olsen (2010) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนสาหรับนักเรียน
ระดับ High School เพื่อ พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้นัก เรียน ผลการวิจั ยได้รูปแบบการ
จั ด การเรี ย นการสอนแบบการสอนและการเรี ย นรู้ แ บบการค้ น หาความจริ ง (Inquiry-based
approach) ที่ประกอบไปด้วยสี่ขั้นตอน คือ 1) การจัดสิ่งแวดล้อม 2) การวางแผน 3) การจัดการ
เรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผล
Hughes (2003) ศึกษากรณีตัวอย่างของการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยม โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบสภาพจริงและการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือทาด้วยตัวเอง
อย่างกระตือรือร้น เช่น การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนพัฒนาทักษะ
การคิดและการแก้ปัญ หา ทั กษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะนวัตกรรม ทัก ษะการทางานเป็นที ม
ความเป็นผู้นา การสื่อสาร ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้ และทักษะอาชีพได้
ดี แต่ยังขาดการบูรณาการทักษะข้ามวัฒนธรรม

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยเก็ บข้อมูล จากโรงเรียนเอกชน สัง กัดส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนซึ่งจัดการศึกษาทางเลือก โดยใช้การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
3.2 ขั้นตอนการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจ จุ บันและ
สภาพอันพึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก 2) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก 3) เพื่อ
พัฒนากลยุทธ์ การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนทางเลือก โดยผู้วิจัยออกแบบการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดการดาเนินการวิจัย
ตามแผนภาพที่ 4 ดังนี้
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ทสา ขั้นตอนการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และ

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียน

1. สภาพปัจจุบันและสภาพ

สภาพอั น พึ ง ประสงค์ ของการ

เอกชนทางเลือก จานวน 40 โรงเรียน

อั น พึ ง ป ระ สง ค์ ขอ งก า ร

บริ ห ารวิ ชาการเพื่อ เสริ ม สร้ า ง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชน
ทางเลือก

2. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จานวน
1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จานวน 1 คน

หัวหน้าช่วงชั้น จานวน 1 คน และครูผู้สอน
จานวน 3 คน

บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร เ พื่ อ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ แ ห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ
S.D.
2. วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น
โอกาส และภาวะคุ ก คามของ
ก า ร บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร เ พื่ อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
เอกชนทางเลือก

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

2. หาความต้องการจาเป็น โดยใช้ค่า
PNIModified
3. เรียงลาดับตามความต้องการจาเป็น

4. วิเคราะห์ SWOT จากค่าดัชนี PNIModified
และแบบสอบถามปลายเปิด

2. ความต้ อ งการจ าเป็ น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของการบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่ ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นัก เรีย นในโรงเรีย นเอกชน

ทางเลือก

5. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าดัชนี PNIModified
และความถี่
3.

ร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร

วิ ช าการเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

1. จัดทาตารางเมตริกซ์
2. จับคู่ (WT) (WO) (ST) (SO)

3. ร่ า งกลยุ ทธ์ ก ารบริ ห าร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่ ง ศตวรรษที่ 21 ของ

3. จัดทาร่างกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก

นัก เรีย นในโรงเรีย นเอกชน

กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ

ทางเลือก ฉบับที่ 1
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย (ต่อ)
ขั้นตอนการวิจัย

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

วิธีดาเนินการวิจัย

4. ตรวจสอบความเหมาะสม

1. ผู้ให้ข้อมูล นักวิชาการด้านกลยุทธ์

4. ความเหมาะสม และ

และความเป็ น ไปได้ ข องร่ า ง

นักวิชาการ ด้านการบริหารวิชาการ

ความเป็ น ไปได้ ข องร่ า ง

กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อ

นักวิชาการด้านการศึกษาทางเลือก นักวิจัย

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร บ ริ ห า ร

เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่

ด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผู้บริหาร

วิ ช าการเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง

21

โรงเรียนเอกชนทางเลือก ผู้บริหารโรงเรียน

ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21

เอกชน

ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น

ของนักเรียนในโรงเรีย น

เอกชนทางเลือก

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน
กลยุทธ์

5. ร่างกลยุทธ์การบริหาร

3. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของ กลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล

4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

เอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1

วิ ช าการเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
เอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2

S.D. และการ

วิเคราะห์เนื้อหา
5. ปรับปรุงกลยุทธ์ตามคาแนะนาของ
5. พั ฒ นากลยุ ท ธ์ การบริ ห าร

1. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็น

6. ความเหมาะสม และ

วิ ช าการเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะ

ไปได้ของร่างกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 2 โดย

ค ว า มเป็ น ไ ปได้ ข อง ร่ า ง

แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

กลยุ ท ธ์ก ารบริห ารวิช าการ

ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)

เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

ในโรงเรียนเอกชนทางเลือ ก
ฉบับที่ 2
7.

กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห า ร

วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ

แห่ ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นัก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชน
ทางเลือก ฉบับสมบูรณ์
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จากแผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
1.
ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ผู้วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และกาหนดกลุ่มประชากรตลอดจนสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยและผู้ให้ข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนเอกชนทางเลือกที่จัดการศึกษาอิงกับระบบ
ของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนที่ จัดการศึก ษาทางเลือก ระดับ ประถมศึก ษาและมัธยมศึก ษา สัง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2557 จานวน 40 โรงเรียน (สภาการศึกษา
ทางเลือก; สานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา; เครือข่ายโรงเรียนไทยไท อ้างถึง
ใน ปกป้อง จันวิทย์ และ สุนทร ตันมันทอง, 2555)
ผู้ให้ข้อมูล มี 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหารโรงเรียนจานวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการจานวน
1 คน หัวหน้าช่วงชั้นจานวน 1 คน และครูผู้สอนจานวน 3 คน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ โดยมีกระบวนการ
สร้างเครื่องมือ ดังนี้
1.2.1 กาหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้
ชัดเจน
1.2.2 สร้ า งแบบสอบถามในการวิ จั ย โดยก าหนดประเด็ น ค าถามตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย ที่ได้จากการทบทวนหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ย วข้องเพื่อ
สร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1.2.3 ร่างรายการข้อคาถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยและตามนิยามศัพท์
เชิงปฏิบัติการ
1.2.4 นาร่างรายการข้อคาถามที่ ส ร้างขึ้ นให้อาจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิพนธ์
ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา ความชัดเจนด้านภาษา และความสมบูรณ์ตามกรอบแนวคิดในการ
วิจัยและตามนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
1.2.5 ปรับ ปรุง ร่ างรายการข้อคาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์
1.2.6 สร้างแบบสอบถามในการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก สาหรับเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าช่วงชั้น และครูผู้สอน โดยแบ่งประเด็นปัญหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งปัจ จุบัน และระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งปัจจุบัน
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยมีค่าตัวเลขที่เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้
เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “สภาพปัจจุบัน”
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพที่เป็นจริงในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพที่เป็นจริงในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพที่เป็นจริงในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพที่เป็นจริงในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติในสภาพที่เป็นจริงในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “สภาพที่พึงประสงค์”
ระดับ 5 หมายถึง ต้องการ/พึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ต้องการ/พึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ต้องการ/พึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ต้องการ/พึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ต้องการ/พึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกั บการบริห ารเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยใช้คาถามปลายเปิด
1.3 การตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
1.3.1 น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนออาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิพ นธ์เ พื่ อ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจน
ของภาษา เพื่อให้แบบสอบถามครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหาการวิจัย
1.3.2 ปรับ ปรุง แก้ ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์
1.3.3 น าแบบสอบถามที่ ป รับ ปรุ ง แล้วเสนอผู้ ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 5 ท่ า น
ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาและพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถาม โดยกาหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิคือเป็นผูท้ ี่มีความรูด้ ้านการบริหารวิชาการและการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนทางเลือก
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ตารางที่ 3 จาแนกผู้ทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญและเกณฑ์การพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

ด้านวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหาร
การวิจัยและ
โรงเรียนเอกชน
วัดผล
ทางเลือก






แนวคิดเรื่องทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
















1.3.4 นาผลการตรวจสอบแบบสอบถามจากผูท้ รงคุณวุฒิ มาคานวณหาค่าความตรง
ด้านเนื้อหา เมื่อพิจารณาค่าดัชนีค่าความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) โดยใช้สูตรของ
โรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2551) ดังนี้
R
IOC 
N
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องทีม่ ีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1
R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
N
แทน จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3.5 คั ดเลื อกข้ อค าถามที่ อ ยู่ใ นเกณฑ์ ก ารพิจ ารณาคั ด เลื อ กข้ อค าถามที่
เหมาะสม และมีความเที่ยงตรงทางเนื้อหาที่ใช้ได้ คือ ค่าดัชนี IOC รายข้อต้องมีค่ามากกว่า 0.50
(ศิริชัย กาญจนวาสี , 2551) ดัง นั้นจึงคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่าดัชนี IOC รายข้ออยู่ระหว่าง
0.60 – 1.00
1.3.6 ปรับ ปรุงภาษาของข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ ก่อนนาไปทดลองใช้
1.4 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม
1.4.1 ส่งแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา พร้อมหนังสือขอ
ความร่วมมือในการขอทดลองใช้เครื่องมือจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึง ผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 โรงเรียน โดย
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 5 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จานวน 5 คน หัวหน้าช่วงชั้น
จานวน 5 คน และครูผู้สอน จานวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน
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1.4.2 นาข้อ มูล ที่ได้ม าวิเคราะห์หาค่าความเที่ ยง โดยใช้สูตรสัมประสิท ธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งผลการตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ สาหรับสภาพปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 0.97 และสภาพที่พึงประสงค์มีค่าเท่ากับ 0.99 จึงหมายถึง
แบบสอบถามฉบับนี้มีความเที่ยงสูงมาก สามารถนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้
1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทางเลือก สังกัดสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จานวน 40 โรงเรียน โดยผู้วิจัยใช้การส่งและการรับทางไปรษณีย์
1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อ
แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ส ภาพปัจ จุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS for Windows หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ภาพรวมและวิเคราะห์
แยกสภาพแวดล้อมภายในและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัตจิ ริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบัตจิ ริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบัตจิ ริง/มีสภาพที่พงึ ประสงค์ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบัตจิ ริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติจริง/มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด
3.3 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้า ง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
3.3.1 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่ อ หา S-W-O-T จาก
แบบสอบถาม ด้วยการใช้สถิติค่าดัชนี PNIModified โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
1) การประเมินความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ด้วยการใช้เทคนิคหรือการคานวณหาค่าดัชนี Modified Priority
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Need Index (PNIModified) เพื่ อ ระบุความต้องการจาเป็นจากสูตร PNIModified (สุวิมล ว่องวานิช ,
2550) ดังนี้
PNIModified
=
(I-D)/D
I = สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
D = สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2) กาหนดเกณฑ์การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามการบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยใช้การอิง
เกณฑ์และแปลผลตามเกณฑ์ ดังนี้
2.1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม
ค่าดัชนี PNIModified นาค่าดั ชนี PNIModified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่าที่ สุด แล้วนา
ระยะห่างที่ได้มาจัดกลุ่มค่า PNIModified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง และ
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า โดยกาหนดให้กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เป็นจุดอ่อน ส่วนกลุ่มที่มี
ค่าดัชนี PNIModified ต่า เป็นจุดแข็ง
2.2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม
ค่าดัชนี นาค่าดัชนี PNIModified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด นาระยะห่างที่ได้มาจัด
กลุ่มค่า PNIModified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี ค่าดัชนี PNIModified สูง และกลุ่มที่มี ค่าดัชนี
PNIModified ต่า โดยกาหนดให้ กลุ่ม ที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เป็นภาวะคุก คาม ส่วนกลุ่ม ที่มีค่าดัชนี
PNIModified ต่า เป็นโอกาส
3.4 พัฒนากลยุ ทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก
โดยผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการพัฒนากลยุทธ์ ดังนี้
3.4.1 ร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1 โดยดาเนินการดังนี้
1) จัดทาตาราง TOWS Matrix
2) นา S-W-O-T มาใส่ในตารางเมตริกซ์ โดยเรียงค่าดัชนี PNIModified ของจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม จากมากไปน้อย
3) จับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายใน กับสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้
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3.1) จับ คู ่จ ุด อ่อ น-ภาวะคุก คาม (WT) เพื ่อ ก าหนดกลยุท ธ์เ ชิง ป้อ งกัน
(Defensive Strategy) โดยพยายามลดจุดอ่อน หลีกภัยภาวะคุกคาม และหาแนวทางดาเนินการ
ที่จะทาให้โรงเรียนเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
3.2) จับคู่จุดอ่อน-โอกาส (WO) เพื่อกาหนดกลยุทธ์การพลิกตัว (TurnaroundOriented Strategy) โดยแก้ไขจุดอ่อนและนาโอกาสที่เปิดให้มาทาประโยชน์อย่างเต็มที่
3.3) จับคู่จุดแข็ง-ภาวะคุก คาม (ST) เพื่อก าหนดกลยุท ธ์ขยายขอบข่ ายกิจ การ
(Diversification Strategy) โดยใช้ป ระโยชน์จ ากจุดแข็ง หลีก ภัยภาวะคุ ก คามและหาแนวทาง
ดาเนินการที่จะทาให้โรงเรียนเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
3.4 จับคู่จุดแข็ง-โอกาส (SO) เพื่อกาหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy)
โดยนาจุดแข็งที่มีมาเสริมสร้างและนาโอกาสที่เปิดให้มาทาประโยชน์อย่างเต็มที่
4) ร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1 ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ
3.4.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบั บที่ 1 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Stakeholders) เป็นรายบุคคล
1) ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ในการวิจัยครั้ง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษา
(Stakeholders) ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือนักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา ด้านการพัฒนา
กลยุทธ์หรือด้านการบริหารการศึกษาที่มีความรู้หรือประสบการณ์และมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทางเลือกและการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ประจักษ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาทั่วไป จานวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ซึ่งแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นักวิชาการด้านการพัฒนากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 2 นักวิชาการด้านการบริหารวิชาการ หรือด้านการบริหารการศึกษา
จานวน 4 คน
กลุ่มที่ 3 นักวิชาการด้านการศึกษาทางเลือก จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 4 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทางเลือก จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 5 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 6 นักวิชาการและนักวิจัยด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จานวน 2 คน
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินกลยุทธ์ โดยผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบ
ประเมินกลยุทธ์ ดังนี้
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2.1) ประยุกต์แนวคิดการประเมินผลนโยบายของ Owen and Rogers (1999)
และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแบบประเมินกลยุทธ์
2.2) จัดทาร่างแบบประเมินกลยุทธ์ที่ครอบคลุมกลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
พลังอานาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนา
กลยุทธ์ไปใช้ โดยแบ่งเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รองการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอานาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
วิธีดาเนินการ การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอานาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
2.3) ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบประเมิ น โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
2.4) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของร่างกลยุท ธ์ก ารบริห าร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายบุคคล มีกระบวนการดังนี้
3.1) นาร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1 ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
(Stakeholders) เป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนากลยุทธ์ไป
ใช้
3.2) ส่งและรับแบบประเมินด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
3.3) วิเคราะห์ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยใช้ค่า 
S.D. และการวิเคราะห์เนื้อหา
4) ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก เป็นฉบับที่ 2
ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1 ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา (Stakeholders) และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วพัฒนาเป็นร่าง
กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ทางเลือก ฉบับที่ 2
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5) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบั บ ที่ 2 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Stakeholders) เป็นกลุ่ม
1) ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารหรือนักวิชาการด้านการบริหารการศึกษาด้านการพัฒนา
กลยุทธ์หรือด้านการบริหารการศึกษาที่มีความรู้หรือประสบการณ์และมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทางเลือกและการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ประจักษ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาทั่วไป จานวน 12 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของร่างกลยุท ธ์ก ารบริห าร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทั กษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับ ที่ 2
มีกระบวนการดังนี้
2.1) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Stakeholders) จานวน
12 คน มาร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
2.2) นาเสนอร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2
2.3) เปิดเวทีประชุมกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการ
นากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ทางเลือก ฉบับที่ 2 ไปใช้
3.5 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก เป็นฉบับสมบูรณ์
1) ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2 ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา (Stakeholders) ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และพัฒนาเป็นกลยุทธ์การ
บริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับ
สมบูรณ์
2) นาเสนอกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับสมบูรณ์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมู ลการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์ การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Methods) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ออกแบบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้ประชากร คือ โรงเรียน
เอกชนทางเลือก จานวน 40 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อานวยการ และ/หรือ รองผู้อานวยการ
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน หัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน หัวหน้าระดับหรือหัวหน้าช่วงชั้น
โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน โรงเรียนละ 2 คน โดยออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการ
ใช้สถิติเชิง พรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนี
PNIModified และวิเคราะห์ข้อมู ลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
4.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
4.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
4.3 การพัฒ นากลยุท ธ์ก ารบริห ารวิชาการเพื่อเสริม สร้างทั ก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
4.3.1 ร่างกลยุท ธ์ การบริห ารวิชาการเพื่อเสริม สร้างทั ก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1
4.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ การบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1
4.3.3 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์ การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก เป็นฉบับที่ 2
4.3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ การบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2
4.3.5 ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก เป็นฉบับสมบูรณ์
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รายละเอียดแต่ละตอนมีดังต่อไปนี้
4.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.1.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
4.1.3 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
รายละเอียดของแต่ละส่วน มีดังนี้
4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของประชากรและผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4 จานวนและร้อ ยละของแบบสอบถามที่ ส่งและได้รับคืนของประชากรโรงเรียนเอกชน
ทางเลือก ปีการศึกษา 2557 จาแนกตามกลุ่มพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่
(N=40)
ที่

1
2

กลุ่มพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
จังหวัดอื่นๆ
รวม

จานวน
โรงเรียนที่ส่ง
แบบสอบถามไป
16
24

จานวนโรงเรียนที่
ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืน
16
24

100.00
100.00

40

40

100.00

ร้อยละ

จากตารางที่ 4 พบว่า จานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับคืนของประชากร
โรงเรียนเอกชนทางเลือกโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 100.00
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ข้อมูล

ผู้บริหาร

หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้าระดับ

ครูผู้สอน

โรงเรียน

วิชาการ

(N=40)

(N=80)

(N=40)

(N=40)

ชาย

12

13

19

หญิง

28

27

ต่ากว่า 40 ปี

5

41-45 ปี

รวม (N=200)

จานวน

ร้อยละ

25

69

34.50

21

55

131

65.50

12

13

47

77

38.50

9

11

18

15

53

26.50

46-50 ปี

17

9

3

9

38

19.00

51-55 ปี

7

7

4

5

23

11.50

56 ปีขึ้นไป

2

1

2

4

9

4.50

วุฒิการศึกษา

ต่ากว่า

0

0

0

0

0

0.00

สูงสุด

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

23

19

27

63

132

66.00

ปริญญาโท

15

18

13

17

63

31.50

ปริญญาเอก

2

3

0

0

5

2.50

ไม่เกิน 10 ปี

34

29

33

67

163

81.50

11-20 ปี

6

11

7

13

37

18.50

21-30 ปี

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศ

อายุ

ระยะเวลาใน
การดารง
ตาแหน่ง
ปัจจุบัน

มากกว่า 30
ปีขึ้นไป
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวน 200 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียนจานวน
40 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 40 คน หัวหน้าระดับ 40 คน และครูสอน จานวน 80 คน เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 65.50 เป็นเพศชายร้อยละ 34.50 อายุมีต่ากว่า 40 ปี มีจานวนมากที่สุด จานวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาคือ อายุ 41-45 ปี , 46-50 ปี , 51-55 ปี , 46-50 ปี และ 56 ปีขึ้นไป มี
วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมากที่สุดจานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมาคือ
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตามลาดับ มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งปัจจุบันไม่เกิน
10 ปี มากที่สุด จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50 รองลงมาคือ 11-20 ปี
4.1.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน
นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยนาเสนอการวิเคราะห์ในระดับภาพรวม
และการวิเคราะห์รายด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 6 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน โดยภาพรวม
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์



S.D.

ระดับ

ลาดับ



S.D.

ระดับ

ลาดับ

4.283

.80

มาก

3

4.797

.45

มาก
ที่สุด

4

1.1 ทักษะการเรียนรู้

4.408

.70

มาก

(4)

4.823

.40

(3)

1.2 ทักษะนวัตกรรม

4.158

.91

มาก

(5)

4.741

.49

1.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.831

.94

มาก

(6)

4.591

.64

1.4 ทักษะอาชีพ

4.468

.59

มาก

(1)

4.905

.35

1.5 ทักษะชีวิต

4.418

.68

มาก

(2)

4.861

.36

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

1. การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้

(4)
(5)
(1)
(2)
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ตารางที่ 6 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม (ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก



S.D.

ระดับ

ลาดับ



S.D.

1.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

4.414

.76

มาก

(3)

4.861

.34

4.308

.73

มาก

2

4.825

.40

4.414

.69

มาก

(3)

4.880

.35

2. การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน

2.1 ทักษะการเรียนรู้

2.2 ทักษะนวัตกรรม

4.272

.73

มาก

(5)

4.836

.40

2.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.903

.71

มาก

(6)

4.671

.50

2.4 ทักษะอาชีพ

4.437

.69

มาก

(1)

4.867

.38

2.5 ทักษะชีวิต

4.397

.66

มาก

(4)

4.827

.38

2.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

4.422

.74

มาก

(2)

4.869

.37

4.347

.65

มาก

1

4.879

.34

3. การพัฒนาทางวิชาชีพ

ระดับ

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

ลาดับ

(2)

3

(1)
(4)

ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

(6)

(3)

(5)

(2)

1
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ตารางที่ 6 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม (ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก



S.D. ระดับ

ลาดับ



S.D. ระดับ

3.1 ทักษะการเรียนรู้

4.339

.60

มาก

(4)

4.886

.32

3.2 ทักษะนวัตกรรม

4.259

.70

มาก

(5)

4.861

.38

3.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

4.068

.69

มาก

(6)

4.789

.46

3.4 ทักษะอาชีพ

4.538

.62

(1)

4.899

.30

3.5 ทักษะชีวิต

4.477

.56

มาก

(2)

4.937

.24

3.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

4.401

.61

มาก

(3)

4.899

.30

4.253

.71

มาก

4

4.841

.39

4.1 ทักษะการเรียนรู้

4.399

.62

มาก

(1)

4.905

.29

4.2 ทักษะนวัตกรรม

4.184

.68

มาก

(5)

4.785

.43

มาก
ที่สุด

4. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

(2)

2

(1)

(5)
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ตารางที่ 6 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม (ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
S.D. ระดับ

ลาดับ



3.941

.78

มาก

(6)

4.705

.53

4.4 ทักษะอาชีพ

4.342

.72

มาก

(2)

4.873

.37

4.5 ทักษะชีวิต

4.325

.70

มาก

(4)

4.899

.34

4.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

4.329

.70

มาก

(3)

4.878

.35

4.171

.74

มาก

5

4.793

.45

5.1 ทักษะการเรียนรู้

4.244

.68

มาก

(3)

4.797

.43

5.2 ทักษะนวัตกรรม

4.032

.83

มาก

(5)

4.684

.57

5.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.886

.85

มาก

(6)

4.667

.57

5.4 ทักษะอาชีพ

4.291

.68

มาก

(2)

4.886

.36

5.5 ทักษะชีวิต

4.338

.59

มาก

(1)

4.865

.34

ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก



4.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

S.D. ระดับ

5. การประเมินผล

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ

(6)

(4)

(2)

(3)

5

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
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ตารางที่ 6 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวม (ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
S.D. ระดับ

ลาดับ



4.232

.74

มาก

(4)

4.857

.39

4.272

.71

มาก

4.827

.40

ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก



5.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

รวมเฉลี่ย

S.D. ระดับ
มาก
ที่สุด

ลาดับ

(3)

มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 6 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทั กษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.272, S.D = .71) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาทาง
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 4.347, S.D = .65) รองลงมาคือ ด้านการจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอน ( = 4.308, S.D = .73) ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( = 4.283,
S.D = .80) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ( = 4.253, S.D = .71) และด้านการประเมินผล
( = 4.171, S.D = .74) ตามลาดับ
สภาพที่พึ ง ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเ คราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.827, S.D = .40) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการการพัฒนาทางวิชาชีพ
มีค่าเฉลี่ยสภาพที่ พึ งประสงค์ สูงที่ สุด ( = 4.879, S.D = .34) รองลงมาคือ ด้า นการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ( = 4.841, S.D = .39) ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ( =
4.825, S.D = .40) ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( = 4.797, S.D = .45) และด้านการ
ประเมินผล ( = 4.793, S.D = .45) ตามลาดับ
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน จาแนกตามรายด้าน แสดงดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก



S.D. ระดับ

ลาดับ



S.D. ระดับ

ลาดับ

การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
1.1 ทักษะการเรียนรู้

4.408

.70

มาก

4

4.823

.40

4.417

.67

มาก

(2)

4.797

.40

4.304

.72

มาก

(3)

4.759

.49

4.241

.80

มาก

(4)

4.861

.35

4.158

.91

มาก

5

4.741

.49

4.544

.68

(1)

4.861

.35

3.772

.95

(2)

4.620

.58

4.671

.52

(1)

4.873

.33

1) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการคิด และการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
2) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหา

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

3

(3)

(4)

3) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การฟังอย่างลึกซึ้ง และการจับ

มาก
ที่สุด

(2)

ประเด็น
1.2 ทักษะนวัตกรรม
1) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์
2) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการสร้างนวัตกรรม
4) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น

มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4

(1)

(2)

(1)
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ตารางที่ 7 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ภายใน ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้(ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
S.D. ระดับ

S.D. ระดับ

ลาดับ



มาก

6

4.591

.64

.85

มาก

(2)

4.658

.71

3.734

.95

มาก

(3)

4.468

.62

3.886

.57

มาก

(1)

4.646

.38

4.468

.59

1

4.905

.35

4.531

.61

(1)

4.899

.33

4.405

.65

(2)

4.911

.35

ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก



1.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.831

.94

3.873

1) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ให้นักเรียนมีทักษะการเข้าถึงข้อมูล การ
ประเมินข้อมูล และการจัดการข้อมูล

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ

5

(1)

2) ) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ให้นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์สื่อและ

มาก

(3)

การสร้างสื่อ
3) ) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ให้นักเรียนมีทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
1.4 ทักษะอาชีพ
1) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการมีภาวะผู้นาและความ
รับผิดชอบ

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

2) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการสร้างงานที่มีคุณภาพ
และคานึงถึงจริยธรรมในการทางาน

มาก

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

(2)

1

(2)

(1)
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ตารางที่ 7 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วรรษที่ 21
ภายใน ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้(ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
1.5 ทักษะชีวิต



S.D. ระดับ

ลาดับ



S.D. ระดับ

4.418

.68

มาก

2

4.861

.36

4.430

.67

มาก

(1)

4.861

.34

4.418

.71

มาก

(2)

4.899

.38

4.405

.68

มาก

(3)

4.823

.30

4.414

.76

มาก

3

4.861

.34

4.532

.81

(1)

4.899

.35

4.304

.76

(2)

4.861

.36

1) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ให้นักเรียนมีทักษะการยืดหยุ่นและการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
2) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ให้นักเรียนมีทักษะการมีวินัยในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
3) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ให้นักเรียนมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
1.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพล
โลก
1) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะการมี
จิตสานึกต่อส่วนรวม

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ

2

(2)

(1)

(3)

2

(1)

2) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแล
สิ่งแวดล้อม

มาก

มาก
ที่สุด

(2)
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ตารางที่ 7 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วรรษที่ 21
ภายใน ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้(ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

S.D. ระดับ

ลาดับ



4.266

.93

มาก

(3)

4.848

.48

4.280

.74

มาก

4.794

.42



S.D. ระดับ

3) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการบูรณาการความรู้เพื่อ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมเฉลี่ย

มาก
ที่สุด

ลาดับ

(3)

มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 7 พบว่า สภาพปัจ จุบันของการบริห ารวิชาการเพื่อเสริม สร้างทั ก ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้าน
การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.280, S.D = .74) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 4.468, S.D = .59)
รองลงมาคือ ด้านทักษะชีวิต ( = 4.418, S.D = .68) ด้านทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก ( =
4.414, S.D = .76) ด้านทักษะการเรียนรู้ ( = 4.408, S.D = .70) ด้านทักษะนวัตกรรม ( = 4.158,
S.D = .91) และด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( = 3.831, S.D = .94) ตามลาดับ
สภาพที่พึ ง ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นัก เรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( = 4.794, S.D = .42) และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.905, S.D = .35) รองลงมา
คือ ด้านทักษะชีวิต ( = 4.861, S.D = .36) ด้านทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก ( = 4.861,
S.D = .34) ด้านทักษะการเรียนรู้ ( = 4.823, S.D = .40) ด้านทักษะนวัตกรรม ( = 4.741, S.D =
.49) และด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( = 4.591, S.D = .64) ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์แวดล้อมภายใน
ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก



S.D. ระดับ

ลาดับ



S.D. ระดับ

ลาดับ

การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
1.1 ทักษะการเรียนรู้

4.414

.69

มาก

3

4.880

.35

4.481

.66

มาก

(1)

4.886

.36

4.430

.63

มาก

(3)

4.873

.33

4.278

.80

มาก

(4)

4.835

.44

4.468

.64

มาก

(2)

4.924

.27

4.272

.73

มาก

5

4.836

.40

4.392

.72

มาก

(1)

4.886

.32

1) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการคิด และการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหา

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

1

(3)

(4)

3) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฟังอย่างลึกซึ้ง และ

มาก
ที่สุด

(2)

การจับประเด็น
4) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
1.2 ทักษะนวัตกรรม
1) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

(1)

4

(1)
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ตารางที่ 8 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์แวดล้อมภายใน
ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

S.D. ระดับ

ลาดับ



4.152

.72

มาก

(2)

4.785

.47

3.903

.71

มาก

6

4.671

.50

4.000

.72

มาก

(1)

4.722

.48

3.797

.69

มาก

(3)

4.608

.52

3.911

.72

มาก

(2)

4.684

.49

4.437

.69

มาก

1

4.867

.38

4.544

.64

(1)

4.873

.40



S.D. ระดับ

2) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการสร้าง
นวัตกรรม
1.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการเข้าถึงข้อมูล
การประเมินข้อมูล และการจัดการข้อมูล
2) ) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์
สื่อและการสร้างสื่อ
3) ) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้นักเรียนมีทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.4 ทักษะอาชีพ
1) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการมีภาวะผู้นา
และความรับผิดชอบ

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ

(2)

6

(1)

(3)

(2)

3

(1)
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ตารางที่ 8 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์แวดล้อมภายใน
ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

S.D. ระดับ

ลาดับ



4.329

.73

มาก

(2)

4.861

.35

4.397

.66

มาก

4

4.827

.38

4.329

.63

มาก

(2)

4.785

.41

4.304

.72

มาก

(3)

4.823

.38

4.494

.62

มาก

(1)

4.873

.33

4.422

.74

มาก

2

4.869

.37

4.468

.73

มาก

(1)

4.899

.34



S.D. ระดับ

ลาดับ

2) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการสร้างงานที่มี
คุณภาพและคานึงถึงจริยธรรมในการ

มาก
ที่สุด

(2)

ทางาน
1.5 ทักษะชีวิต
1) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการยืดหยุ่นและ
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
2) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการมีวินัยในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

5

(3)

(2)

3) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและวัฒนธรรมที่

มาก
ที่สุด

(1)

หลากหลาย
1.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

มาก
ที่สุด

2

1) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการมีจิตสานึกต่อ
ส่วนรวม

มาก
ที่สุด

(1)
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ตารางที่ 8 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์แวดล้อมภายใน
ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

S.D. ระดับ

ลาดับ



4.456

.73

มาก

(2)

4.886

.36

4.342

.75

มาก

(3)

4.823

.42

4.306

.70

มาก

4.825

.39



S.D. ระดับ

2) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อม
3) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะการบูรณาการ
ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมเฉลี่ย

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ลาดับ

(2)

(3)

มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 8 พบว่า สภาพปั จ จุบันของการบริห ารวิช าการเพื่อเสริม สร้างทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้าน
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.306, S.D = .70) และ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบนั สูงที่สดุ ( = 4.437, S.D = .69)
รองลงมาคือ ด้านทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก ( = 4.422, S.D = .74) ด้านทักษะการ
เรียนรู้ ( = 4.414, S.D = .69) ด้านทักษะชีวิต ( = 4.397, S.D = .66) ด้านทักษะนวัตกรรม ( =
4.272, S.D = .73) และด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( = 3.903, S.D = .71)
ตามลาดับ
สภาพที่พึ ง ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.880, S.D = .35) และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านทักษะการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.905, S.D = .35) รองลงมา
คือ ด้านทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก ( = 4.869, S.D = .37) ด้านทักษะอาชีพ ( = 4.867,
S.D = .38) ด้านทักษะนวัตกรรม ( = 4.836, S.D = .40) ด้านทักษะชีวิต ( = 4.827, S.D = .38)
และด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโ ลยี ( = 4.671, S.D = .50) ตามลาดับ

98
ตารางที่ 9 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อ เสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์แวดล้อมภายใน
ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก



S.D. ระดับ

ลาดับ



S.D. ระดับ

ลาดับ

การพัฒนาทางวิชาชีพ
1.1 ทักษะการเรียนรู้

4.414

.60

มาก

3

4.880

.32

4.316

.63

มาก

(2)

4.886

.32

4.304

.54

มาก

(3)

4.873

.33

4.228

.60

มาก

(4)

4.872

.29

4.506

.65

มาก

(1)

4.911

.37

4.272

.70

มาก

5

4.836

.38

4.392

.74

มาก

(1)

4.873

.40

4.190

.62

มาก

(2)

4.848

.36

1) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู
มีทักษะการคิด และการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง
2) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู
มีทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
3) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู
มีทักษะการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การฟังอย่างลึกซึ้ง และการจับประเด็น
4) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู
มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
1.2 ทักษะนวัตกรรม
1) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู
มีทักษะการคิดสร้างสรรค์
2) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู
มีทักษะการสร้างนวัตกรรม

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

1

(2)

(3)

(4)

(1)

4

(1)

(2)
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ตารางที่ 9 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ (ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
S.D. ระดับ

S.D. ระดับ

ลาดับ



มาก

6

4.671

.46

.73

มาก

(2)

4.886

.46

3.949

.66

มาก

(3)

4.756

.53

4.684

.59

(1)

4.722

.29

4.437

.62

1

4.867

.30

4.557

.66

(1)

4.911

.32

4.519

.59

(2)

4.886

.19

4.397

.56

4

4.827

.24

ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก



1.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.903

.69

4.190

1) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู
มีทักษะการเข้าถึงข้อมูล การประเมิน
ข้อมูล และการจัดการข้อมูล

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ

6

(1)

2) ) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้
ครูมีทักษะการวิเคราะห์สื่อและการสร้าง
สื่อ

3) ) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้
ครูมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.4 ทักษะอาชีพ
1) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการมีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
2) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการสร้างงานที่มีคุณภาพและ
คานึงถึงจริยธรรมในการทางาน
1.5 ทักษะชีวิต

มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

(2)

(3)

3

(1)

(2)

5

100
ตารางที่ 9 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ (ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

S.D. ระดับ

ลาดับ



4.456

.55

(3)

4.962

.25

4.506

.55

(1)

4.937

.29

4.468

.67

มาก

(2)

4.911

.30

4.422

.61

มาก

2

4.869

.30

4.392

.63

มาก

(2)

4.899

.33

4.392

.55

มาก

(2)

4.873

.27

4.418

.72

มาก

(1)

4.924

.43

4.356

.62

มาก

4.862

.33



S.D. ระดับ

1) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับ

มาก

การเปลี่ยนแปลง
2) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการมีวินัยในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง

มาก
ที่สุด

3) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
1.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู
มีทักษะการมีจิตสานึกต่อส่วนรวม
2) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู
มีทักษะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ดูแลสิ่งแวดล้อม
3) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู
มีทักษะการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมเฉลี่ย

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ

(1)

(2)

(3)

2

(2)

(3)

(1)

101
จากตารางที่ 9 พบว่า สภาพปัจ จุบันของการบริห ารวิชาการเพื่อเสริม สร้าง ทั ก ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้าน
การพัฒนาทางวิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.356, S.D = .62) และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 4.437, S.D = .62) รองลงมาคือ
ด้านทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก ( = 4.422, S.D = .61) ด้านทักษะการเรียนรู้ ( = 4.414,
S.D = .60) ด้านทักษะชีวิต ( = 4.397, S.D = .56) ด้านทักษะนวัตกรรม ( = 4.272, S.D = .70)
และด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( = 3.903, S.D = .69) ตามลาดับ
สภาพที่พึ ง ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการพัฒ นาทาง
วิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.862, S.D = .33) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านทักษะการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.880, S.D = .32) รองลงมาคือ
ด้านทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก ( = 4.869, S.D = .30) ด้านทักษะอาชีพ ( = 4.867, S.D
= .30) ด้านทักษะนวัตกรรม ( = 4.836, S.D = .38) ด้านทักษะชีวิต ( = 4.827, S.D = .24) และ
ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( = 4.671, S.D = .46) ตามลาดับ
ตารางที่ 10 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก



S.D. ระดับ

ลาดับ



S.D. ระดับ

ลาดับ

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
1.1 ทักษะการเรียนรู้

4.399

.62

มาก

1

4.905

.29

4.430

.61

มาก

(2)

4.899

.30

1) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
คิด และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

1

(2)

102
ตารางที่ 10 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ต่อ)้
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

S.D. ระดับ

ลาดับ



4.367

.68

มาก

(3)

4.899

.30

4.329

.61

มาก

(4)

4.873

.33

4.468

.57

มาก

(1)

4.949

.22

4.184

.68

มาก

5

4.785

.43

4.329

.69

มาก

(1)

4.797

.43

4.038

.63

มาก

(2)

4.772

.42

3.941

.78

มาก

6

4.705

.53



S.D. ระดับ

2) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา

มาก
ที่สุด

ลาดับ

(2)

3) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
สื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฟัง

มาก
ที่สุด

(3)

อย่างลึกซึ้ง และการจับประเด็น
4) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
1.2 ทักษะนวัตกรรม
1) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
คิดสร้างสรรค์
2) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
สร้างนวัตกรรม
1.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

(1)

5

(1)

(2)

6

103
ตารางที่ 10 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ต่อ)้
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

S.D. ระดับ

ลาดับ



4.114

.73

มาก

(1)

4.810

.39

3.848

.79

มาก

(3)

4.646

.58

3.861

.80

มาก

(2)

4.658

.60

4.342

.72

มาก

2

4.873

.37

4.342

.73

มาก

(1)

4.873

.37

4.342

.71

มาก

(1)

4.873

.37

4.325

.70

มาก

4

4.899

.34



S.D. ระดับ

ลาดับ

1) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
การเข้าถึงข้อมูล การประเมินข้อมูล และ

มาก
ที่สุด

(1)

การจัดการข้อมูล
2) ) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะการวิเคราะห์สื่อและการสร้างสื่อ
3) ) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.4 ทักษะอาชีพ
1) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการมี
ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

(3)

(2)

4

(1)

2) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
สร้างงานที่มีคุณภาพและคานึงถึงจริยธรรม

มาก
ที่สุด

(1)

ในการทางาน
1.5 ทักษะชีวิต

มาก
ที่สุด

2

104
ตารางที่ 10 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ต่อ)้
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

S.D. ระดับ

ลาดับ



4.380

.69

มาก

(1)

4.911

.33

4.266

.75

มาก

(3)

4.911

.33

4.329

.67

มาก

(2)

4.873

.37

4.329

.70

มาก

3

4.878

.35

4.329

.76

มาก

(2)

4.861

.42

4.354

.70

มาก

(1)

4.899

.30



S.D. ระดับ

ลาดับ

1) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
ยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับการ

มาก
ที่สุด

(1)

เปลี่ยนแปลง
2) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการมี
วินัยในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

มาก
ที่สุด

(1)

3) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและ

มาก
ที่สุด

(2)

วัฒนธรรมที่หลากหลาย
1.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

มาก
ที่สุด

3

1) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการมี
จิตสานึกต่อส่วนรวม

มาก
ที่สุด

(3)

2) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแล
สิ่งแวดล้อม

มาก
ที่สุด

(1)
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สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

S.D. ระดับ

ลาดับ



4.304

.65

มาก

(3)

4.873

.33

4.257

.70

มาก

4.843

.38



S.D. ระดับ

ลาดับ

3) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
การบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาสังคม

มาก
ที่สุด

(2)

และสิ่งแวดล้อม
รวมเฉลี่ย

มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 10 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริม สร้างทัก ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.257, S.D = .70) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านทักษะการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 4.399, S.D =
.62) รองลงมาคือ ด้านทักษะอาชีพ ( = 4.342, S.D = .72) ด้านทักษะความเป็นพลเมืองและพล
โลก ( = 4.329, S.D = .70) ด้านทักษะชีวิต ( = 4.325, S.D = .70) ด้านทักษะนวัตกรรม ( =
4.184, S.D = .68) และด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( = 3.941, S.D = .78)
ตามลาดับ
สภาพที่พึ ง ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.843, S.D = .38) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านทักษะการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.905, S.D = .29) รองลงมาคือ
ด้านทักษะชีวิต ( = 4.899, S.D = .34) ด้านทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก ( = 4.878, S.D
= .35) ด้านทักษะอาชีพ ( = 4.873, S.D = .37) ด้านทักษะนวัตกรรม ( = 4.785, S.D = .43)
และด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( = 4.705, S.D = .53) ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการประเมินผล
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก



S.D. ระดับ

ลาดับ



S.D. ระดับ

ลาดับ

การประเมินผล
1.1 ทักษะการเรียนรู้

4.244

.68

มาก

3

4.797

.43

4.228

.64

มาก

(3)

4.823

.38

4.278

.70

มาก

(2)

4.797

.40

4.089

.64

มาก

(4)

4.734

.50

4.380

.70

มาก

(1)

4.835

.44

4.032

.83

มาก

5

4.684

.57

4.291

.70

มาก

(1)

4.772

.51

3.772

.88

มาก

(2)

4.595

.61

1) โรงเรียนประเมินผลทักษะการคิด และ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน
2) โรงเรียนประเมินผลทักษะการตัดสินใจ
และการแก้ปัญหาของนักเรียน
3) โรงเรียนประเมินผลทักษะการสื่อสาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฟังอย่างลึกซึ้ง
และการจับประเด็นของนักเรียน
4) โรงเรียนประเมินผลทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน
1.2 ทักษะนวัตกรรม
1) โรงเรียนประเมินผลทักษะการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน
2) โรงเรียนประเมินผลทักษะการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4

(2)

(3)

(4)

(1)

5

(1)

(2)
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ตารางที่ 11 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการประเมินผล (ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
S.D. ระดับ

S.D. ระดับ

ลาดับ



มาก

6

4.667

.57

.72

มาก

(1)

4.696

.54

3.848

.88

มาก

(2)

4.658

.55

3.835

.94

มาก

(3)

4.646

.62

4.291

.68

มาก

2

4.886

.36

4.291

.70

มาก

(1)

4.861

.38

4.291

.66

มาก

(1)

4.911

.33

4.338

.59

มาก

1

4.865

.34

4.316

.61

มาก

(3)

4.810

.39

ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก



1.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.886

.85

3.975

1) โรงเรียนประเมินผลทักษะการเข้าถึง
ข้อมูล การประเมินข้อมูล และการ
จัดการข้อมูลของนักเรียน
2) โรงเรียนประเมินผลทักษะการ
วิเคราะห์สื่อและการสร้างสื่อของนักเรียน
3) โรงเรียนประเมินผลทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน
1.4 ทักษะอาชีพ
1) โรงเรียนประเมินผลทักษะการมีภาวะ
ผู้นาและความรับผิดชอบของนักเรียน
2) โรงเรียนประเมินผลทักษะการสร้าง
งานที่มีคุณภาพและคานึงถึงจริยธรรมใน
การทางานของนักเรียน
1.5 ทักษะชีวิต
1) โรงเรียนประเมินผลทักษะการยืดหยุ่น
และการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียน

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ลาดับ

6

(1)

(2)

(3)

1

(2)

(1)

2

(3)
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ตารางที่ 11 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการประเมินผล (ต่อ)
สภาพปัจจุบัน

การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

สภาพที่พึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
2) โรงเรียนประเมินผลทักษะการมีวินัยใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองของนักเรียน

S.D. ระดับ

ลาดับ



4.342

.55

มาก

(2)

4.873

.33

4.354

.60

มาก

(1)

4.911

.29

4.232

.74

มาก

4

4.857

.39

4.342

.64

มาก

(1)

4.886

.36

4.215

.80

มาก

(2)

4.899

.34

4.139

.76

มาก

(3)

4.785

.44

4.176

.72

มาก

4.794

.44



S.D. ระดับ

3) โรงเรียนประเมินผลทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลายของนักเรียน
1.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1) โรงเรียนประเมินผลทักษะการมี
จิตสานึกต่อส่วนรวมของนักเรียน
2) โรงเรียนประเมินผลทักษะการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียน
3) โรงเรียนประเมินผลทักษะการบูรณา
การความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน
รวมเฉลี่ย

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

ลาดับ

(2)

(1)

3

(2)

(1)

(3)

มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 11 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริม สร้าง ทัก ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้าน
การประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.176, S.D = .72) และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 4.338, S.D = .59) รองลงมาคือ ด้าน
ทักษะอาชีพ ( = 4.291, S.D = .68) ด้านทักษะโลกการเรียนรู้ ( = 4.244, S.D = .68) ด้านทักษะ
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ความเป็นพลเมืองและพล ( = 4.232, S.D = .74) ด้านทักษะนวัตกรรม ( = 4.032, S.D = .83)
และด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( = 3.886, S.D = .85) ตามลาดับ
สภาพที่พึ ง ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นัก เรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมด้านการประเมินผล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.794, S.D = .44) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทักษะ
อาชีพ มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.886, S.D = .36) รองลงมาคือ ด้านทักษะชีวิต
( = 4.865, S.D = .34) ด้านทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก ( = 4.857, S.D = .39) ด้าน
ทักษะการเรียนรู้ ( = 4.797, S.D = .43) ด้านทักษะนวัตกรรม ( = 4.684, S.D = .57) และด้าน
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( = 4.667, S.D = .57) ตามลาดับ
4.1.3 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก
นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยนาเสนอการวิเคราะห์ในระดับภาพรวม
และการวิเคราะห์รายด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 12 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์

แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน


S.D.

ระดับ

ลาดับ



S.D.

1. นโยบายของรัฐ (P)

3.732

.81

มาก

4

4.706

.51

2. สภาพเศรษฐกิจ (E)

3.757

.78

มาก

3

4.732

.48

3. สภาพสังคม (S)

3.780

.73

มาก

2

4.714

.50

4. สภาพเทคโนโลยี (T)

3.911

.75

มาก

1

4.737

.50

3.797

.77

มาก

4.722

.50

โรงเรียนเอกชนทางเลือก

รวมเฉลี่ย

ระดับ
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มากที่สุด

ลาดับ

4

2

3

1
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จากตารางที่ 12 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริม สร้างทัก ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.797, S.D = .77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพเทคโนโลยี มี
ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สดุ ( = 3.911, S.D = .75) รองลงมาคือ สภาพสังคม ( = 3.780, S.D =
.73) , สภาพเศรษฐกิจ ( = 3.757, S.D = .78) และนโยบายของรัฐ ( = 3.732, S.D = .81)
ตามลาดับ
สภาพที่พึ ง ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.722, S.D = .50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย
สภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.737, S.D = .50) รองลงมาคือ สภาพเศรษฐกิจ ( = 4.732, S.D
= .48) , สภาพสังคม ( = 4.714, S.D = .50) และนโยบายของรัฐ ( = 4.706, S.D = .51)
ตามลาดับ
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก จาแนกตามรายด้าน แสดงดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อ เสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านนโยบายของรัฐ
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
นโยบายของรัฐ (P)

สภาพปัจจุบัน


S.D. ระดับ

สภาพที่พึงประสงค์
ลาดับ



S.D. ระดับ

3.732

.81

มาก

4

4.706

.51

มาก
ที่สุด

4

3.734

.93

มาก

(3)

4.709

.48

มาก
ที่สุด

(3)

3.722

.82

มาก

(4)

4.747

.47

มาก
ที่สุด

(2)

1. นโยบายของรัฐเอื้อต่อการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
2. นโยบายของรัฐเอื้อต่อการจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21

ลาดับ
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ตารางที่ 13 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อ เสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านนโยบายของรัฐ (ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
3. นโยบายของรัฐเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์

S.D. ระดับ

ลาดับ



3.769

.72

มาก

(2)

4.759

3.835

.76

มาก

(1)

3.658

.81

มาก

(5)



S.D. ระดับ

ลาดับ

.43

มาก
ที่สุด

(1)

4.709

.56

มาก
ที่สุด

(3)

4.608

.63

มาก
ที่สุด

(4)

4. นโยบายของรัฐเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
5. นโยบายของรัฐเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียน

จากตารางที่ 13 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้าน
นโยบายของรัฐ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.732, S.D = .81) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.835, S.D = .76) รองลงมาคือ
การพัฒนาทางวิชาชีพ ( = 3.769, S.D = .72) การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( = 3.734, S.D
= .93) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ( = 3.722, S.D = .82) และการประเมินผล ( =
3.658, S.D = .81) ตามลาดับ
สภาพที่พึ ง ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านนโยบายของรัฐ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.706, S.D = .51) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การพัฒนาทางวิชาชีพ
มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.759, S.D = .43) รองลงมาคือ การจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ( = 4.747, S.D = .47) การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( = 4.709, S.D =
.48) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ( = 4.709, S.D = .56) และ การประเมินผล ( = 4.608,
S.D = .63) ตามลาดับ
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ตารางที่ 14 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อ เสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเศรษฐกิจ (ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
สภาพเศรษฐกิจ (E)

สภาพปัจจุบัน


S.D. ระดับ

สภาพที่พึงประสงค์
ลาดับ



S.D. ระดับ

3.757

.78

มาก

3

4.732

.48

มาก
ที่สุด

2

3.747

.78

มาก

(3)

4.671

.52

มาก
ที่สุด

(4)

3.759

.84

มาก

(2)

4.747

.47

มาก
ที่สุด

(2)

3.709

.75

มาก

(5)

4.797

.43

มาก
ที่สุด

(1)

3.848

.75

มาก

(1)

4.772

.48

มาก
ที่สุด

(3)

3.722

.80

มาก

(4)

4.671

.52

มาก
ที่สุด

(4)

1. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
2. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
3. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
5. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียน

ลาดับ

จากตารางที่ 14 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้าน
สภาพเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.757, S.D = .78) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สดุ ( = 3.848, S.D = .75) รองลงมา
คือ การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ( = 3.759, S.D = .84) การกาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ ( = 3.747, S.D = .78) การประเมินผล ( = 3.722, S.D = .80) และ การพัฒนาทาง
วิชาชีพ ( = 3.709, S.D = .75) ตามลาดับ
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สภาพที่พึ ง ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.732, S.D = .48) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การพัฒนาทางวิชาชีพ
มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.797, S.D = .43) รองลงมาคือ การจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ( = 4.747, S.D = .47) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ( = 4.772, S.D =
.48) การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( = 4.671, S.D = .52) และ การประเมินผล ( = 4.671,
S.D = .52) ตามลาดับ
ตารางที่ 15 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อ เสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพสังคม
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
สภาพสังคม (S)

สภาพปัจจุบัน


S.D. ระดับ

สภาพที่พึงประสงค์
ลาดับ



S.D. ระดับ

3.780

.73

มาก

2

4.714

.50

มาก
ที่สุด

3

3.709

.83

มาก

(5)

4.684

.57

มาก
ที่สุด

(3)

3.797

.84

มาก

(3)

4.722

.48

มาก
ที่สุด

(2)

3.810

.60

มาก

(2)

4.772

.45

มาก
ที่สุด

(1)

3.861

.66

มาก

(1)

4.722

.50

มาก
ที่สุด

(2)

3.722

.73

มาก

(4)

4.671

.52

มาก
ที่สุด

(4)

1. สภาพสังคมเอื้อต่อการกาหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่
21
2. สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
3. สภาพสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4. สภาพสังคมเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
5. สภาพสังคมเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียน

ลาดับ

114
จากตารางที่ 15 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้าน
สภาพสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.780, S.D = .73) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบนั สูงที่สดุ ( = 3.861, S.D = .66) รองลงมาคือ การ
พัฒนาทางวิชาชีพ ( = 3.810, S.D = .60) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ( = 3.797,
S.D = .84) การประเมินผล ( = 3.722, S.D = .73) และ การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( =
3.709, S.D = .73) ตามลาดับ
สภาพที่พึ ง ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพสังคม อยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.714, S.D = .50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การพัฒนาทางวิชาชีพ มี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.772, S.D = .45) รองลงมาคือ การจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ( = 4.722, S.D = .48) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ( = 4.722, S.D = .50)
การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( = 4.684, S.D = .57) และ การประเมินผล ( = 4.671, S.D =
.52) ตามลาดับ
ตารางที่ 16 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อ เสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเทคโนโลยี
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
สภาพเทคโนโลยี (T)

สภาพปัจจุบัน


S.D. ระดับ

สภาพที่พึงประสงค์
ลาดับ



S.D. ระดับ

3.911

.75

มาก

1

4.737

.50

มาก
ที่สุด

1

3.975

.89

มาก

(1)

4.696

.54

มาก
ที่สุด

(3)

3.937

.74

มาก

(3)

4.722

.53

มาก
ที่สุด

(2)

1. สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
2. สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้นักเรียน
มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ลาดับ
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ตารางที่ 17 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อ เสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเทคโนโลยี
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
3. สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์

S.D. ระดับ

ลาดับ



3.949

.60

มาก

(2)

4.785

3.873

.74

มาก

(4)

3.823

.78

มาก

(5)



S.D. ระดับ

ลาดับ

.44

มาก
ที่สุด

(1)

4.785

.47

มาก
ที่สุด

(1)

4.696

.52

มาก
ที่สุด

(3)

4. สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนด
แนวปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21
5. สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนด
แนวปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

จากตารางที่ 16 พบว่า สภาพปัจ จุบันของการบริห ารวิชาการเพื่อเสริม สร้างทั กษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้าน
สภาพเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.911, S.D = .75) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.975, S.D = .89) รองลงมา
คือ การพัฒนาทางวิชาชีพ ( = 3.949, S.D = .60) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ( =
3.937, S.D = .74) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ( = 3.873, S.D = .74) และ การ
ประเมินผล ( = 3.823, S.D = .78) และ ตามลาดับ
สภาพที่พึ ง ประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเทคโนโลยี
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.737, S.D = .50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การพัฒนาทางวิชาชีพ
( = 4.785, S.D = .44) และ ) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ( = 4.785, S.D = .47) มี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่ พึง ประสงค์ สูง ที่ สุด รองลงมาคือ การจัดหลักสูตรและการเรีย นการสอน ( =
4.722, S.D = .53) การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( = 4.696, S.D = .54) และ การประเมินผล
( = 4.696, S.D = .52) ตามลาดับ
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4.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก 21
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและภาวะคุกคามของการ
บริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทั กษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
4.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ของบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้
4.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จากการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่มค่า
ดัชนี PNIModifiedโดยการนาค่าดัชนี PNIModified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด แล้วหาร
ด้วย 2 แล้วนาระยะห่า งที่ ได้ม าจัดกลุ่ม ค่า PNIModified โดยแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ที่ มี ค่าดัช นี
PNIModified สูง และกลุ่ม ที่ มี ค่าดัชนี PNIModified ต่า ก าหนดให้กลุ่ม ที่ มี ค่าดัชนี PNIModified สูง เป็น
จุดอ่อนของบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทั กษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ทางเลือ กเพื่ อเป็นข้อ มูลในการนาเสนอกลยุท ธ์ในการขจัดหรือลดจุดอ่อน สาหรับกลุ่มที่ มีค่าดัชนี
PNIModified ต่า เป็นจุดแข็งของบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะเสริมจุดแข็งแล้วนาผลมาสังเคราะห์
เป็นข้อมูลในการจัดทาร่างกลยุทธ์ฯ (ฉบับที่ 1) ในลาดับต่อไป
เมื่อนาค่าดัชนี PNIModified ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมมาจัด
กลุ่มค่าดัชนี PNIModified ดังนี้
องค์ประกอบของการบริหารวิชาการชองโรงเรียนเอกชนทางเลือก
[(0.2010 - 0.0796)  2 = 0.0607]
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.2010 - 0.1403
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.1402 - 0.0796
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 18 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ในภาพรวม
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึง

ความต้องการ

ประสงค์

จาเป็น

เอกชนทางเลือก


S.D.



S.D.

การ

PNI

ผล

Modified

การ
จัด

วิเคราะห์
สภาพ
แวดล้อม

กลุ่ม

1. การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้

4.283 .80 4.797 .45

0.1200

ต่า

จุดแข็ง

1.1 ทักษะการเรียนรู้

4.408

.70

4.823

.40

0.0941

ต่า

จุดแข็ง

1.2 ทักษะนวัตกรรม

4.158

.91

4.741

.49

0.1402

ต่า

จุดแข็ง

1.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.831

.94

4.591

.64

0.1984

สูง

จุดอ่อน

1.4 ทักษะอาชีพ

4.468

.59

4.905

.35

0.0978

ต่า

จุดแข็ง

1.5 ทักษะชีวิต

4.418

.68

4.861

.36

0.1003

ต่า

จุดแข็ง

1.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

4.414

.76

4.861

.34

0.1013

ต่า

จุดแข็ง

4.308 .73 4.825 .40

0.1200

ต่า

จุดแข็ง

2.1 ทักษะการเรียนรู้

4.414

.69

4.880

.35

0.1056

ต่า

จุดแข็ง

2.2 ทักษะนวัตกรรม

4.272

.73

4.836

.40

0.1320

ต่า

จุดแข็ง

2.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.903

.71

4.671

.50

0.1968

สูง

จุดอ่อน

2.4 ทักษะอาชีพ

4.437

.69

4.867

.38

0.0969

ต่า

จุดแข็ง

2.5 ทักษะชีวิต

4.397

.66

4.827

.38

0.0978

ต่า

จุดแข็ง

2.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

4.422

.74

4.869

.37

0.1011

ต่า

จุดแข็ง

2. การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
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ตารางที่ 18 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ในภาพรวม (ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึง

ความต้องการ

ประสงค์

จาเป็น

เอกชนทางเลือก


S.D.



S.D.

การ

PNI

ผล

Modified

การ
จัด

วิเคราะห์
สภาพ
แวดล้อม

กลุ่ม

3. การพัฒนาทางวิชาชีพ

4.347 .65 4.879 .34

0.1224

ต่า

จุดแข็ง

3.1 ทักษะการเรียนรู้

4.339

.60

4.886

.32

0.1261

ต่า

จุดแข็ง

3.2 ทักษะนวัตกรรม

4.259

.70

4.861

.38

0.1413

สูง

จุดอ่อน

3.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

4.068

.69

4.789

.46

0.1772

สูง

จุดอ่อน

3.4 ทักษะอาชีพ

4.538

.62

4.899

.30

0.0796

ต่า

จุดแข็ง

3.5 ทักษะชีวิต

4.477

.56

4.937

.24

0.1027

ต่า

จุดแข็ง

3.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

4.401

.61

4.899

.30

0.1132

ต่า

จุดแข็ง

4.253 .71 4.841 .39

0.1383

ต่า

จุดแข็ง

4.1 ทักษะการเรียนรู้

4.399

.62

4.905

.29

0.1150

ต่า

จุดแข็ง

4.2 ทักษะนวัตกรรม

4.184

.68

4.785

.43

0.1436

สูง

จุดอ่อน

4.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.941

.78

4.705

.53

0.1939

สูง

จุดอ่อน

4.4 ทักษะอาชีพ

4.342

.72

4.873

.37

0.1223

ต่า

จุดแข็ง

4.5 ทักษะชีวิต

4.325

.70

4.899

.34

0.1327

ต่า

จุดแข็ง

4. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
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ตารางที่ 18 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ในภาพรวม (ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึง

ความต้องการ

ประสงค์

จาเป็น

เอกชนทางเลือก


S.D.



S.D.

การ

PNI

ผล

Modified

การ
จัด

วิเคราะห์
สภาพ
แวดล้อม

กลุ่ม

4.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

.35

0.1268

ต่า

จุดแข็ง

4.171 .74 4.793 .45

0.1491

สูง

จุดอ่อน

5.1 ทักษะการเรียนรู้

4.244

.68

4.797

.43

0.1303

ต่า

จุดแข็ง

5.2 ทักษะนวัตกรรม

4.032

.83

4.684

.57

0.1617

สูง

จุดอ่อน

5.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.886

.85

4.667

.57

0.2010

สูง

จุดอ่อน

5.4 ทักษะอาชีพ

4.291

.68

4.886

.36

0.1387

ต่า

จุดแข็ง

5.5 ทักษะชีวิต

4.338

.59

4.865

.34

0.1215

ต่า

จุดแข็ง

5.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

4.232

.74

4.857

.39

0.1477

สูง

จุดอ่อน

4.272 .71 4.827 .40

0.1311

5. การประเมินผล

รวมเฉลี่ย

4.329

.70

4.878

จากตารางที่ 17 สภาพการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามองค์ประกอบ
หลักของการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นใน
ระดับสูง ได้แก่ ด้านการประเมินผล (PNIModified= 0.1491) เป็นจุดอ่อนของสภาพการบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ประเด็นที่มีความ
ต้องการจ าเป็นในระดับต่า ได้แก่ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรีย นรู้ (PNIModified= 0.1383)
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ (PNIModified= 0.1224) และด้านการกาหนดมาตรฐานการ
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เรียนรู้และการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน (PNIModified= 0.1200) เป็นจุดแข็งของสภาพการ
บริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
4.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จากการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่มค่า
ดัชนี PNIModifiedโดยการนาค่าดัชนี PNIModified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด แล้วหาร
ด้วย 2 แล้วนาระยะห่า งที่ ได้ม าจัดกลุ่ม ค่า PNIModified โดยแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ที่ มี ค่าดัช นี
PNIModified สูง และกลุ่ม ที่ มี ค่าดัชนี PNIModified ต่า ก าหนดให้กลุ่ม ที่ มี ค่าดัชนี PNIModified สูง เป็น
ภาวะคุก คามของบริห ารวิชาการเพื่อเสริม สร้างทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนัก เรียนในโรงเรียน
เอกชนทางเลือกเพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ในการขจัดหรือลดภาวะคุกคาม สาหรับกลุ่มที่มี
ค่าดัชนี PNIModified ต่า เป็นโอกาสของบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะเสริมโอกาส แล้วนาผล
มาสังเคราะห์เป็นข้อมูลในการจัดทาร่างกลยุทธ์ฯ (ฉบับที่ 1) ในลาดับต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ
กลุ่มที่ 1 นาค่าดัชนี PNIModified ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวม
มาจัดกลุ่มค่าดัชนี PNIModified ดังนี้
[(0.2610 - 0.2112)  2 = 0.0249]
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.2610 - 0.2361
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.2360 - 0.2112
กลุ่มที่ 2 วิเคราะห์แยกตามองค์ประกอบของการบริหารวิชาการชองโรงเรียนเอกชน
ทางเลือก เป็นรายด้าน มาจัดกลุม่ ค่าดัชนี PNIModified ดังนี้
[(0.2933 - 0.1814)  2 = 0.0559]
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.2933 - 0.2374
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.2373 - 0.1814
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 18
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ตารางที่ 19 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ในภาพรวม
การบริหารวิชาการเพื่อ

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึง
ประสงค์

PNI

เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ


S.D.



S.D.

1. นโยบายของรัฐ (P)

3.732

.81

4.706

.51

2. สภาพเศรษฐกิจ (E)

3.757

.78

4.732

3. สภาพสังคม (s)

3.780

.73

4. สภาพเทคโนโลยี (T)

3.911
3.795

นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

รวมเฉลี่ย

ความต้องการ
จาเป็น
Modified

ผล

การ
วิเคราะ
ห์สภาพ

การ
จัด
กลุ่ม

แวดล้อม

0.2610

สูง

ภาวะ
คุกคาม

.48

0.2595

สูง

ภาวะ
คุกคาม

4.714

.50

0.2471

สูง

ภาวะ
คุกคาม

.75

4.737

.50

0.2112

ต่า

โอกาส

.77

4.722

.50

0.2447

จากตารางที่ 18 สภาพการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตาม
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ได้แก่
ด้านนโยบายของรัฐ (PNIModified= 0.2610) ด้านสภาพเศรษฐกิจ (PNIModified= 0.2595) และด้าน
สภาพสังคม(PNIModified= 0.2471) เป็นภาวะคุกคามของสภาพการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก และประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นใน
ระดับต่า ได้แก่ ด้านสภาพเทคโนโลยี (PNIModified= 0.2112) เป็นโอกาสของสภาพการบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
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ตารางที่ 20 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก จาแนกตามรายด้าน
การบริหารวิชาการเพื่อ

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึง
ประสงค์

PNI

เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

ความต้องการ
จาเป็น



S.D.



S.D.

Modified

ผล
การ
จัด
กลุ่ม

การ
วิเคราะ
ห์สภาพ
แวดล้อม

1. นโยบายของรัฐ (P)

3.732 .81 4.706 .51

0.2610

สูง

ภาวะ
คุกคาม

1.1 นโยบายของรัฐเอื้อต่อการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

3.734

.93

4.709

.48

0.2611

สูง

ภาวะ
คุกคาม

3.722

.82

4.747

.47

0.2754

สูง

ภาวะ
คุกคาม

3.769

.72

4.759

.43

0.2831

สูง

ภาวะ
คุกคาม

3.835

.76

4.709

.56

0.2279

ต่า

โอกาส

3.658

.81

4.608

.63

0.2597

สูง

ภาวะ
คุกคาม

3.757 .78 4.732 .48

0.2595

สูง

ภาวะ
คุกคาม

1.2 นโยบายของรัฐเอื้อต่อการจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
1.3 นโยบายของรัฐเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.4 นโยบายของรัฐเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.5 นโยบายของรัฐเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียน
2. สภาพเศรษฐกิจ (E)
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ตารางที่ 20 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก จาแนกตามรายด้าน (ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อ

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึง
ประสงค์

PNI

เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

ความต้องการ
จาเป็น
Modified

ผล
การ
จัด
กลุ่ม

การ
วิเคราะ
ห์สภาพ



S.D.



S.D.

3.747

.78

4.671

.52

0.2466

สูง

ภาวะ
คุกคาม

3.759

.84

4.747

.47

0.2628

สูง

ภาวะ
คุกคาม

3.709

.75

4.797

.43

0.2933

สูง

ภาวะ
คุกคาม

3.848

.75

4.772

.48

0.2401

สูง

ภาวะ
คุกคาม

3.722

.80

4.671

.52

0.2550

สูง

ภาวะ
คุกคาม

3.780 .73 4.714 .50

0.2471

สูง

ภาวะ
คุกคาม

แวดล้อม

2.1. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
2.2 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2.3 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2.4 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2.5 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียน
3. สภาพสังคม (S)
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ตารางที่ 20 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก จาแนกตามรายด้าน (ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อ

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึง
ประสงค์

PNI

เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

ความต้องการ
จาเป็น
Modified

ผล
การ
จัด
กลุ่ม

การ
วิเคราะ
ห์สภาพ



S.D.



S.D.

3.797

.84

4.722

.48

0.2436

สูง

ภาวะ
คุกคาม

3.810

.60

4.772

.45

0.2525

สูง

ภาวะ
คุกคาม

3.861

.66

4.722

.50

0.2230

ต่า

โอกาส

3.722

.73

4.671

.52

0.2550

สูง

ภาวะ
คุกคาม

3.911 .75 4.737 .50

0.2112

ต่า

โอกาส

3.975

0.1814

ต่า

โอกาส

แวดล้อม

3.2 สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
3.3 สภาพสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.4 สภาพสังคมเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.5 สภาพสังคมเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียน
4. สภาพเทคโนโลยี (T)
4.1 สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

.89

4.696

.54
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ตารางที่ 20 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก จาแนกตามรายด้าน (ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อ

สภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึง
ประสงค์

PNI

เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

ความต้องการ
จาเป็น
Modified

ผล
การ
จัด
กลุ่ม

การ
วิเคราะ
ห์สภาพ



S.D.



S.D.

3.937

.74

4.722

.53

0.1994

ต่า

โอกาส

3.949

.60

4.785

.44

0.2117

ต่า

โอกาส

3.873

.74

4.785

.47

0.2355

ต่า

โอกาส

3.823

.78

4.696

.52

0.2284

ต่า

โอกาส

3.797 .77 4.722 .50

0.2449

แวดล้อม

4.2 สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4.3 สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4.4 สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนด
แนวปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่
21
4.5 สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนด
แนวปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
รวมเฉลี่ย
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จากตารางที่ 19 สภาพการบริห ารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยจาแนกตามราย
ด้านของสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับสูง ซึ่งเป็นภาวะ
คุกคามของสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก ได้แก่
นโนบายของรัฐ (PNIModified= 0.2610) ซึ่งองค์ประกอบย่อยรายด้านที่มีความจาเป็นระดับสูง
คือด้านการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2831) รองลงมาคือ
ด้านการจัดหลักสูตรและการเรีย นการสอนให้นักเรีย นมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified=
0.2754) ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified=
0.2611) ด้านการกาหนดแนวปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2597)
และด้านการกาหนดแนวปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(PNIModified= 0.2279) ตามลาดับ
สภาพเศรษฐกิจ (PNIModified= 0.2595) ซึ่งองค์ประกอบย่อยรายด้านที่มีความจาเป็นระดับสูง
คือด้านการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2933) รองลงมาคือ
ด้านการจัดหลักสูตรและการเรีย นการสอนให้นักเรีย นมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified=
0.2628)ด้านการกาหนดแนวปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2550)
ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2466)
และด้านการกาหนดแนวปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(PNIModified= 0.2401) ตามลาดับ
สภาพสังคม (PNIModified= 0.2471) ) ซึ่งองค์ประกอบย่อยรายด้านที่มีความจาเป็นระดับสูง คือ
ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2629)
รองลงมาคื อ ด้ านการกาหนดแนวปฏิ บั ติ การประเมิ นผลทั กษะแห่ งศตวรรษที่ 21 (PNIModified=
0.2550) ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2525) ด้านการ
จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2436) และ
ด้านการกาหนดแนวปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(PNIModified= 0.2230) ตามลาดับ
ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็นในระดับต่าเป็นโอกาสของสภาพการบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ได้แก่
สภาพเทคโนโลยี (PNIModified= 0.2112) ซึ่งองค์ประกอบย่อยรายด้านที่มีความจาเป็นระดับสูง
คือด้านการกาหนดแนวปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(PNIModified= 0.2355) รองลงมาคือด้านการกาหนดแนวปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่
21 (PNIModified= 0.2284) ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified=
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0.2117) ด้านการจัด หลั ก สูต รและการเรี ย นการสอนให้ นั กเรีย นมี ทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21
(PNIModified= 0.1994) และด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่
21 (PNIModified= 0.1814) ตามลาดับ
4.3 กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนทางเลือก
ผู้วิจัย พั ฒ นากลยุท ธ์ ก ารบริห ารวิชาการเพื่อเสริม สร้างทั ก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
4.3.1 ร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1 โดยนาข้อมูลจากวิธี SWOT Matrix
4.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริ ม สร้างทั ก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรียนในโรงเรี ยนเอกชนทางเลื อก ฉบั บ ที่ 1 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายบุคคล
4.3.3 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก เป็นฉบับที่ 2
4.3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อ ก ฉบั บ ที่ 2 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกลุ่ม
4.3.5 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก เป็นฉบับสมบูรณ์
รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้
4.3.1 ร่างการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยนาข้อมูลจากวิธี SWOT Matrix ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามโดยใช้วิธี
SWOT Matrix จะได้ จุดแข็ง – โอกาส (SO) , จุดอ่อน – โอกาส (WO), จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
และ จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
ขั้นที่ 2 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธี SWOT Matrix มาจาแนกตามองค์ประกอบของ
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 21 SWOT Matrix การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)
1. ด้านการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
(PNIModified= 0.1200)
1.ด้านการประเมินผล (PNIModified= 0.1491)
1.1 ทักษะนวัตกรรม (PNIModified= 0.1402)

จุดแข็ง – จุดอ่อน

1.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1.2 ทักษะความเป็ นพลเมืองและพลโลก (PNIModified= 0.2010)
(PNIModified= 0.1013)
1.3 ทักษะชีวิต (PNIModified= 0.1003)
1.4 ทักษะอาชีพ (PNIModified= 0.0978)
1.5 ทักษะการเรียนรู้ (PNIModified= 0.0941)
2. ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอน (PNIModified= 0.1200)
2.1 ทักษะนวัตกรรม (PNIModified= 0.1320)

1.2 ทักษะนวัตกรรม (PNIModified= 0.1617)
1.3 ทักษะความเป็ นพลเมืองและพลโลก
(PNIModified= 0.1477)
2. ด้ านการจั ดสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
(PNIModified= 0.1383)

2.2 ทักษะการเรียนรู้ (PNIModified= 0.1056)

2.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
(PNI
Modified= 0.1939)
2.3 ทักษะความเป็ นพลเมื องและพลโลก
(PNIModified= 0.1011)
2.2 ทักษะนวัตกรรม (PNIModified= 0.1436)
2.4 ทักษะชีวิต (PNIModified= 0.0978)
โอกาส – ภาวะคุกคาม

2.5 ทักษะอาชีพ (PNIModified= 0.0969)
3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ (PNIModified=
0.1224)
3.1ทักษะการเรียนรู้ (PNIModified= 0.1261)
3.2 ทักษะความเป็ นพลเมื องและพลโลก
(PNIModified= 0.1132)
3.3 ทักษะชีวิต (PNIModified= 0.1027)
3.4 ทักษะอาชีพ (PNIModified= 0.0796)
4. ด้ านการจั ดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
(PNIModified= 0.1383)
4.1 ทักษะชีวิต (PNIModified= 0.1327)

3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ (PNIModified=
0.1224)
3.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
(PNIModified= 0.1772)
3.2 ทักษะนวัตกรรม (PNIModified= 0.1413)
4. ด้านการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
(PNIModified= 0.1200)
4.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
(PNIModified= 0.1984)

4.2 ทักษะความเป็ นพลเมื องและพลโลก 5. ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
(PNIModified= 0.1268)
สอน (PNIModified= 0.1200)
4.3 ทักษะอาชีพ (PNIModified= 0.1223)
5.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
4.4 ทักษะการเรียนรู้ (PNIModified= 0.1150)
(PNIModified= 0.1968)
5. ด้านการประเมินผล (PNIModified= 0.1491)
5.1 ทักษะอาชีพ (PNIModified= 0.1387)
5.2 ทักษะการเรียนรู้ (PNIModified= 0.1303)
5.3 ทักษะชีวิต (PNIModified= 0.1215)
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ตารางที่ 21 SWOT Matrix การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก (ต่อ)
โอกาส (O)
1. สภาพเทคโนโลยี (T) (PNIModified=
0.2112)
1.1ด้ า น การ ก าหน ดแน ว ปฏิ บั ติ ก าร จั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เ พื่อพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.3550)
1.2 ด้านการกาหนดแนวปฏิบัติการประเมินผล
ทั ก ษะแห่ ง ศ ตวร ร ษที่ 21 (PNIModified=
0.2284)
1.3 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพให้ค รูมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2117)
1.4 ด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทั ก ษะแห่ ง ศ ตวร ร ษที่ 21 (PNIModified=
0.1994)
1.5 ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรีย นรู้ใ ห้
นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ แ ห่ ง ศ ต ว ร ร ษ ที่ 2 1
(PNIModified= 0.1814)

2. นโยบายของรัฐ (P) (PNIModified= 0.2610)
2.1 ด้ า น การ ก าหนดแน วปฏิ บั ติ ก าร จั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เ พื่อพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2279)

จุดแข็ง – โอกาส (SO)
(SO 1) สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็ ง ของการบริ ห ารวิ ชาการเพื่ อเสริ ม สร้ า ง
ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก ในเรื่องต่อไปนี้
1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เ พื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
1.1 ทักษะชีวิต
1.2 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 ทักษะอาชีพ
1.4 ทักษะการเรียนรู้
2. ด้านการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะต่อไปนี้
2.1 ทักษะอาชีพ
2.2 ทักษะการเรียนรู้
2.3 ทักษะชีวิต
3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครูให้มี
ทักษะต่อไปนี้
3.1 ทักษะการเรียนรู้
3.2 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3.3 ทักษะชีวิต
3.4 ทักษะอาชีพ
4. ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
4.1 ทักษะนวัตกรรม
4.2 ทักษะการเรียนรู้
4.3 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
4.4 ทักษะชีวิต
4.5 ทักษะอาชีพ
5. ด้ านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เ พื่ อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
5.1 ทักษะนวัตกรรม
5.2 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
5.3 ทักษะชีวิต
5.4 ทักษะอาชีพ
5.5 ทักษะการเรียนรู้
(SO 2) นโยบายของรัฐเป็น โอกาสที่เ อื้อต่อจุด
แข็ ง ของการบริ ห ารวิ ชาการเพื่ อเสริ ม สร้ า ง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เ พื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
1.1 ทักษะชีวิต
1.2 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 ทักษะอาชีพ
1.4 ทักษะการเรียนรู้

จุดอ่อน – โอกาส (WO)
(WO 1) สภาพเทคโนโลยีเ ป็น โอกาสที่ช่วยลด
จุดอ่อนของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก ในเรื่องต่อไปนี้
1.ด้านการประเมิน ผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะต่อไปนี้
1.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1.2 ทักษะนวัตกรรม
1.3 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อ มการเรี ยนรู้ เ พื่ อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
2.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2.2 ทักษะนวัตกรรม
3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครู ให้มี
ทักษะต่อไปนี้
3.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
3.2 ทักษะนวัตกรรม
4. ด้ านการก าหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้เ พื่ อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
4.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
5. ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
5.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

(WO 2) นโยบายของรัฐเป็น โอกาสที่ช่วยลด
จุดอ่อนของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ของนั ก เรี ย นใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก ในเรื่องต่อไปนี้
1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เ พื่ อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
1.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1.2 ทักษะนวัตกรรม
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ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก (ต่อ)
โอกาส (O)

จุดแข็ง – โอกาส (SO)

3. สภาพสังคม (S) (PNIModified= 0.2471) (SO 3) สภาพสังคมเป็นโอกาสทีเ่ อือ้ ต่อจุด
แข็งของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
3.1 ด้ า นการก าหนดแนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2230)
1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
1.1 ทักษะชีวิต
1.2 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 ทักษะอาชีพ

จุดอ่อน – โอกาส (WO)
(WO 3) สภาพสังคมเป็นโอกาสที่ช่วยลด
จุดอ่อนของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทั กษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ของนั กเรี ยนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก ในเรื่องต่อไปนี้
1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
1.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1.2 ทักษะนวัตกรรม

1.4 ทักษะการเรียนรู
ภาวะคุกคาม (T)

จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)

1. นโยบายของรั ฐ (P) (PNIModified= (ST 1) นโยบายของรัฐเป็น ภาวะคุก คาม
0.2610)
ต่อ จุ ดแข็ง ของการบริห ารวิช าการเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
1.1 ด้ า นการพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ ให้ ค รู มี นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือ ก ใน
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2831)
เรื่องต่อไปนี้
1.2 ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21
(PNIModified= 0.2754)
1.3 ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21
(PNIModified= 0.2611)
1.4 ด้ า นการก าหนดแนวปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น ผลทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21
(PNIModified= 0.2597)

จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
(WT 1) นโยบายของรัฐเป็นภาวะคุกคาม
ต่อ จุด อ่อ นของการบริ ห ารวิ ช าการเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือ ก ใน
เรื่องต่อไปนี้

1. ด้านการพัฒนาทางวิช าชีพ เพื่อพัฒนา 1.ด้านการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้
มีทักษะต่อไปนี้
ครูให้มีทักษะต่อไปนี้
1.1 ทักษะการเรียนรู้

1.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

1.2 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

1.2 ทักษะนวัตกรรม

1.3 ทักษะชีวิต

1.3 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

1.4 ทักษะอาชีพ

2. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพือ่ พัฒนาครู
ให้มีทักษะต่อไปนี้

2. ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
2.1 ทักษะนวัตกรรม
2.2 ทักษะการเรียนรู้
2.3 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

2.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2.2 ทักษะนวัตกรรม
3. ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
3.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
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ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก (ต่อ)
2.4 ทักษะชีวิต
2.5 ทักษะอาชีพ
3. ด้า นการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้

4. ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
4.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

3.1 ทักษะนวัตกรรม
3.2 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3.3 ทักษะชีวิต
3.4 ทักษะอาชีพ
3.5 ทักษะการเรียนรู้
4. ด้านการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะต่อไปนี้
4.1 ทักษะอาชีพ
4.2 ทักษะการเรียนรู้
4.3 ทักษะชีวิต
ภาวะคุกคาม(T)

จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)

2. สภาพเศรษฐกิ จ (E) (PNIModified= (ST 2) สภาพเศรษฐกิจ เป็นภาวะคุก คาม
ต่อ จุ ดแข็ง ของการบริห ารวิช าการเพื่ อ
0.2595)
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
2.1 ด้ า นการพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ ให้ ค รู มี นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือ ก ใน
เรื่องต่อไปนี้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2933)
2.2 ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21
(PNIModified= 0.2628)
2.3 ด้ า นการก าหนดแนวปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น ผลทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21
(PNIModified= 0.2550)

1. ด้านการพัฒนาทางวิช าชีพ เพื่อพัฒนา
ครูให้มีทักษะต่อไปนี้
1.1 ทักษะการเรียนรู้
1.2 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 ทักษะชีวิต
1.4 ทักษะอาชีพ

จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
(WT 2) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคาม
ต่อ จุด อ่อ นของการบริ ห ารวิ ช าการเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือ ก ใน
เรื่องต่อไปนี้
1.ด้านการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้
มีทักษะต่อไปนี้
1.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1.2 ทักษะนวัตกรรม
1.3 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
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ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก (ต่อ)
ภาวะคุกคาม(T)
2. สภาพเศรษฐกิจ (E) (PNIModified=
0.2595) (ต่อ)
2.4 ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(PNIModified= 0.2466)
2.5 ด้านการกาหนดแนวปฏิบัติการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่
21(PNIModified= 0.2401)

จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
(ST 2) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดแข็งของการบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนทางเลือก ในเรื่องต่อไปนี้ (ต่อ)
2. ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
ต่อไปนี้
2.1 ทักษะนวัตกรรม
2.2 ทักษะการเรียนรู้
2.3ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
2.4 ทักษะชีวิต
2.5 ทักษะอาชีพ
3.ด้านการประเมินผลเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
3.1 ทักษะอาชีพ
3.2 ทักษะการเรียนรู้
3.3 ทักษะชีวิต
4.ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
4.1 ทักษะนวัตกรรม
4.2 ทักษะความเป็นพลเมืองและพล
โลก
4.3 ทักษะชีวิต
4.4 ทักษะอาชีพ
4.5 ทักษะการเรียนรู้
5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
5.1 ทักษะชีวิต
5.2 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
5.3 ทักษะอาชีพ
5.4 ทักษะการเรียนรู

จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)
(WT 2) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดอ่อนของการบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนทางเลือก ในเรื่องต่อไปนี้ (ต่อ)
2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
2.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี
2.2 ทักษะนวัตกรรม
3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ครูให้มีทักษะต่อไปนี้
3.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี
3.2 ทักษะนวัตกรรม
4. ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
4.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี
5. ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
5.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 21 SWOT Matrix การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก (ต่อ)
ภาวะคุกคาม(T)

จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)

จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT)

3. สภาพสังคม (ฆ) (PNIModified= 0.2471)

(ST 3) สภาพสัง คมเป็น ภาวะคุ ก คามต่ อจุ ด
แข็ ง ของการบริห ารวิ ช าการเพื่ อ เสริ มสร้ า ง
ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษ ที่ 21 ของนั ก เรี ย นใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก ในเรื่องต่อไปนี้

(WT 3) สภาพสั งคมเป็น ภาวะคุ ก คามต่ อ

3.1 ด้านการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใ ห้
นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified=
0.2629)
3. 2 ด้ าน ก าร ก า ห น ด แ น ว ปฏิ บั ติ ก า ร
ประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified=
0.2550)
3.3 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพให้ค รูมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 (PNIModified= 0.2525)
3.4 ด้ านการจัดหลัก สูตรและการเรียนการ
สอนให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21
(PNIModified= 0.2436)

จุดอ่อนของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษ ที่ 21 ของนั ก เรี ย นใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก ในเรื่องต่อไปนี้

1. ด้านการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เ พื่ อ
1.ด้านการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้ มี
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
ทักษะต่อไปนี้
1.1 ทักษะนวัตกรรม
1.2 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 ทักษะชีวิต
1.4 ทักษะอาชีพ

1.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1.2 ทักษะนวัตกรรม
1.3 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
2. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครูให้มี

ทักษะต่อไปนี้
1.5 ทักษะการเรียนรู้
2. ด้านการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
2.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ทักษะต่อไปนี้
2.1 ทักษะอาชีพ
2.2 ทักษะการเรียนรู้
2.3 ทักษะชีวิต
3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครูให้
มีทักษะต่อไปนี้
3.1 ทักษะการเรียนรู้
3.2 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3.3 ทักษะชีวิต
3.4 ทักษะอาชีพ
4. ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
4.1 ทักษะนวัตกรรม
4.2 ทักษะการเรียนรู้
4.3 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
4.4 ทักษะชีวิต

2.2 ทักษะนวัตกรรม
3. ด้า นการก าหนดมาตรฐานการเรีย นรู้ เ พื่ อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
3.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
4. ด้านการจัดหลัก สูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อไปนี้
4.1 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
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ตารางที่ 22 SO / ST / WO / WT การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก
1. ด้านการกาหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้

SO / ST / WO / WT

จุดแข็ง – โอกาส (SO)
(SO 1) สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งของการกาหนดมาตรฐานการเรีย นรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะนวัตกรรม
2. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3. ทักษะชีวติ
4. ทักษะอาชีพ
5. ทักษะการเรียนรู้
จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
(ST 1) นโยบายของรัฐ เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งของการกาหนดมาตรฐานการเรีย นรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะนวัตกรรม
2. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3. ทักษะชีวติ
(ST 2) สภาพเศรษฐกิจ เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งของการกาหนดมาตรฐานการเรีย นรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะนวัตกรรม
2. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3. ทักษะชีวิต
4. ทักษะอาชีพ
5. ทักษะการเรียนรู้
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ตารางที่ 22 SO / ST / WO / WT การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก(ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ

SO / ST / WO / WT

ที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก
2. ด้านการจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอน

จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
(ST 1) นโยบายของรัฐ เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งของการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะนวัตกรรม
2. ทักษะการเรียนรู้
3. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
4. ทักษะชีวติ
5. ทักษะอาชีพ
(ST 2) สภาพเศรษฐกิจ เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งของการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะนวัตกรรม
2. ทักษะการเรียนรู้
3. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
4. ทักษะชีวิต
5. ทักษะอาชีพ
(ST 3) สภาพสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง ของการจัด หลักสูต รและการเรีย นการ
สอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะนวัตกรรม
2. ทักษะการเรียนรู้
3. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
4. ทักษะชีวิต
5. ทักษะอาชีพ
จุดอ่อน-โอกาส (WO)
(WO 1) สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อนด้านการจัด หลักสูต รและการเรีย น
การสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม (WT)
(WT 1) นโยบายของรัฐเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
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ตารางที่ 22 SO / ST / WO / WT การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก(ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ

SO / ST / WO / WT

ที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก

(WT 2) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อจุด อ่อนของการจัด หลักสูต รและการเรีย น
การสอน ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
(WT 3) สภาพสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุด อ่อนของการจัด หลักสูต รและการเรีย นการ
สอน ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ

1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
จุดแข็ง – โอกาส (SO)
(SO 1) สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งของการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะการเรียนรู้
2. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3. ทักษะชีวติ
4. ทักษะอาชีพ
จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
(ST 1) นโยบายของรัฐ เป็นภาวะคุกคามต่อจุด แข็ง ของการพั ฒนาทางวิ ชาชีพ เพื่ อ
พัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะการเรียนรู้
2. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3. ทักษะชีวติ
4. ทักษะอาชีพ
(ST 2) สภาพเศรษฐกิจ เป็นภาวะคุกคามต่อจุด แข็ง ของการพัฒนาทางวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ทักษะการเรียนรู้
ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ
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ตารางที่ 22 SO / ST / WO / WT การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก(ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนใน

SO / ST / WO / WT

โรงเรียนเอกชนทางเลือก
(ST 3) สภาพสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งของการพัฒนาทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะการเรียนรู้
2. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3. ทักษะชีวิต
4. ทักษะอาชีพ
จุดอ่อน-โอกาส (WO)
(WO 1) สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่ช่วยลดจุด อ่อนด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. ทักษะนวัตกรรม
จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม (WT)
(WT 1) นโยบายของรัฐเป็นภาวะคุกคามต่อจุด อ่อนของการพัฒนาทางวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. ทักษะนวัตกรรม
(WT 2) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อจุ ด อ่อนของการพัฒนาทางวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. ทักษะนวัตกรรม
(WT 3) สภาพสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการพัฒนาทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้

1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. ทักษะนวัตกรรม
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ตารางที่ 22 SO / ST / WO / WT การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก(ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ

SO / ST / WO / WT

ที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก
4. การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้

จุดแข็ง – โอกาส (SO)
(SO 1) สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะชีวติ
2. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3. ทักษะอาชีพ
4. ทักษะการเรียนรู้
(SO 2) นโยบายของรัฐเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งของการจัด สภาพแวดล้อมการเรีย นรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะชีวติ
2. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3. ทักษะอาชีพ
4. ทักษะการเรียนรู้
(SO 3) สภาพสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะชีวติ
2. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3. ทักษะอาชีพ
4. ทักษะการเรียนรู้
จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)
(ST 1) สภาพเศรษฐกิจ เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ทักษะชีวติ
ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
ทักษะอาชีพ
ทักษะการเรียนรู้
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ตารางที่ 22 SO / ST / WO / WT การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก(ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ

SO / ST / WO / WT

ที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก
จุดอ่อน-โอกาส (WO)

(WO 1) สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่ช่วยลดจุด อ่อนด้านการจัด สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. ทักษะนวัตกรรม
(WO 2) นโยบายของรัฐเป็นโอกาสทีช่ ่วยลดจุดอ่อนด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. ทักษะนวัตกรรม
(WO 3) สภาพสังคมเป็นโอกาสที่ช่วยลดจุด อ่อนด้านการจัด สภาพแวดล้อมการเรีย นรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. ทักษะนวัตกรรม
จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม (WT)
(WT 1) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้

5. การประเมินผล

1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. ทักษะนวัตกรรม
จุดแข็ง – โอกาส (SO)
(SO 1) สภาพเทคโนโลยีเป็น โอกาสที่เอื้อ ต่อจุด แข็งของการประเมิน ผล เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะอาชีพ
2. ทักษะการเรียนรู้
3. ทักษะชีวติ
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ตารางที่ 22 SO / ST / WO / WT การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก(ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ

SO / ST / WO / WT

ที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก
จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST)

(ST 1) นโยบายของรัฐ เป็นภาวะคุกคามต่อ จุด แข็ง ของการประเมินผล เพื่ อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะอาชีพ
2. ทักษะการเรียนรู้
3. ทักษะชีวติ
(ST 2) สภาพเศรษฐกิจ เป็นภาวะคุ กคามต่อ จุด แข็ง ของการประเมินผล เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะอาชีพ
2. ทักษะการเรียนรู้
3. ทักษะชีวติ
(ST 3) สภาพสังคม เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งของการประเมินผล เพื่อพัฒนานักเรีย น
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะอาชีพ
2. ทักษะการเรียนรู้
3. ทักษะชีวติ
จุดอ่อน-โอกาส (WO)
(WO 1) สภาพเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่ช่วยลดจุด อ่อนด้านการประเมินผล เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. ทักษะนวัตกรรม
3. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม (WT)
(WT 1) นโยบายของรัฐเป็นภาวะคุกคามต่อจุด อ่ อนของการประเมินผล เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. ทักษะนวัตกรรม
3. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
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ตารางที่ 22 SO / ST / WO / WT การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก(ต่อ)
การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนใน

SO / ST / WO / WT

โรงเรียนเอกชนทางเลือก
(WT 2) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อจุด อ่อนของการประเมินผล เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. ทักษะนวัตกรรม
3. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
(WT 3) สภาพสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการประเมินผล เพื่อพัฒนานักเรีย น
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเรื่องต่อไปนี้
1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. ทักษะนวัตกรรม
3. ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

จากตารางที่ 21 การวิเคราะห์ SO / ST / WO / WT การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก พบว่า 1) ด้านการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ มีจุดแข็ง – โอกาส (SO) 1 ข้อ จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST) 3 ข้อ จุดอ่อน –
โอกาส (WO) 1 ข้อ และ จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม 3 ข้อ 2) ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
มีจุดแข็ง – โอกาส (SO) 1 ข้อ จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST) 3 ข้อ จุดอ่อน – โอกาส (WO) 1 ข้อ และ
จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม (WT) 3 ข้อ 3) ด้านพัฒนาทางวิชาชีพ มีจุดแข็ง – โอกาส (SO) 1 ข้อ จุด
แข็ง – ภาวะคุกคาม (ST) 3 ข้อ จุดอ่อน – โอกาส (WO) 1 ข้อ และ จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม 3 ข้อ 4) ด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีจุดแข็ง – โอกาส (SO) 3 ข้อ จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST) 1 ข้อ
จุดอ่อน – โอกาส (WO) 3 ข้อ และ จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม 1 ข้อ และ 5) ด้านการประเมินผล มีจุดแข็ง
– โอกาส (SO) 1 ข้อ จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST) 3 ข้อ จุดอ่อน – โอกาส (WO) 1 ข้อ และ จุดอ่อนภาวะคุกคาม 3 ข้อ
ขั้นที่ 3 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก SWOT Matrix มาร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1
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ดาเนินการร่างกลยุท ธ์ ก ารบริห ารวิชาการเพื่อเสริม สร้างทั ก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1 โดยใช้ผลการวิจัยที่พบ คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคามที่เชื่อมโยงกับค่าดัชนี PNIModified โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
3.1 กาหนดกลยุทธ์หลักจากกรอบแนวคิดการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก
โดยจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็น ตามลาดับดังนี้ 1) ด้านการประเมินผล 2) ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3) ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ 4) ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
5) ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
3.2 กาหนดกลยุทธ์รองจากกรอบแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยจัดลาดับความสาคัญ
ตามความต้องการจาเป็น
3.3 ก าหนดวิธีดาเนินการจากผลการวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อมภายใน และการวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย
3.3.1 สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ด้านนโยบายของรัฐ ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้าน
สภาพสังคม และด้านสภาพเทคโนโลยี
3.3.2 สภาพแวดล้อมภายใน คือ การบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ได้แก่ 1) การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 2) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 3) การพัฒนา
ทางวิชาชีพ 4) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 5) การประเมินผล ดังตารางที่ 22
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ตารางที่ 23 ร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก
ผลสรุป
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

SWOT Matrix
SO,ST

1. สร้างความเป็นเลิศ
1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการกาหนด
ด้านการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
ทั กษะนวั ต กรรม ทั กษะชี วิ ต ทั กษะอาชี พ และทั กษะ
เพื่อพัฒนาทักษะแห่ง
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
ศตวรรษที่ 21
2) สร้ า งภาคี ก ารเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นทางเลื อ กเพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นการก าหนดมาตรฐานการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3) กระตุ้ นให้ เ กิ ด ความตระหนั กต่ อการใช้ ป ระโยชน์ จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรี ยนมีทั กษะสารสนเทศ สื่ อ
และเทคโนโลยี

SO,ST

2. สร้างความเป็นเลิศ
ด้านการจัดหลักสูตร
และการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21

เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ เ ทคโนโลยี ส นั บ สนุ น การจั ด
หลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การเรี ย นรู้ ทั กษะนวั ต กรรม ทั กษะชี วิต ทั กษะอาชี พ
และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
2) สร้ า งภาคี ก ารเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นทางเลื อ กเพื่ อ
ขั บ เคลื่ อนการจั ด หลั กสู ต รและการเรี ย นการสอน ให้
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
3) กระตุ้ นให้ เ กิ ด ความตระหนั กต่ อการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการจั ด
หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1)
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โรงเรียนเอกชนทางเลือก (ต่อ)
ผลสรุป
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

SWOT Matrix
SO,ST

3. สร้างความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาครู
ให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

SO,ST

4. สร้างความเป็นเลิศ
ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการ
พัฒนาทางวิ ชาชีพ เพื่ อให้ ครู มีทักษะการเรี ยนรู้ ทั กษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพล
โลก
2) สร้ า งภาคี ก ารเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นทางเลื อ กเพื่ อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทางวิชาชีพ ให้ครูมีทักษะการเรียนรู้
ทักษะชี วิต ทั กษะอาชี พ และทั กษะความเป็นพลเมื อง
และพลโลก
3) กระตุ้ นให้ เ กิ ด ความตระหนั กต่ อการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทางวิ ชาชี พให้ ครู มี ทั ก ษะนวั ตกร รม และ ทั ก ษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการใช้ ป รั บ ใช้ น โยบาย สภาพ
เทคโนโลยี และสภาพสัง คม ในการจัด สภาพแวดล้ อม
การเรี ย นรู้ เพื่ อพั ฒ นานั กเรี ย นให้ มีทั กษะการเรี ย นรู้
ทักษะชี วิต ทั กษะอาชี พ และทั กษะความเป็นพลเมื อง
และพลโลก
2) กระตุ้ นให้ เ กิ ด ความตระหนั กต่ อการใช้ ป ระโยชน์ จาก
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใ ห้นักเรี ยนมีทั กษะนวั ตกรรม
และทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1)
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โรงเรียนเอกชนทางเลือก (ต่อ)
ผลสรุป
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

SWOT Matrix
WO,WT

5. ยกระดับการ
ประเมินผลเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินการ
ประเมินผลเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ
2) สร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อ
ขับเคลื่อนการประเมินผล ให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
3) กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการ
ประเมินผลให้นักเรียนมีทักษะนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะความเป็น
พลเมืองและพลโลก
1)

จากตารางที่ 22 พบว่า กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก จากการใช้วิธี SWOT Matrix ประกอบด้วย กลยุทธ์
หลัก 5 กลยุทธ์ และกลยุทธ์รอง 14 กลยุทธ์ โดยเป็นกลยุทธ์ WO –WT จานวน 1 กลยุทธ์
และ SO – ST จานวน 4 กลยุทธ์
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แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1
SWOT
Matrix
ST,SO

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

1. สร้างความเป็นเลิศ

1. เพิม่ ประสิทธิภาพการ

1) โรงเรียนจัดทาระบบจัดการความรู้ผ่า นเครือข่า ยคอมพิวเตอร์

ด้านการกาหนด

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ

เพื่อใช้บันทึกร่องรอยการนามาตรฐานการเรียนรู้ไปปฏิบัติ

มาตรฐานการเรียนรู้

กาหนดมาตรฐานการ

เพือ่ พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

เรียนรู้ เพือ่ ให้นกั เรียนมี

2) ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆจากการวิจัยเกี่ยวกับ

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ

สมรรถนะของคนในอนาคต และรวบรวมข้อมูล สภาพแวดล้อมที่

นวัตกรรม ทักษะชีวิต

เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ตรงกับวิถีชีวิตของ

ทักษะอาชีพ และทักษะ

นักเรียน

ความเป็นพลเมืองและพล
โลก
2. สร้างภาคีการเรียนรู้

1) โรงเรียนจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนามาตรฐานการเรียนรู้ไป

ระหว่างโรงเรียนทางเลือก

ปฏิบัติภายในโรงเรียน

เพือ่ ขับเคลือ่ นการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้

2) โรงเรี ย นจั ดแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การน ามาตรฐานการ

เพือ่ ให้นกั เรียนมีทกั ษะการ

เรียนรู้ไปปฏิบัติระหว่างโรงเรียนทางเลือก ผู้ปกครอง และชุมชน

เรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม

เพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภายนอก

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
และทักษะความเป็น
พลเมืองและพลโลก
3. กระตุน้ ให้เกิดความ

1) โรงเรียนประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของ

ตระหนักต่อการใช้

นักเรียน

ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทาง

2) โรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองกับครูในการ

เทคโนโลยี เพือ่ ขับเคลือ่ น

กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่

การกาหนดมาตรฐานการ

เหมาะสมและจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ของนักเรียน

เรียนรู้ให้นกั เรียนมีทกั ษะ
สารสนเทศ สือ่ และ
เทคโนโลยี

3) โรงเรียนกาหนดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ด้า นสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยีของนักเรียน
4) โรงเรียนติดตามและประเมินผลการนามาตรฐานการเรียนรู้ ไป
ปฏิบัติ
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1 (ต่อ)
SWOT
Matrix
SO,ST

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

2. สร้างความเป็นเลิศ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้

1) โรงเรียนสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการสร้าง

ด้านการจัดหลักสูตร

เทคโนโลยีสนับสนุนการจัด

นวัตกรรมการเรียนรู้ของครูในด้านการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ

และการเรียนการ

หลักสูตรและการเรียนการ

จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

สอนเพือ่ พัฒนา

สอน เพือ่ ให้นกั เรียนมีทกั ษะ

ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็น

นักเรียนให้มที กั ษะ

การเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม

แห่งศตวรรษที่ 21

พลเมืองและพลโลก

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
และทักษะความเป็น
พลเมืองและพลโลก

วิธีดาเนินการ

2) โรงเรียนประเมินผลและปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ
จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็น
พลเมืองและพลโลก

2. ส ร้ า งภาคี ก ารเรี ย น รู้
ระหว่า งโรงเรียนทางเลือ ก
เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร จั ด
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน ให้นักเรียนมีทกั ษะการ
เรี ย น รู้ ทั ก ษะนวั ต กรรม
ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะอาชี พ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ค ว า ม เ ป็ น
พลเมืองและพลโลก

1) โรงเรียนกาหนดแผนให้ครูและนักเรียนเรียนรู้จากโจทย์จริงของชุมชนและ
สังคม และเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประโยชน์และ
คุณค่าต่อผู้เรียนและส่วนรวม
2) โรงเรียนจั ดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ จากการวิจัยและ
นวัตกรรมการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อบันทึกร่องรอยการเรียนรู้
และแนวปฏิบัติที่ดีภายในโรงเรียน
3) โรงเรียนจัดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับกลุม่ โรงเรียนทางเลือก ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เพื่อนาสะท้อนการเรียนรู้และนาไปพัฒนาการจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอน

3. ก ร ะตุ้ น ให้ เกิ ด คว า ม
ตระหนักต่อการใช้ประโยชน์
จาก ความ ก้ า วห น้ า ท าง
เทคโนโลยี เพื่ อ ขับ เคลื่อ น
การจั ด หลั ก สู ต รและการ
เรียนการสอนให้นัก เรียนมี
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี

1) โรงเรียนกาหนดให้มีการบูรณาการทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนลงในหลักสูตร
2) โรงเรียนกระตุ้ นให้ครูบูรณาการทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3) โรงเรี ย นสร้ า งภาคี ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อ หาความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนองค์
ความรู้และทรัพยากรที่จาเป็น
4) โรงเรียนพัฒนาระบบนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer
Coaching) เพื่อสนับสนุนให้ครูบูรณาการทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
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SWOT
Matrix

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

SO,ST

3. สร้างความเป็นเลิศ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้

1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในการสะท้อนการเรียนรู้

ด้านการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีในการสนับสนุน

วิชาชีพเพือ่ พัฒนาครู

การพัฒนาทางวิชาชีพ

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Blog, Webboard, Facebook, etc.)
อย่างสม่าเสมอ

ให้มที กั ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

เพือ่ ให้ครูมที กั ษะการเรียนรู้
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
และทักษะความเป็น

2) โรงเรียนจัดอบรบการจัดการข้อมูล การสร้างสื่อ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้ครู

พลเมืองและพลโลก
2. ส ร้ า งภาคี ก ารเรี ย น รู้

1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูเรียนรู้ผ่า นการทาโครงงาน (Project-

ระหว่า งโรงเรียนทางเลือ ก

based Learning) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชน
ตามความสนใจ

เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ทางวิ ช าชี พ ให้ ค รูมี ทัก ษะ
ก า ร เ รี ยน รู้ ทั ก ษ ะ ชี วิ ต
ทั ก ษะอ าชี พ แ ละทั ก ษ ะ

2) โรงเรี ย นจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บผู้ ป กครองและชุ ม ชน
เพื่อให้ครูได้สะท้อนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ความเป็น พลเมือ งและพล
โลก
3. ก ร ะตุ้ น ให้ เกิ ด คว า ม

1) โรงเรียนหาความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ตระหนักต่อการใช้ประโยชน์ ในการสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรทีจ่ าเป็นเพื่อพัฒนา
จาก ความ ก้ า วห น้ า ท าง
เทคโนโลยี เพื่ อ ขับ เคลื่อ น
การพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู
มี ทั ก ษ ะนวั ต ก รรม แ ละ
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี

ทักษะด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของ
ครู
2) โรงเรียนกาหนดเป็นแผนการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและ
ทักษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยีของครู
3) โรงเรียนประเมินทักษะด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สือ่
และเทคโนโลยีของครูและปรับปรุงแผนอยู่เสมอ
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SWOT
Matrix

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

SO,ST

4. สร้างความเป็น

1. เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพด้า นการใช้ป รั บ ใช้น โยบาย สภาพ

1) ครูจัดให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ

เลิศด้านการจัด

เทคโนโลยี และสภาพสังคม ในการจัดสภาพแวดล้อ มการ

สภาพแวดล้อม

เรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มที กั ษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

การเรียนรู้จากวัฒนธรรมชุมชน และการ
เรียนรู้ผ่านวิถีชีวิต

การเรียนรูเ้ พือ่
พัฒนานักเรียนให้

2) โรงเรียนเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของผู้ทสี่ นใจ ในด้านสังคมและการ

มีทกั ษะแห่ง

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพือ่ ขยายฐาน

ศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้และการนาองค์ความรู้ใหม่ๆเข้า
มาในโรงเรียน
2. กระตุน้ ให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จาก

1) โรงเรียนประเมินสภาพปัจจุบันของการจัด

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพือ่ ขับเคลือ่ นการจัด

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นกั เรียนมีทกั ษะนวัตกรรม และ
ทักษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี

ด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี เพือ่ หาความต้องการจาเป็น
2) โรงเรียนจัดหา และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรรมและ
ทักษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน
3) โรงเรียนกระตุ้นให้ครูบรู ณาการทักษะ
นวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีในแผนการสอนและการจัดกิจกรรม
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดกระบวนการให้
นักเรียน

WO,WT

5. ยกระดับการ

1. เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินการ

1) โรงเรียนสนับสนุนให้เกิดการวิจัยในชั้น

ประเมินผลเพือ่

ประเมินผลเพือ่ ให้นกั เรียนมีทกั ษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และ

เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะอาชีพ

ประเมินผลทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต

ทักษะแห่งศตวรรษที่

และทักษะอาชีพของนักเรียน

21

2) โรงเรียนกระตุ้นให้ครูใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในการสะท้อนและพัฒนาการ
ประเมินผลทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพของนักเรียนอย่าง
สม่าเสมอ
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1 (ต่อ)
SWOT
Matrix

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

2. สร้างภาคีการเรียนรู้

1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการประเมินผล

ระหว่างโรงเรียนทางเลือก

นักเรียนให้มีทักษะทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
เพื่อบันทึกร่องรอยการเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดี

เพือ่ ขับเคลือ่ นการ
ประเมินผล ให้นกั เรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวติ
และทักษะอาชีพ

2) โรงเรียนจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการประเมินผลระหว่าง
โรงเรียนทางเลือก เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้และนามาพัฒนางาน
ต่อไป

3. กระตุ้นให้เกิดความ

1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในการสะท้อนการ

ตระหนักต่อการใช้

เรียนรู้จากการประเมินผลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Blog,

ประโยชน์จาก

Webboard, Facebook, etc.) อย่างสม่าเสมอ

ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อน
การประเมินผลให้นักเรียน
มีทักษะนวัตกรรม ทักษะ

2) โรงเรียนร่วมกับฝ่ายประเมินผลจัดหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อนามาพัฒนาเป็นระบบประเมินผลที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับการทางานของครู

สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี และทักษะความ
เป็นพลเมืองและพลโลก

4.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายบุคคล
นาเสนอผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนาร่างกลยุทธ์
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ฉบับที่ 1 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา(Stakeholders) ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เป็นรายบุคคล ดังแสดงในตารางที่ 25

151
ตารางที่ 25 สถานภาพของผู้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ฉบับที่ 1
รวม
กลุ่ม
ข้อมูลพื้นฐาน / สถานภาพ
ที่
จานวน ร้อยละ
1

นักวิชาการด้านการพัฒนากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์

5

25.00

2

นักวิชาการด้านการบริหารวิชาการ หรือการบริหารการศึกษา

4

20.00

3

นักวิชาการด้านการศึกษาทางเลือก

3

15.00

4

นักวิชาการและนักวิจัยด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2

10.00

4

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทางเลือก

3

15.00

5

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

3

15.00

20

100.00

รวม

จากตารางที่ 25 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง
กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ทางเลือก ฉบับที่ 1 มีจานวน 20 คน เป็นนักวิชาการด้านการพัฒนากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ จานวน 5
คน เป็นนักวิชาการด้านการบริหารวิชาการ หรือการบริหารการศึกษา จานวน 4 คน เป็นนักวิชาการ
ด้านการศึกษาทางเลือก จ านวน 3 คน เป็นนัก วิชาการและนัก วิจัยด้านทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21
จานวน 2 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทางเลือก จานวน 3 คน และเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
จานวน 3 คน
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ตารางที่ 26 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง
ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1
ความเหมาะสม
แปลผล

S.D.

ความเป็นไปได้
แปลผล

S.D.

กลยุทธ์หลักที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการกาหนดมาตรฐานการ เรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์รองที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ
กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
นวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพล
โลก
กลยุทธ์รองที่ 1.2 สร้า งภาคีการเรียนรู้ระหว่า งโรงเรียนทางเลือกเพื่ อ
ขับเคลื่อนการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็น
พลเมืองและพลโลก
กลยุทธ์รองที่ 1.3 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพือ่ ขับเคลื่อนการกาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
กลยุทธ์หลักที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนเพือ่ พัฒนานักเรียนให้มที กั ษะแห่งศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์รองที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภ าพการใช้เ ทคโนโลยีส นับสนุ นการจั ด
หลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
นวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพล
โลก
กลยุทธ์รองที่ 2.2 สร้า งภาคี การเรีย นรู้ ระหว่ า งโรงเรีย นทางเลื อกเพื่ อ
ขับเคลื่อนการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็น
พลเมืองและพลโลก

4.83
.41
4.67
.52

มากที่สุด

4.83
.41
4.50
.55

มากที่สุด

4.50
.84

มากที่สุด

4.00
.89

มาก

4.00
.26

มาก

3.83
.17

มาก

4.83
.41
4.67
.52

มากที่สุด

4.83
.41
4.50
.55

มากที่สุด

4.50
.84

มากที่สุด

4.00
.89

มาก

กลยุทธ์รองที่ 2.3 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการจัดหลักสูตร
และการเรี ย นการสอนให้ นั กเรี ย นมี ทั ก ษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์หลักที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาครูให้มีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์รองที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุน
การพัฒ นาทางวิ ชาชีพ เพื่ อให้ค รูมี ทัก ษะการเรี ยนรู้ ทัก ษะชีวิ ต
ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
กลยุทธ์รองที่ 3.2 สร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทางวิชาชีพ ให้ครูมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

4.00
.26

มาก

3.67
.21

มาก

4.83
.41
4.83
.41

มากที่สุด

4.83
.41
4.83
.41

มากที่สุด

4.67
.52

มากที่สุด

4.50
.55

มากที่สุด

กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด
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ตารางที่ 26ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง /
ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1 (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์รองที่ 3.3 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์
จากความก้า วหน้าทางเทคโนโลยี เพื่ อขับเคลื่อนการพัฒ นาทาง
วิชาชีพให้ค รูมีทั กษะนวั ตกรรม และทั กษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์หลักที่ 4 สร้างความเป็นเลิศ ด้านการจัด สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์รองที่ 4.1 เพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพด้า นการใช้ ป รับ ใช้ นโยบาย
สภาพเทคโนโลยี และสภาพสังคม ในการจัด สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
กลยุทธ์รองที่ 4.2 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์
จากความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะนวัตกรรม และทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
กลยุทธ์หลักที่ 5 ยกระดับการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
กลยุ ทธ์ รองที่ 5.1 เพิ่ มประสิทธิ ภาพการใช้ เทคโนโลยี สนับสนุ นการ
ประเมินการประเมินผลเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ
กลยุทธ์รองที่ 5.2 สร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อ
ขับเคลื่อนการประเมินผล ให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ
กลยุทธ์รองที่ 5.3 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการประเมินผลให้
นักเรียนมีทักษะนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
ภาพรวม

ความเหมาะสม
แปลผล

S.D.

ความเป็นไปได้
แปลผล

S.D.

4.50
.84

มากที่สุด

4.00
.89

มาก

4.83
.41
4.67
.82

มากที่สุด

4.67
.52
4.17
.75

มากที่สุด

4.50
.84

มากที่สุด

4.17
.75

มาก

4.83
.41
4.83
.41

มากที่สุด

4.83
.41
4.67
.52

มากที่สุด

4.33
.82

มาก

4.17
.75

มาก

4.33
.30

มาก

3.67
.52

มาก

4.58
.54

มากที่สุด

4.35
.56

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด
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จากตารางที่ 25 พบว่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ในภาพรวมมีความ
เหมาะสม 4.58 อยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด และความเป็นไปได้ 4.35 อยู่ในระดับความเป็นไปได้
มาก
กลยุทธ์หลักที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการกาหนดมาตรฐานการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้
4.83 อยู่ ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด กลยุทธ์ร องที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการกาหนด มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก มีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.50 อยู่ในระดับความเป็ นไปได้มากที่สุด กลยุทธ์รองที่ 1.2
สร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมือง
และพลโลก มีความเหมาะสม 4.50 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.00 อยู่
ในระดับความเป็นไปได้มาก กลยุทธ์รองที่ 1.3 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จาก
ความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่ อ ขับ เคลื่อนการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมี ทัก ษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีความเหมาะสม 4.00 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก และความ
เป็นไปได้ 3.83 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก
กลยุทธ์หลักที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด
และความเป็นไปได้ 4.83 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด กลยุทธ์รองที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก มีความเหมาะสม
4.67 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.50 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก
ที่สุด กลยุทธ์รองที่ 2.2 สร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ
ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก มีความเหมาะสม 4.50 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และ
ความเป็นไปได้ 4.00 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก กลยุทธ์รองที่ 2.3 กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก
ต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีความเหมาะสม 4.00 อยู่ในระดับความ
เหมาะสมมาก และความเป็นไปได้ 3.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก
กลยุทธ์หลักที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์รองที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการพัฒนาทาง
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วิชาชีพ เพื่อให้ครูมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.83 อยู่ในระดับ
ความเป็นไปได้ม ากที่ สุด กลยุท ธ์ร องที่ 3.2 สร้างภาคีก ารเรียนรู้ร ะหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทางวิชาชีพ ให้ครูมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความ
เป็นพลเมือ งและพลโลก มีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความ
เป็นไปได้ 4.50 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด กลยุทธ์รองที่ 3.3 กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก
ต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีความเหมาะสม 4.50 อยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.00 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก
กลยุทธ์หลักที่ 4 สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความ
เป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด กลยุทธ์รองที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้
ปรับใช้นโยบาย สภาพเทคโนโลยี และสภาพสังคม ในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก มี
ความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สดุ และความเป็นไปได้ 4.17 อยู่ในระดับความ
เป็นไปได้มาก กลยุทธ์รองที่ 4.2 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อ นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะนวัตกรรม และ
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีความเหมาะสม 4.50 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด
และความเป็นไปได้ 4.17 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก
กลยุทธ์หลักที่ 5 ยกระดับการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์
รองที่ 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินการประเมินผลเพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด
และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด กลยุทธ์รองที่ 5.2 สร้างภาคีการเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการประเมินผล ให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ มีความเหมาะสม 4.33 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก และความเป็นไปได้ 4.17
อยู่ในระดับ ความเป็นไปได้ ม าก และกลยุท ธ์ร องที่ 5.3 กระตุ้นให้ เ กิ ดความตระหนัก ต่อการใช้
ประโยชน์ จ ากความก้ า วหน้ าทางเทคโนโลยี เพื่อ ขับ เคลื่อ นการประเมิ นผลให้นั ก เรี ยนมี ทั ก ษะ
นวัตกรรม ทัก ษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทั กษะความเป็นพลเมื องและพลโลก มีความ
เหมาะสม 4.33 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก และความเป็นไปได้ 3.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้
มาก

156
ตารางที่ 27 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการของร่างกลยุทธ์
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ทางเลือก ฉบับที่ 1
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
วิธีดาเนินการ
แปลผล
แปลผล


S.D.
S.D.
1.สร้างความเป็นเลิศด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทกั ษะการเรียนรู้ ทักษะ
นวัตกรรม ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
4.83
มากที่สุด
4.83
มากที่สุด
1) โรงเรียนจัดทาระบบจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
.41
.41
เพื่อใช้บันทึกร่องรอยการนามาตรฐานการเรียนรู้ไปปฏิบัติ
2)
ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆจากการวิจัย
4.83
มากที่สุด
4.83
มากที่สุด
เกี่ยวกับสมรรถนะของคนในอนาคตและรวบรวมข้อมูสภาพ
.41
.41
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ตรงกับวิถี
ชีวิตของนักเรียน
1.2 สร้างภาคีการเรียนรูร้ ะหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นกั เรียนมีทกั ษะการ
เรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
4.50
มากที่สุด
4.50
มากที่สุด
1) โรงเรียนจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนามาตรฐานการเรียนรู้ไป
.84
.84
ปฏิบัติภายในโรงเรียน
4.83
มากที่สุด
4.50
มากที่สุด
2) โรงเรียนจัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนามาตรฐานการ
.41
.55
เรียนรู้ไปปฏิบัติระหว่างโรงเรียนทางเลือก ผู้ปกครอง และชุมชน
เพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภายนอก
1.3 กระตุน้ ให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการกาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
4.33
มาก
4.67
มากที่สุด
1) โรงเรียนประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
.21
.52
ของนักเรียน
4.83
มากที่สุด
4.33
มาก
2) โรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองกับครูใน
.41
.82
การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ของนักเรียน
4.33
มาก
4.00
มาก
3) โรงเรียนกาหนดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ
.82
.63
และเทคโนโลยีของนักเรียน
4.83
มากที่สุด
4.67
มากที่สุด
4) โรงเรียนติดตามและประเมินผลการนามาตรฐานการเรียนรู้
.41
.52
ไปปฏิบัติ
2. สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
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การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ทางเลือก ฉบับที่ 1 (ต่อ)
วิธีดาเนินการ

ความเหมาะสม
แปลผล

S.D.
4.83
มากที่สุด
.41

ความเป็นไปได้
แปลผล

S.D.
4.50
มากที่สุด
.55

1) โรงเรี ยนสนั บ สนุ น การวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารและการสร้ า ง
นวัตกรรมการเรียนรู้ของครูในด้านการการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทักษะนวัต กรรม ทัก ษะชี วิต ทั กษะอาชีพ และทั กษะความเป็ น
พลเมืองและพลโลก
2) โรงเรียนประเมินผลและปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
4.83
มากที่สุด
4.50
มากที่สุด
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
.41
.55
ทักษะนวัต กรรม ทัก ษะชี วิต ทั กษะอาชีพ และทั กษะความเป็ น
พลเมืองและพลโลก
2.2 สร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับเคลือ่ นการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีทกั ษะ
การเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1) โรงเรียนกาหนดแผนให้ครูและนักเรียนเรียนรู้จากโจทย์จริงของชุมชนและ
4.17
มาก
4.00
มาก
สังคม และเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประโยชน์และ
.98
.89
คุณค่าต่อผู้เรียนและส่วนรวม
2) โรงเรียนจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ จากการวิจัยและ
4.33
มาก
4.33
มาก
นวัตกรรมการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อบันทึกร่องรอยการเรียนรู้
.52
.82
และแนวปฏิบัติที่ดีภายในโรงเรียน
2) โรงเรียนกระตุ้นให้ครูบูรณาการทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
4.83
มากที่สุด
4.50
มากที่สุด
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
.41
.55
3) โรงเรี ย นสร้ า งภาคี ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อ หาความร่ ว มมื อ กั บ
4.83
มากที่สุด
4.33
มาก
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนองค์
.41
.82
ความรู้และทรัพยากรที่จาเป็น
4) โรงเรี ยนพัฒ นาระบบนิเ ทศการสอนแบบเพื่อ นช่ วยเพื่ อ น
4.83
มากที่สุด
4.50
มากทีส่ ุด
(Peer Coaching) เพื่อสนับสนุนให้ครูบูรณาการทักษะสารสนเทศ
.41
.55
สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3. สร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาชีพ เพื่อให้ครูมีทกั ษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
4.83
มากที่สุด
4.83
มาก
1) โรงเรี ยนสนั บสนุน ให้ค รูใ ช้เ ทคโนโลยีใ นการสะท้อ นการ
.41
.41
ที่สุด
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Blog, Webboard, Facebook,
etc.) อย่างสม่าเสมอ
2) โรงเรียนจัดอบรบการจัดการข้อมูล การสร้างสื่อ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้ครู

4.83
.41

มากที่สุด

4.33
.82

มาก
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การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ทางเลือก ฉบับที่ 1 (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้
วิธีดาเนินการ
แปลผล
แปล


S.D.
S.D.
ผล
3.2 สร้างภาคีการเรียนรูร้ ะหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางวิชาชีพ ให้ครูมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
4.50
มากที่สุด
4.00
มาก
1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูเรียนรู้ผ่านการทาโครงงาน (Project.84
.89
based Learning) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชน
ตามความสนใจ
4.67
มากที่สุด
4.17
มาก
2) โรงเรียนจั ดเวทีแลกเปลี่ย นเรียนรู้กับผู้ปกครองและชุมชน
.82
.98
เพื่อให้ครูได้สะท้อนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
3.3 กระตุน้ ให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้ครูมีทกั ษะนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
4.83
มากที่สุด
4.67
มาก
1) โรงเรีย นหาความร่วมมื อกับชุมชน หน่ว ยงานภาครัฐและ
.41
.52
ที่สุด
เอกชน ในการสนับ สนุน องค์ค วามรู้ และทรั พยากรที่ จาเป็ นเพื่ อ
พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นนวั ต กรรมและทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยีของครู
4.67
มากที่สุด
4.50
มาก
2) โรงเรียนกาหนดเป็นแผนการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและ
.82
.84
ที่สุด
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของครู
4.83
มากที่สุด
4.67
มาก
3) โรงเรียนประเมินทักษะด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ
.41
.52
ที่สุด
สื่อ และเทคโนโลยีของครูและปรับปรุงแผนอยู่เสมอ
4. สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้ปรับใช้นโยบาย สภาพเทคโนโลยี และสภาพสังคม ในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
มากที่สุด
4.83
มาก
1) ครูจัดให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้ 4.67
.82
.41
ที่สุด
จากวัฒนธรรมชุมชน และการเรียนรู้ผ่านวิถีชีวิต

2) โรงเรียนเปิดพื้ นที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของผู้ ที่
สนใจ ในด้านสังคมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
เพื่อขยายฐานการเรียนรู้และการนาองค์ความรู้ใหม่ๆเข้า
มาในโรงเรียน

4.83
.41

มากที่สุด

4.67
.52

มาก
ที่สุด

4.2 กระตุน้ ให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลือ่ นการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี
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ตารางที่ 27ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการของร่างกลยุทธ์
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ทางเลือก ฉบับที่ 1 (ต่อ)
วิธีดาเนินการ

1) โรงเรี ย นประเมิ น สภาพปั จ จุ บั น ของการจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ นักเรี ยนมี ทักษะด้านนวัตกรรม
และทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อหาความต้องการ
จาเป็น
2) โรงเรียนจัดหา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่ อพัฒนาทักษะนวั ตกรรมและทั กษะสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน
3) โรงเรี ยนกระตุ้ นให้ครูบู รณาการทักษะนวั ตกรรมและ
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในแผนการสอนและการ
จัดกิจกรรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดกระบวนการให้นักเรียน

ความเหมาะสม
แปลผล

S.D.
4.50
มากที่สุด
.84

ความเป็นไปได้


S.D.
4.17
.98

แปล
ผล
มาก

4.67
.52

มากที่สุด

4.50
.84

มาก
ที่สุด

4.83
.41

มากที่สุด

4.67
.52

มาก
ที่สุด

5. ยกระดับการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินการประเมินผลเพื่อให้นักเรียนมีทกั ษะการเรียนรู้ ทักษะชีวติ และทักษะ
อาชีพ

1) โรงเรียนสนับสนุนให้เกิดการวิจัยในชั้นเรียนในการ
ใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อสนั บ สนุ นการประเมิ นผลทั ก ษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของนักเรียน
2) โรงเรียนกระตุ้นให้ครู ใช้เครือข่ ายคอมพิ วเตอร์ใ น
การสะท้อนและพั ฒนาการประเมิ นผลทักษะการเรียนรู้
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ

4.50
.55

มากที่สุด

4.17
.75

มาก

4.83
.41

มากที่สุด

4.33
.52

มาก

5.2 สร้างภาคีการเรียนรูร้ ะหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการประเมินผล ให้นักเรียนมีทกั ษะการเรียนรู้ ทักษะชีวติ
และทักษะอาชีพ
มากที่สุด
4.67
มาก
1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ 4.83
.41
.52
ที่สุด
ประเมินผลนั กเรี ยนให้ มีทักษะทั กษะการเรีย นรู้ ทักษะ

ชีวิต และทักษะอาชีพ เพื่อบันทึกร่องรอยการเรียนรู้และ
แนวปฏิบัติที่ดี
2) โ รงเรี ยนจั ด การแ ลกเป ลี่ ย นเ รี ย นรู้ วิ ธี ก าร
ประเมินผลระหว่างโรงเรียนทางเลือก เพื่อสะท้อนผลการ
เรียนรู้และนามาพัฒนางานต่อไป

4.83
.41

มากที่สุด

4.67
.52

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 27ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการของร่างกลยุทธ์
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ทางเลือก ฉบับที่ 1 (ต่อ)
วิธีดาเนินการ

ความเหมาะสม
แปลผล

S.D.

ความเป็นไปได้


S.D.

แปล
ผล

5.3 กระตุน้ ให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการประเมินผลให้
นักเรียนมีทกั ษะนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในการสะท้อน
การเรียนรู้จากการประเมินผลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Blog, Webboard, Facebook, etc.) อย่างสม่าเสมอ
2) โรงเรียนร่วมกับฝ่ายประเมินผลจัดหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่ อ น ามาพั ฒ นาเป็ น ระบบประเมิ น ผลที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการทางานของครู

4.83
.41

มากที่สุด

4.67
.52

มาก
ที่สุด

4.83
.41

มากที่สุด

4.50
.55

มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 26 พบว่า กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์รองที่ 1.1 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) โรงเรียน
จัดทาระบบจัดการความรู้ผา่ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บันทึกร่องรอยการนามาตรฐานการเรียนรู้
ไปปฏิบัติ มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สดุ และความเป็นไปได้ 4.83 อยู่ใน
ระดับความเป็นไปได้มากที่สุด 2) ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อ สืบค้นองค์ความรู้ ใหม่ๆจากการวิจัยเกี่ยวกับ
สมรรถนะของคนในอนาคต และรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปรับมาตรฐานการ
เรียนรู้ให้ตรงกับวิถีชีวิตของนักเรียน มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และ
ความเป็นไปได้ 4.83 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด
กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์รองที่ 1.2 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) โรงเรียนจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนามาตรฐานการเรียนรู้ไปปฏิบัติภายในโรงเรียน มีความเหมาะสม 4.50 อยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.50 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด 2) โรงเรียนจัด
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนามาตรฐานการเรียนรู้ไปปฏิบัติระหว่างโรงเรียนทางเลือก ผู้ปกครอง
และชุมชน เพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภายนอก มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับ
ความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.50 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด
กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์รองที่ 1.3 มีวิธีดาเนินการ 4 วิธี 1) โรงเรียนประเมินทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของนักเรียน มีความเหมาะสม 4.33 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก
และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด 2) โรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อระดมสมองกั บ ครูในการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับ ความ
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เหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.33 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก 3) โรงเรียนกาหนดเป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของนักเรียน มีความเหมาะสม 4.33 อยู่ใน
ระดับความเหมาะสมมาก และความเป็นไปได้ 4.00 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก 4) โรงเรียน
ติดตามและประเมินผลการนามาตรฐานการเรียนรู้ไปปฏิบัติ มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด
กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์รองที่ 2.1 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี คือ 1) โรงเรียนสนับสนุนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูในด้านการการใช้เทคโนโลยีสนั บสนุนการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด
และความเป็นไปได้ 4.50 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด 2) โรงเรียนประเมินผลและปรับปรุง
การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
นวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก มีความเหมาะสม 4.83
อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.50 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด
กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์รองที่ 2.2 มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี 1) โรงเรียนกาหนดแผนให้ครูและ
นักเรียนเรียนรู้จากโจทย์จริงของชุมชนและสังคม และเรียนรู้ผา่ นกระบวนการวิจัย เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประโยชน์
และคุณค่าต่อผู้เรียนและส่วนรวม มีความเหมาะสม 4.17 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก และความ
เป็นไปได้ 4.00 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก 2) โรงเรียนจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ จาก
การวิจัยและนวัตกรรมการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อบันทึกร่องรอยการเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
ภายในโรงเรียน มีความเหมาะสม 4.33 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก และความเป็นไปได้ 4.33 อยู่ใน
ระดับความเป็นไปได้มาก 3) โรงเรียนจัดการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ับกลุม่ โรงเรียนทางเลือก ผู้ปกครอง และชุมชน
เพื่อนาสะท้อนการเรียนรูแ้ ละนาไปพัฒนาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน มีความเหมาะสม 4.83 อยูใ่ น
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด
กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์รองที่ 2.3 มีวิธีดาเนินการ 4 วิธี 1) โรงเรียนกาหนดให้มีการบูรณา
การทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนลงในหลักสูตร มีความเหมาะสม
4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.50 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก
ที่สุด 2) โรงเรียนกระตุ้นให้ครูบูรณาการทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.50 อยู่ใน
ระดับความเป็นไปได้มากที่สุด 3) โรงเรียนสร้างภาคีการเรียนรู้ เพื่อหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรที่จาเป็น มีความเหมาะสม
4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.33 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก
4) โรงเรียนพัฒนาระบบนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) เพื่อสนับสนุนให้ครู
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บูรณาการทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสม 4.83
อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.50 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด
กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์รองที่ 3.1 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้
เทคโนโลยีในการสะท้อนการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Blog, Webboard, Facebook, etc.)
อย่างสม่าเสมอ มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.83
อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่ สุด 2) โรงเรียนจัดอบรบการจัดการข้อมูล การสร้างสื่อ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้ครู มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด
และความเป็นไปได้ 4.33 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก
กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์รองที่ 3.2 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) ) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูเรียนรู้
ผ่านการทาโครงงาน (Project-based Learning) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชนตาม
ความสนใจ มีความเหมาะสม 4.50 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.00 อยู่
ในระดับความเป็นไปได้มาก 2) โรงเรียนจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้กบั ผูป้ กครองและชุมชน เพื่อให้ครูได้
สะท้อนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง มีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และ
ความเป็นไปได้ 4.17 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก
กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์รองที่ 3.3 มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี 1) โรงเรียนหาความร่วมมือกับ
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของครู มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ใน
ระดับ ความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้ม ากที่ สุด 2)
โรงเรียนกาหนดเป็นแผนการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ของครู มีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็ นไปได้ 4.50 อยู่ใน
ระดับความเป็นไปได้มากที่สุด 3) โรงเรียนประเมินทักษะด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยีของครูและปรับปรุงแผนอยู่เสมอ มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสม
มากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด
กลยุทธ์หลักที่ 4 กลยุทธ์รองที่ 4.1 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) ครูจัดให้นักเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ การเรียนรู้จากวัฒนธรรมชุมชน และการเรียนรู้ผ่านวิถีชีวิต มีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับ
ความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.83 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่ สุด 2) โรงเรียน
เปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ ในด้านสังคมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่อ
ขยายฐานการเรียนรู้และการนาองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในโรงเรียน มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ใน
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด
กลยุทธ์หลักที่ 4 กลยุทธ์รองที่ 4.2 มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี 1) โรงเรียนประเมินสภาพปัจจุบันของ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
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เพื่อหาความต้องการจาเป็น มีความเหมาะสม 4.50 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความ
เป็นไปได้ 4.17 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก 2) โรงเรียนจัดหา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของนักเรียน มีความเหมาะสม 4.67
อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.50 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด 3)
โรงเรียนกระตุ้นให้ครูบูรณาการทักษะนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในแผนการสอนและ
การจัดกิจกรรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดกระบวนการให้นักเรียน มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับ
ความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด
กลยุทธ์หลักที่ 5 กลยุทธ์รองที่ 5.1 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) โรงเรียนสนับสนุนให้เกิดการวิจัย
ในชั้นเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพของนักเรียน มีความเหมาะสม 4.50 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้
4.17 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มาก 2) โรงเรียนกระตุ้นให้ครูใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสะท้อน
และพัฒนาการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.33 อยู่ในระดับ
ความเป็นไปได้มาก
กลยุทธ์หลักที่ 5 กลยุทธ์รองที่ 5.2 มี วิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) โรงเรียนสนับ สนุนให้ครู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการประเมินผลนักเรียนให้มีทักษะทักษะการเรียนรู้ ทั กษะชีวิต และทักษะอาชีพ
เพื่อบันทึกร่องรอยการเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดี มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสม
มากที่ สุด และความเป็ นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับ ความเป็นไปได้ม ากที่ สุด 2) โรงเรียนจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการประเมินผลระหว่างโรงเรียนทางเลือก เพื่ อสะท้อนผลการเรียนรู้และนามา
พัฒนางานต่อไป มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได้
4.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด
กลยุทธ์หลักที่ 5 กลยุทธ์รองที่ 5.3 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้
เทคโนโลยี ใ นการสะท้ อ นการเรี ย นรู้ จ ากการประเมิ น ผลผ่ า นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (Blog,
Webboard, Facebook, etc.) อย่างสม่าเสมอ มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสม
มากที่สุด และความเป็นไปได้ 4.67 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่ สุด 2) โรงเรียนร่วมกับฝ่าย
ประเมิ นผลจัดหาเทคโนโลยีที่ เ หมาะสมเพื่อน ามาพัฒ นาเป็นระบบประเมิ นผลที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับการทางานของครู มีความเหมาะสม 4.83 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และ
ความเป็นไปได้ 4.50 อยู่ในระดับความเป็นไปได้มากที่สุด
จากตารางที่ 24-25 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา
(Stakeholders) มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1 สรุปได้ดังนี้
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1. กลยุทธ์หลัก ควรใช้คาว่า “สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน”
2. กลยุทธรอง
2.1 ควรใช้คาว่า “ภาคีเครือข่ายการเรียนรู้”
2.2 ควรใช้คาว่า “กระตุ้นให้ครู”
2.3 ควรใช้คาว่า “เพิ่มประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของนโยบายด้านการปรับใช้สภาพเทคโนโลยี
และสภาพสังคม”
2.4 ควรใช้คาว่า “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการประเมินผล”
2.5 ควรใช้คาว่า “กระตุ้นให้เกิ ดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี”
2.6 กลยุทธ์รองควรกาหนดให้ครอบคลุมนิยามศัพท์
3. วิธีดาเนินการ
3.1 ควรใช้คาว่า “กาหนด” แทนคาว่า “ปรับ”
3.2 ควรใช้คาว่า “การนามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ”
3.3 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่
การปฏิบัติภายในโรงเรียน”
3.4 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่
การปฏิบัต”ิ
3.5 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนกาหนดให้ครูมีการประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน”
3.6 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีไว้ใน
หลักสูตรของโรงเรียน”
3.7 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนติดตามและประเมินผลการนามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม”
3.8 ควรใช้ ค าว่า “โรงเรี ยนสนับ สนุ นให้ ค รูมี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและการสร้ า ง
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.9 ควรใช้คาว่า “เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน”
3.10 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนวางแผนให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริงของชุมชน
และสังคม โดยผ่านกระบวนการวิจัย”
3.11 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ จากการ
วิจัยและนวัตกรรมการจัดหลักสูตร.ภายในโรงเรียน”
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3.12 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มโรงเรียนทางเลือก ผู้ปกครอง
และชุมชน”
3.13 ควรใช้คาว่า “ผู้บริหารโรงเรียน” แทน “โรงเรียน”
3.14 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ โดยร่วมมือกับองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรที่จาเป็น”
3.15 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนพัฒ นาระบบนิเ ทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer
Coaching) เพื่อสนับสนุนให้ครูบูรณาการทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน”
3.16 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรทาในกลุ่ม/สังกัดเดียวกัน
3.17 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรทีจ่ าเป็นเพื่อพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของครู”
3.18 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนกาหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาทักษะ
ด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของครู”
3.19 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับครูในการ
พัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีอยู่เสมอ”
3.20 ควรใช้คาว่า “โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษา ในการจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียน”
3.21 ควรใช้คาว่า “โรงเรียนสนับสนุนให้ครูมีโอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่
ดี (Best Practices) ในการประเมินผลนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
เพื่อบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ร่วมกัน”
3.22 ควรใช้คาว่า “ผู้บ ริห ารโรงเรียนจัดหาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาใช้ในการพัฒ นา
ระบบงานประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการทางานของครู ”
4.3.3 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เป็นฉบับที่ 2 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
ผู้วิ จัย ได้น าข้ อ เสนอแนะจากผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ และผู้ มี ส่ว นเกี่ ยวข้อ งกั บ การจัด การศึก ษา
(Stakeholders) ในส่วนที่ 2 มาปรับปรุงกลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการของกลยุทธ์การ
บริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 1
เพื่อพัฒนาเป็นร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทั กษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 26 ดังนี้
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ตารางที่ 28 ร่างกลยุทธ์ การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทั กษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2
กลยุทธ์

กลยุทธ์รอง

หลัก
1. สร้าง

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ความ

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ

เป็นเลิศ

กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้

ด้านการ

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ

กาหนด

เรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม

มาตรฐา

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ

นการ

ทักษะความเป็นพลเมืองและ

เรียนรู้

พลโลก

เพื่อ
พัฒนา
ทักษะ
แห่ง
ศตวรรษ
ที่ 21

2. สร้างภาคีเครือข่ายการ
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
ทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการ
กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ

วิธีดาเนินการ
1) โรงเรียนจัดทาระบบจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บันทึกร่องรอย
การนามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
2) ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสมรรถนะของคนในอนาคต
และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ตรงกับวิถีชีวิตของ
นักเรียน

1) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติภายในโรงเรียน
2) โรงเรียนจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติระหว่างโรงเรียนทางเลือก เพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภายนอก

เรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ
ทักษะความเป็นพลเมืองและ
พลโลก
3. กระตุ้นให้ครูเกิดความ
ตระหนักต่อการใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการ
กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ให้นักเรียนมีทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี

1) โรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองกับครูในการกาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ของ
นักเรียน
2) โรงเรี ย นก าหนดมาตรฐานการเรีย นรู้ด้ า นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีไ ว้ ใ น
หลักสูตรของโรงเรียน
3) โรงเรียนติดตามและประเมินผลการนามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
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ตารางที่ 28 ร่างกลยุทธ์การบริห ารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทั กษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

2. สร้างความเป็น

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้

วิธีดาเนินการ

เรียนการสอนเพื่อ

1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยีสนับสนุนการจัด การเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการเรียน
หลักสูตรและการเรียนการ การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
สอน เพื่อให้นักเรียนมี

พัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ

ทักษะแห่งศตวรรษ

นวัตกรรม ทักษะชีวติ

ที่ 21

ทักษะอาชีพ และทักษะ

เลิศด้านการจัด
หลักสูตรและการ

ความเป็นพลเมืองและพล

2) โรงเรียนประเมินผลและปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
นวัตกรรม ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและ
พลโลก

โลก

2. สร้างภาคี เครื อข่า ยการ
เรี ย นรู้ ร ะหว่ า งโรงเรี ย น
ทางเลื อ กเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การจั ด หลั ก สู ต รและการ
เรียนการสอน ให้นักเรียนมี
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ทั ก ษะ
นวั ต กรรม ทั ก ษ ะ ชี วิ ต
ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะ
ความเป็น พลเมื องและพล
โลก

1) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆหรือนวัตกรรมจาก

3. กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ควา ม
ต ร ะ ห นั ก ต่ อ ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
เทคโนโลยี เพื่ อขับเคลื่อ น
การจั ด หลั ก สู ต รและการ
เรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี

1) โรงเรี ย นก าหนดให้ มี ก ารบู ร ณาการทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และ

การบูรณาการภูมิปัญญาจากชุมชนและสังคมในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อบันทึกร่องรอยการเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดีภายในโรงเรียน
2) โรงเรียนจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มโรงเรียนทางเลือก เพื่อนาผลไป
พัฒนาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนต่อไป

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนลงในหลักสูตร
2) ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูบูรณาการทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3) โรงเรียนสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ โดยร่วมมือกับองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนองค์ความรู้
และทรัพยากรที่จาเป็น
4) โรงเรี ย นพั ฒ นาระบบนิ เ ทศการสอนแบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น (Peer
Coaching) เพื่ อ สนั บสนุน ให้ค รูบู รณาการทั กษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
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ตารางที่ 28 ร่างกลยุทธ์การบริห ารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทั กษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

3. สร้างความเป็น

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ

1) ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในการสะท้อนการเรียนรู้

เลิศด้านการพัฒนา

ใช้เทคโนโลยีในการ

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Blog, Webboard, Facebook, etc.) อย่าง

ทางวิชาชีพเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาทาง

สม่าเสมอ

พัฒนาครูให้มีทกั ษะ

วิชาชีพ เพื่อให้ครูมที ักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ ทักษะชีวติ
ทักษะอาชีพ และทักษะ

2) โรงเรียนจัดอบรบการจัดการข้อมูล การสร้างสื่อ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้ครู

ความเป็นพลเมืองและพล
โลก
2. สร้างภาคีเครือข่ายการ 1) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ จากการทา
เรี ย นรู้ ร ะหว่ า งโรงเรี ย น โครงงาน (Project-based Learning) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียน
ทางเลื อ กเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น หรือชุมชนภายในโรงเรียน
การพัฒนาทางวิชาชีพ ให้
ครู มี ทั ก ษะกา ร เรี ย น รู้
ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะอาชี พ

2) โรงเรียนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือก เพื่อให้ครู
ได้สะท้อนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ค ว า ม เ ป็ น
พลเมืองและพลโลก
3. กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความ 1) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วน
ต ร ะ ห นั ก ต่ อ ก า ร ใ ช้ ร่วมในการสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อพัฒนาทักษะ
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของครู
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
เทคโนโลยี เพื่อขับ เคลื่อน
การพัฒนาทางวิชาชีพให้

2) โรงเรียนกาหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาทักษะ
ด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของครู

ครูมีทักษะนวัตกรรม และ 3) โรงเรียนประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับครูในการ
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ พัฒนาทักษะนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของครู
เทคโนโลยี
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โรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

4. สร้างความ

1. เพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพด้ า นการใช้ป รั บ ใช้น โยบาย สภาพ 1) ครูจัดให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ

เป็นเลิศด้านการ

เทคโนโลยี และสภาพสังคม ในการจัด สภาพแวดล้อมการ การเรียนรู้จากวัฒนธรรมชุมชน และการ

จัด

เรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทัก ษะชีวิต เรียนรู้ผ่านวิถีชีวิต

สภาพแวดล้อม

ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

การเรียนรู้เพื่อ

2) โรงเรียนเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของผู้ที่สนใจ ในด้านสังคมและการ

พัฒนานักเรียน

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่อขยายฐาน

ให้มีทักษะแห่ง

การเรียนรู้และการนาองค์ความรู้ใหม่ๆเข้า

ศตวรรษที่ 21

มาในโรงเรียน
2. กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จาก

1) ผู้บริหารโรงเรียนประเมินสภาพปัจจุบันของ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการจัด

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักเรียนมี

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นกั เรียนมีทกั ษะนวัตกรรม และ ทักษะด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

และเทคโนโลยี เพื่อหาความต้องการจาเป็น
2) ผู้บริหารโรงเรียนจัดหา และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
นวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน
3) ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูบูรณาการ
ทักษะนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยีในแผนการสอนและการจัด
กิจกรรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คาแนะนา
และเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้กับ
นักเรียน
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โรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2 (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก
5. ยกระดับการ

กลยุทธ์รอง
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้

วิธีดาเนินการ
1) ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้เกิดการวิจัยในชั้นเรียนในการใช้

ประเมินผลเพื่อพัฒนา เทคโนโลยีสนับสนุนการ

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และ

นักเรียนให้มีทกั ษะ

ประเมินการประเมินผล

ทักษะอาชีพของนักเรียน

แห่งศตวรรษที่ 21

เพื่อให้นักเรียนมีทกั ษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวติ และ
ทักษะอาชีพ

2) ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสะท้อน
และพัฒนาวิธีการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวติ และทักษะ
อาชีพของนักเรียน

2. สร้างภาคีเครือข่ายการ

1) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดี

เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน

(Best Practices) ในการประเมินผลนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ

ทางเลือกเพื่อขับเคลื่อน

ชีวิต และทักษะอาชีพ เพื่อบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ร่วมกัน

การประเมินผล ให้
นักเรียนมีทกั ษะการเรียนรู้
ทักษะชีวติ และทักษะ

2) โรงเรียนจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการประเมินผลระหว่างโรงเรียน
ทางเลือก เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้และนามาพัฒนางานต่อไป

อาชีพ
3. กระตุ้นให้เกิดความ

1) ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในการสะท้อนการเรียนรู้

ตระหนักต่อการใช้

จากการประเมินผลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Blog, Webboard,

ประโยชน์จาก

Facebook, etc.) อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อน
การประเมินผลให้นักเรียน
มีทักษะนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี และทักษะความ
เป็นพลเมืองและพลโลก

2) ผู้บริหารโรงเรียนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาระบบ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการทางานของครู
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4.3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกลุ่ม
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและความเป็น ไปได้ข องการนาร่ างกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารวิช าการเพื่อ เสริ ม สร้ างทั ก ษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2 ไปใช้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จากการประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus Group) สรุปผลได้ดังนี้
1) ความเหมาะสมของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2
ผู้ท รงคุณวุฒิและผู้ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้องกั บ การจัดการศึกษา มี ความเห็นสอดคล้องกันว่า
กลยุทธหลักและกลยุทธ์รองมีความเหมาะสมดี แต่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในภาพรวม ดังนี้
ส่วนของกลยุทธ์หลัก เมื่อดูจากความต้องการจาเป็น พบว่า ด้านการประเมินผลของการ
บริห ารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือกมีค่ามากที่สุด แต่ในร่างกลยุทธ์ยัง ไม่ การเรียงล าดับ
กลยุทธ์ตามความต้องการจาเป็น จึงเสนอให้ผู้วิจัยเรียงลาดับกลยุทธ์ใหม่ ตามค่าความต้องการจาเป็น
สูงสุดไปต่าสุด
ส่วนของกลยุทธ์รอง ผู้วิจัยใช้รูปแบบการตั้งชื่อที่ซ้าๆกัน เป็นรูปแบบเกินไป จึงเสนอให้ผู้วิจัย
ตั้งชื่อกลยุทธ์รองให้หลากหลาย หรือเชื่อมโยงกลยุทธ์ที่ ซ้ากันหรือใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน ควรเพิ่ม
กลยุท ธ์ร องที่สื่อ ถึง การนาจุดแข็งมาลดภาวะคุก คามด้านนโยบายของรัฐ สภาพสัง คม และสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อให้ครอบคลุมตามตาราง SWOT Matrix ที่วิเคราะห์เอาไว้ รวมทั้งปรับคาในกลยุทธ์รอง
ของกลยุทธ์หลักที่ 1-4 ให้สื่อถึงความเป็นเลิศ
2) ความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกันว่า กลยุทธ์
หลักและกลยุทธ์รองมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ส่ว นของวิ ธี ด าเนิ น การ เสนอให้ ผู้ วิ จั ย ไปศึ ก ษาให้ ลึ ก ซึ้ ง ถึ ง วิ ธี ก ารนิ เ ทศการสอน การ
ประเมินผล เพื่อนามากาหนดเป็นวิธีดาเนินการที่มีความละเอียด และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น
3) ข้อเสนอแนะของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2
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ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิแ ละผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ดการศึ ก ษา มี ค วามเห็ น สอดคล้อ งกั น โดยมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ ของร่างกลยุทธ์ การบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับที่ 2
ดังนี้
3.1) กลยุทธ์หลักที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.1.1) กลยุทธ์รองที่ 1.1 เสนอปรับชื่อกลยุทธ์รองเป็น สนับสนุนหรือส่งเสริม การใช้
เทคโนโลยีส นับ สนุนการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นัก เรียนมี ทั ก ษะการเรียนรู้ ทั ก ษะ
นวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
เสนอปรับวิธีดาเนินการ ดังนี้
เพิ่ ม วิ ธี ด าเนิ น การที่ แ สดงการน าผลไปสู่ นั ก เรี ย น เป็ น โรงเรี ย นติ ด ตามและ
ประเมินผลการนามาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความ
เป็นพลเมืองและพลโลกไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลการประเมินสมรรถนะของ
นักเรียนและนาผลมาวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม
3.1.2) กลยุทธ์รองที่ 1.2 เสนอปรับชื่อกลยุทธ์รองเป็น สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียนเอกชนทางเลือกและโรงเรียนอื่นๆเพื่อขับเคลื่อนการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทั กษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทัก ษะอาชีพ และทักษะความเป็น
พลเมืองและพลโลก
เสนอปรับวิธีดาเนินการ ดังนี้
ปรับวิธีดาเนินการที่ ทาให้ก ารดาเนินงานมีความต่อเนื่อง โดยใช้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากภายในออกไปสู่ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม นาเสนอใหม่เป็น 1) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติภายในโรงเรียน 2) โรงเรียนรวบรวม
ผลการดาเนินการการนามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจากครู นักเรียน และผู้ปกครอง 3)
ผู้บริหารโรงเรียนนาผลการดาเนินการไปแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับเครือข่ายโรงเรียนทางเลือกและรวบรวม
เป็นงานวิจัยเพื่อนาเสนอต่อหน่วยงานระดับนโยบาย และผลักดันให้เกิดการกาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนทางเลือก 4) ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ทั้ ง ในด้า นองค์ ความรู้ และทรัพ ยากร เพื่อ หามาตรฐานการเรีย นรู้ ที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน
3.2) กลยุทธ์หลักที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.2.1) กลยุทธ์รองที่ 2.3 เสนอปรับวิธีดาเนินการ ดังนี้
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(1) ปรับการเรียงลาดับหน่วยงาน โดยเรียงลาดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงาน
ย่อย ซึ่งจะทาให้ผู้นากลยุทธ์ไปใช้มีความเข้าใจที่เป็นขั้นตอนและสามารถนาไปปฏิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
(2) เสนอเพิ่มตัวอย่างระบบนิเทศการสอน เป็น “โรงเรียนพัฒนาระบบนิเทศการ
สอนหลากหลายรูปแบบ เช่น Peer Coaching, After Action Research (AAR), ระบบกัลยาณมิตร
เพื่อสนับสนุนให้ครูบูรณาการทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน”
3.3) กลยุทธ์หลักที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครูให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.3.1) กลยุทธ์รองที่ 3.3 เสนอปรับชื่อกลยุทธ์รองเป็น สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.4) กลยุทธ์หลักที่ 4 สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นั ก เรี ย นให้ มี ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 เสนอปรั บ ชื่ อ เป็ น สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.4.1) กลยุทธ์รองที่ 4.1 เสนอปรับชื่อเป็นเสริมสร้างการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ี่
เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมือง
และพลโลก
3.4.2 กลยุทธ์รองที่ 4.2 เสนอปรับชื่อเป็น พัฒนาการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
นวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
3.5) กลยุทธ์หลักที่ 5 ยกระดับการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.5.1) กลยุทธ์รองที่ 4.2 เสนอปรับวิธีดาเนินการ ดังนี้
ควรเพิ่ม เครือข่ายโรงเรียนทางเลือกพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลทักษะ
แห่ง ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนทางเลือกและนาเสนอต่อหน่วยงานระดับ นโยบายเพื่อ
ขับเคลื่อนการประเมินผลของโรงรียนเอกชนทางเลือกไปสู่การปฏิบัติ
4.3.5 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับสมบูรณ์
นาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในส่วนที่ 4.3.4 มา
พัฒนาเป็นกลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนทางเลือก ฉบับสมบูรณ์ ดังตารางที่ 27
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กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

1. ปฏิรปู การประเมินผล

1.เร่งพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก

1) ผู้บริหารโรงเรียนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อ

ในการพัฒนาระบบประเมินผลที่มีความหลากหลาย มี

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ขับเคลื่อนการประเมินผลให้นกั เรียนมี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการทางานของครู

ทักษะนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี และทักษะความเป็น
พลเมืองและพลโลก

2) ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้เกิดการวิจัยในชั้น
เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการประเมินผล
ทักษะนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลกของนักเรียน
3) ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยี ใน
การสะท้อนการเรียนรู้จากการประเมินผล ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Blog, Webboard,
Facebook, etc.) อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

2. เร่งสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้

1) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับ

เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการ

เคลื่อนการประเมินผลให้นกั เรียนมี

ประเมินผลนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวติ และทักษะ

และทักษะอาชีพ เพื่อบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ร่วมกัน

อาชีพ

2) โรงเรียนจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
ประเมินผลระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อสะท้อนผล
การเรียนรู้และนามาพัฒนางานต่อไป
3) ผู้บริหารโรงเรียนขอความร่วมมือจากสถาบันการ
ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สช. สพฐ. สมศ. ใน
การเป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่ครูเกี่ยวกับวิธีการประเมินผล
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับวิธีการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
4) เครือข่ายโรงเรียนทางเลือกพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการ
ประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชน
ทางเลือกและนาเสนอต่อหน่วยงานระดับนโยบายเพื่อ
ขับเคลื่อนการประเมินผลไปสู่ระดับนโยบาย

175
ตารางที่ 29 กลยุทธ์ การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก
2. ยกระดับด้านการจัด
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ท่ ี
เอือ้ ต่ อการพัฒนานักเรี ยน
ให้ มีทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

1. เสริมสร้ างการจัด

1) โรงเรี ยนเปิ ดพื ้นที่ให้ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ของผู้ที่

สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ท่ เี อือ้
ต่ อการพัฒนานักเรี ยนให้ มีทักษะ
การเรี ยนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และทักษะความเป็ น
พลเมืองและพลโลก

สนใจในด้ านสังคมและการใช้ เทคโนโลยี เพื่อการเรี ยนรู้
ในการขยายฐานการเรี ยนรู้และการนาองค์ความรู้
ใหม่ๆเข้ ามาในโรงเรี ยน
2) โรงเรี ยนสร้ างเครื อข่ายพ่อแม่จิตอาสา เพื่อร่วมกัน
พัฒนากิจกรรมและแผนการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับการ
ต้ องการของครอบครัวและชุมชน
3) โรงเรี ยนสร้ างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อจัดการ
เรี ยนการสอนแบบ Work-based Learning ให้ นักเรี ยน
ค้ นพบความถนัด และได้ฝึกงานในสาขาที่ตนเองสนใจ
4) ครูจัดให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้จากการปฏิบัติ การเรี ยนรู้
จากวัฒนธรรมชุมชน และการเรี ยนรู้ผ่านวิถีชีวิต โดย
มุง่ เน้ นการพัฒนาทักษะที่สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของครอบครัวและชุมชน

2. พัฒนาการใช้ ประโยชน์ จาก
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีเพื่อ
ขับเคลื่อนการจัดสภาพแวดล้อม
การเรี ยนรู้ ท่ เี อือ้ ต่ อการพัฒนา
นักเรี ยนให้ มีทักษะนวัตกรรม
และทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี

1) ผู้บริหารโรงเรี ยนประเมินสภาพปั จจุบนั ของการจัด
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ให้ นักเรี ยนมีทักษะด้ านนวัตกรรม
และทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อหาความ
ต้ องการจาเป็ น
2) ผู้บริหารโรงเรี ยนจัดหาและปรับปรุงสภาพแวดล้ อมการ
เรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยีของนักเรี ยน
3) ผู้บริหารโรงเรี ยนกระตุ้นให้ ครูบูรณาการทักษะนวัตกรรม
และทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในแผนการสอนและ
การจัดกิจกรรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ คาแนะนาและเป็ น
ที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้ กบั นักเรี ยน
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กลยุทธ์หลัก
3. สร้ างความเป็ นเลิศด้ าน
การพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาครู ให้ มีทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

1. สนับสนุนการใช้ ประโยชน์ จาก
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู
มีทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21

1) โรงเรี ยนกาหนดเป็ นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการพัฒนาทักษะด้ านนวัตกรรมและทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของครู
2) โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เข้ ามามีสว่ นร่วมในการสนับสนุนองค์
ความรู้ และทรัพยากรที่จาเป็ นเพื่อพัฒนาทักษะด้ าน
นวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีของครู
3) ผู้บริหารโรงเรี ยนจัดหาเทคโนโลยี เช่น ระบบ
จัดการความรู้ คลังความรู้ออนไลน์ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู้ ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็ น
พลเมืองและพลโลกของครู อย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง
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กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

2. ปรั บรู ปแบบการพัฒนาทาง

1) โรงเรี ยนจัดทาแผนการพัฒนาครูเป็ นรายบุคคล เพื่อ

วิชาชีพให้ สอดคล้ องกับการ
เรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21

ส่งเสริ มการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาต่อ
การดูงาน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การรับการนิเทศ และ
การเรี ยนรู้ผ่านการปฏิบัติ จนเกิดความชานาญ
2) โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ ครูทาโครงงาน (Projectbased Learning) ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา โรงเรี ยน
หรื อชุมชนรอบๆโรงเรี ยน เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็ นพลเมืองและ
พลโลกของครู
3) โรงเรี ยนจัดให้ มีครูพี่เลี ้ยงเพื่อช่วยเหลือ แก้ ไขปั ญหา
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และการให้ คาปรึกษาแก่ครูที่
ขาดประสบการณ์
4) โรงเรี ยนสร้ างความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาครู เช่นคณะครุศาสตร์หรื อศึกษาศาสตร์ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาครูที่มีทักษะที่สอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
5) โรงเรี ยนสร้ างภาคีเครื อข่ายการพัฒนาครูทั ้งในและนอก
สถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เช่น เครื อข่ายเสมือน
จริ ง (ออนไลน์) เครื อข่ายครูบูรณาการ เครื อข่ายครูภมู ิ
ปั ญญา
6) โรงเรี ยนสร้ างความร่วมมือกับองค์กรในพื ้นที่ ทั ้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อระดมทุนและทรัพยากรที่จาเป็ นในการ
พัฒนาครูอย่างเป็ นระบบ
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โรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

4. ปรั บกระบวนทัศน์ ด้าน
การกาหนดมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21

1. สนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี
เพื่อการกาหนดมาตรฐาน การ
เรี ยนรู้ ให้ นักเรี ยนมีทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21

1) โรงเรี ยนสนับสนุนให้ ครู ใช้ เทคโนโลยีเพื่อสืบค้ น
องค์ความรู้ ใหม่ๆเกี่ยวกับสมรรถนะของคนในอนาคต
และรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพื่อร่วมกันกาหนด
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ด้าน สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับวิถีชีวติ ของ
นักเรี ยน
2) โรงเรี ยนกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ ด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีไว้ ในหลักสูตรของ
โรงเรี ยน
3) โรงเรี ยนติดตามและประเมินผลการนามาตรฐาน
การเรี ยนรู้ ด้านทักษะการเรี ยนรู้ ทักษะชีวติ ทักษะ
อาชีพ และทักษะความเป็ นพลเมืองและพลโลกไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ โดยใช้ เทคโนโลยีในการเก็บข้ อมูลการประเมิน
สมรรถนะของนักเรี ยนและนาผลมาวิเคราะห์

2 ส่ งเสริมการกาหนด
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ให้
นักเรี ยนมีทักษะแห่ งศตวรรษ
ที่ 21

1) โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ ครู มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การนามาตรฐานการเรี ยนรู้ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิภายใน
โรงเรี ยน
2) โรงเรี ยนรวบรวมผลการดาเนินการ การนา
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิจากครู นักเรี ยน
และผู้ปกครอง
3) ผู้บริหารโรงเรี ยนนาผลการดาเนินการไป
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั เครื อข่ายโรงเรี ยนทางเลือก และ
รวบรวมเป็ นงานวิจยั เพื่อนาเสนอต่อผู้ที่ทางานระดับ
นโยบาย และผลักดันให้ เกิดการกาหนดมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยนเอกชนทางเลือก
4) ผู้บริหารโรงเรี ยนสร้ างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทังในด้
้ านองค์ความรู้
และทรัพยากร เพื่อหามาตรฐานการเรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมและสอดคล้ องกับวิถีชีวติ ของนักเรี ยน
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โรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก
5. ปรั บกระบวนทัศน์ ด้าน
การจัดหลักสูตรและการ
เรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรี ยนให้ มีทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์รอง
1. สนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดหลักสูตรและการเรี ยนการ
สอนให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

วิธีดาเนินการ
1) โรงเรี ยนสนับสนุนให้ ครู มีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
และการสร้ างนวัตกรรมการเรี ยนรู้ ด้านการใช้
เทคโนโลยี ที่สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการ
เรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ทักษะ
นวัตกรรม ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ และทักษะ
ความเป็ น พลเมืองและพลโลก
2) โรงเรี ยนประเมินผลและปรับปรุ งการใช้
เทคโนโลยี ที่สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการ
เรี ยน การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ทักษะ
นวัตกรรม ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ และทักษะ
ความเป็ นพลเมืองและพลโลก
3) โรงเรี ยนกาหนดให้ มีการบูรณาการทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยน
การสอนลงในหลักสูตร
4) โรงเรี ยนสร้ างภาคีเครื อข่ายการเรี ยนรู้ โดย
ร่วมมือกับองค์กรทังภายในและภายนอก
้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนองค์
ความรู้ และทรัพยากรที่จาเป็ น
5) ผู้บริหารโรงเรี ยนกระตุ้นให้ ครู บรู ณาการทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยน
การสอน

180
ตารางที่ 29 กลยุทธ์ การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก ฉบับสมบูรณ์ (ต่อ)
กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง
2. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรและการ
เรี ยนการสอนเชิงบูรณาการให้
นักเรี ยนมีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21

วิธีดาเนินการ
1) โรงเรียนกาหนดให้ ครู นานโยบายของรัฐ ปั ญหาด้ าน
สังคม และปั ญหาด้ านเศรษฐกิจมาเป็ นแรงบันดาลใจใน
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพือ่
พัฒนานักเรี ยนให้ มีทกั ษะการเรี ยนรู้ ทักษะนวัตกรรม
ทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็ นพลเมืองและ
พลโลก
2) โรงเรี ยนสร้ างภาคีเครื อข่ายการเรี ยนรู้ โดย
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนทังด้
้ านองค์ความรู้ แหล่งการเรี ยนรู้ และ
ทรัพยากรที่จาเป็ น
3) โรงเรี ยนพัฒนาระบบนิเทศการสอนหลากหลาย
รู ปแบบ เช่น ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer
Coaching), AAR (After Action Research) หรื อ
ระบบกัลยาณมิตรเพื่อสนับสนุนให้ ครู บรู ณาการ
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
ในการจัดการเรี ยนการสอน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก 2)
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก และ 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ โรงเรียนเอกชนทางเลือก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในปีการศึกษา
2557 จานวน 40 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 40 คน หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ จานวน 40 คน หัวหน้าระดับชั้น จานวน 40 คน และครูผู้สอน จานวน 80 คน รวมทั้งสิ้น
200 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบร่างกลยุทธ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าดัชนี PNIModified และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
สาหรับบทนี้ นาเสนอเกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
5.1.1.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามลาดับดังนี้ การพัฒนาทางวิชาชีพ ( = 4.347) การจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอน ( = 4.308) การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( = 4.283) การจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ( = 4.347) ( = 4.253) และการประเมินผล ( = 4.171)
5.1.1.2 สภาพที่พึงประสงค์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือกในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ตามลาดับดังนี้ การพัฒนาทางวิชาชีพ ( = 4.879) การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ( = 4.841) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ( = 4.825) การ
กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( = 4.797) และการประเมินผล ( = 4.793)
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5.1.1.3 สภาพที่ พึง ประสงค์ของการบริห ารวิ ชาการเพื่อเสริม สร้างทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือกในภาพรวม อยู่ในระดับสูงกว่าสภาพปัจจุบัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และการประเมินผล อยู่ในระดับสูง
กว่าสภาพปัจจุบันเช่นกัน
5.1.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
5.1.2.1 จุดแข็งของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก คือ การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
5.1.2.2 จุดอ่อนของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก คือ การประเมินผล
5.1.2.3 โอกาสของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก คือ สภาพเทคโนโลยี
5.1.2.4 ภาวะคุกคามของบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก คือ นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม
5.1.2.5 ทัก ษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นจุดอ่อนลาดับที่ 1 ของการ
บริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การกาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
และการประเมินผล
5.1.2.6 สภาพเทคโนโลยี เป็นโอกาสของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และการประเมินผล
5.1.2.7 สภาพเศรษฐกิจ เป็นภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และการประเมินผล
5.1.3 กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก
กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนทางเลือก มี 5 กลยุทธ์หลัก 10 กลยุทธ์รอง โดยเรียงลาดับกลยุทธ์ตามความต้องการจาเป็น
แสดงให้เห็นในภาพรวม ตามภาพที่ 5
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แผนภาพที่ 5 กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก
กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนทางเลือก
กลยุทธ์รอง 1.1 เร่งพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการประเมินผล
ให้นัก เรียนมีทักษะนวัต กรรม ทักษะสารสนเทศ สื่ อ

กลยุทธ์หลักที่ 1: ปฏิรูปการ

และเทคโนโลยี และทักษะความเป็นพลเมืองและพล
โลก

ประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

กลยุท ธ์รอง 1.2 เร่ง สร้า งภาคี เครือ ข่า ยการเรียนรู้
ระหว่ า งโรงเรี ย นทางเลื อ กเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ

ประเมินผลให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ

กลยุ ท ธ์ ร อง 2.1 พั ฒ นาการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความก้ า วหน้ า ทาง เทคโนโลยีเ พื่อขับ เคลื่อนการจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
กลยุทธ์หลักที่ 2: ยกระดับการจัด

ให้มีทักษะนวั ตกรรมและทั กษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การพัฒนานักเรียนให้มี ทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์รอง 2.2 เสริมสร้างการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมือง
และพลโลก
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แผนภาพที่ 5 กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพือ่ เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก (ต่อ)
กลยุทธ์รอง 3.1 สนับสนุนการใช้เทคโน โลยีเพื่อการ

พัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมีทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์หลักที่ 3: สร้างความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาทาง วิชาชีพเพื่อ
พัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่
21

กลยุทธ์รอง 3.2 ปรับรูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนา ครูให้มีทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์รอง 4.1 สนับสนุนการใช้เทคโน โลยีเพื่อการ

กาหนด มาตรฐานการเรียนรู้ให้นกั เรียนมีทักษะแห่ง

กลยุทธ์หลักที่ 4: ปรับกระบวนทัศน์

ศตวรรษที่ 21

ด้านการกาหนด มาตรฐานการเรียนรู้
ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์รอง 4.2 ส่งเสริมการกาหนด มาตรฐานการ
เรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์รอง 5.1 สนับสนุนการใช้เทคโน โลยีเพื่อการ

กลยุทธ์หลักที่ 5: ปรับกระบวนทัศน์

จัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21

ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์รอง 5.2 ส่งเสริมจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้นักเรียนมีทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21
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จากแผนภาพที่ 5 นาเสนอกลยุทธ์ในรายละเอียดดังนี้
กลยุทธ์หลักที่ 1 ปฏิรูปการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์รองที่ 1.1 เร่งพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการ
ประเมินผลให้นักเรียนมีทักษะนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะความเป็น
พลเมืองและพลโลก
วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารโรงเรียนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาระบบประเมินผลที่มีความ
หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการทางานของครู
2. ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้เกิดการวิจัยในชั้นเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
ประเมินผลทักษะนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะความเป็นพลเมือง และ
พลโลกของนักเรียน
3. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสนั บ สนุ น ให้ ค รู ใ ช้ เ ทคโนโลยี ในการสะท้ อนการเรี ย นรู้ จ ากการ
ประเมินผล ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Blog, Webboard, Facebook, etc.) อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
กลยุทธ์รองที่ 1.2 เร่งสร้างภาคีเ ครือข่ายการเรียนรู้ ร ะหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับ เคลื่อนการ
ประเมินผล ให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
ในการประเมิ นผลนักเรียนให้มีทั กษะการเรียนรู้ ทั กษะชีวิต และทัก ษะอาชีพ เพื่อบันทึ กร่องรอย
การเรียนรู้ร่วมกัน
2. โรงเรียนจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีก ารประเมิ นผลระหว่างโรงเรียนทางเลือก เพื่อ
สะท้อนผลการเรียนรู้และนามาพัฒนางานต่อไป
3. ผู้บริหารโรงเรียนขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สช.
สพฐ. สมศ. ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเหมาะสมกับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
4. เครือข่ายโรงเรียนทางเลือกพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของโรงเรียนเอกชนทางเลือกและนาเสนอต่อหน่วยงานระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการประเมินผลไปสู่
ระดับนโยบาย
กลยุทธ์หลักที่ 2 ยกระดับด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
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กลยุทธ์รองที่ 2.1 เสริมสร้างการจัด สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการพัฒ นานัก เรียน ให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจในด้านสังคมและการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ ในการขยายฐานการเรียนรู้และการนาองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในโรงเรียน
2. โรงเรียนสร้างเครือข่ายพ่อแม่จิตอาสา เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมและแผนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการต้องการของครอบครัวและชุมชน
3. โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับ ภาคธุร กิจ เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ Work-based
Learning ให้นักเรียนค้นพบความถนัด และได้ฝึกงานในสาขาที่ตนเองสนใจ
4. ครูจัดให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้จากวัฒนธรรมชุมชน และการเรียนรู้
ผ่านวิถีชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวและชุมชน
กลยุทธ์รองที่ 2.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี
วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารโรงเรียนประเมินสภาพปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะ
ด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อหาความต้องการจาเป็น
2. ผู้บริหารโรงเรียนจัดหา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะนวัตกรรมและ
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของนักเรียน
3. ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูบูรณาการทั กษะนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีในแผนการสอนและการจัดกิจกรรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คาแนะนา และเป็นที่ปรึกษาในการ
จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
กลยุทธ์หลักที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่
21
กลยุทธ์รองที่ 3.1 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนกาหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและ
ทักษะ สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของครู
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2. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
องค์ความรู้และทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีของครู
3. ผู้บริหารโรงเรียนจัดหาเทคโนโลยี เช่น ระบบจัดการความรู้ คลังความรู้ออนไลน์ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกั บการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ
ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลกของครูอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
กลยุทธ์รองที่ 3.2 ปรับรูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนจัดทาแผนการพัฒนาครูเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
เช่น การศึกษาต่อ การดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับการนิเทศ และการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
จนเกิดความชานาญ
2. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูทาโครงงาน (Project-based Learning) ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาโรงเรียนหรือชุมชนรอบๆโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และ
ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลกของครู
3. โรงเรียนจัดให้มีครูพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน และการให้
คาปรึกษาแก่ครูที่ขาดประสบการณ์
4. โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู เช่นคณะครุศาสตร์หรือ
ศึกษาศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาครูที่มีทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. โรงเรียนสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาครูทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เช่น เครือข่ายเสมือนจริง (ออนไลน์) เครือข่ายครูบูรณาการ เครือข่ายครูภูมิปัญญา
6. โรงเรียนสร้ างความร่วมมื อกั บองค์กรในพื้นที่ ทั้ งภาครัฐและเอกชน เพื่อระดมทุ นและ
ทรัพยากรที่จาเป็นในการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
กลยุ ทธ์หลักที่ 4 ปรับ กระบวนทั ศน์ด้า นการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เ พื่อพัฒ นาทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์รองที่ 4.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อ สืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสมรรถนะของ
คนในอนาคต และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน
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2. โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีไว้ในหลักสูตร
ของโรงเรียน
3. โรงเรียนติดตามและประเมินผลการนามาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็น พลเมืองและพลโลกไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีในการเก็บ
ข้อมูลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนและนาผลมาวิเคราะห์
กลยุทธ์รองที่ 4.2 ส่งเสริมการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ ภายในโรงเรียน
2. โรงเรียนรวบรวมผลการดาเนินการ การนามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่ก ารปฏิบัติจากครู
นักเรียน และผู้ปกครอง
3. ผู้บริหารโรงเรียนนาผลการดาเนินการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงเรียนทางเลือก
และรวบรวมเป็นงานวิจัยเพื่อนาเสนอต่อผู้ ที่ทางานระดับนโยบาย และผลัก ดันให้เกิดการก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนทางเลือก
4. ผู้บ ริห ารโรงเรียนสร้างความร่วมมื อ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ ง ในด้ าน
องค์ความรู้และทรัพ ยากร เพื่ อ หามาตรฐานการเรียนรู้ที่ เ หมาะสมและสอดคล้องกั บวิถีชีวิต ของ
นักเรียน
กลยุทธ์หลักที่ 5 ปรับกระบวนทัศน์ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้
มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์รองที่ 5.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการสร้ างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน
การใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
นวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
2. โรงเรียนประเมิ นผลและปรั บ ปรุง การใช้ เ ทคโนโลยีที่ ส นับ สนุนการจัดหลัก สูตรและ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะ
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
3. โรงเรียนกาหนดให้มีการบูรณาการทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียน การสอนลงในหลักสูตร
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4. โรงเรียนสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ โดยร่วมมื อกั บ องค์ก รทั้ ง ภายในและภายนอก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรที่จาเป็น
5. ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ครูบูรณาการทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัด
การเรียนการสอน
กลยุทธ์รองที่ 5.2 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเชิงบูรณาการให้นักเรียนมีทกั ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนก าหนดให้ครูนานโยบายของรัฐ ปัญหาด้านสังคม และปัญหาด้านเศรษฐกิจมาเป็นแรง
บันดาลใจในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
นวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
2. โรงเรียนสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ โดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ แหล่งการเรียนรู้ และทรัพยากรที่จาเป็น
3. โรงเรียนพัฒนาระบบนิเทศการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer
Coaching), AAR (After Action Research) หรือระบบกัลยาณมิตรเพื่อสนับสนุนให้ค รูบูรณาการ
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
5.2.1.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก อยู่ในระดับมาก ทั้งการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และ
การประเมินผล สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนเอกชนทางเลือกให้ความสาคัญกับการบริหารวิชาการมาก
อาจเนื่องจากโรงเรียนเอกชนทางเลือกจะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาการเรียน
การสอนของโรงเรียน มีการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้นอกเหนือจากที่กาหนดเอาไว้ในหลักสูตร
แกนกลาง รวมทั้งต้องพัฒนาหลักสู ตร วิธีการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม และกาหนด
แนวทางการประเมินผลที่ต้องใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องพัฒนาครู
ให้มีทักษะและความสามารถที่จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียนอีก
ด้วย ดังที่ปรากฏในค่าเฉลี่ยด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ซึ่งสูงที่สุดใน 5 ด้าน สอดคล้องกับ วรากรณ์
สามโกเศศ และคณะ (2553) McKinsey (2007) และ ดิเรก พรสีมา (2554) ที่กล่าวว่า คุณภาพของ
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ครูเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด ครูต้องมีความเข้าใจเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ต่างๆ และครูต้อง
เป็นต้นแบบ เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และเป็นนักเรียนรู้ที่สร้างนิสัยการแสวงหาความรู้และสร้าง
ความรู้เพื่อเป็นต้นแบบให้นักเรียน โดยไม่เน้น “การป้อนและการวัดผลความรู้เพียงเท่านั้น”
5.2.1.2 สภาพปัจจุบันในด้านการประเมินผลของโรงเรียนเอกชนทางเลือกเป็น
สภาพปัจจุบันที่มี ค่าเฉลี่ยน้อ ยที่สุด สอดคล้องกับ งานของ จรีพร นาคสัมฤทธิ์ (2555) ที่กล่าวถึง
ปัญหาของการประเมินผลของโรงเรียนทางเลือกว่า โรงเรียนทางเลือกมีความต้องการแนวทางที่ไม่
เน้นการประเมิ นแบบตายตัว ซึ่งโรงเรียนทางเลือกยังขาดความชัดเจนของข้อมูล เชิงปริม าณหรือ
ตัวเลขสนับสนุนจากการประเมินผลการปฏิบัติจริงที่แสดงศักยภาพของนักเรียน ที่สามารถแสดงผล
และสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานประเมินและประกั นคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนเอกชนทางเลือกยังต้องการระบบการรายงานผลภายในและภายนอกที่เป็นที่ประจักษ์ ที่บ่ง
บอกคุณภาพของผู้เรียน และสามารถนาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในกลุ่มการศึกษาทางเลือก
ด้วยกันหรือแม้แต่นาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนกระแสหลักได้
5.2.1.3 เมื่อพิ จารณาสภาพปัจ จุบันรายด้านของการพัฒ นาทางวิชาชีพ พบว่า
ด้านทักษะอาชีพมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของทักษะอาชีพอันประกอบ
ไปด้วย ทักษะการมีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ และทักษะการสร้างงานที่มีคุณภาพและคานึงถึง
จริยธรรมในการทางานของนักเรียน แสดงว่า โรงเรียนเอกชนทางเลือกให้ความสาคัญกับทักษะด้านนี้
สูง ด้วยความศรัทธาว่าโรงเรียนมิใช่เป็นเพียงโรงสอน แต่เป็นสถานที่จาลองการใช้ชีวิตและการทางาน
ในอนาคตของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนก้าวพ้นระบบการผลิตคนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและบริโภคนิยม
ที่ผู้เรียนไม่สามารถสร้างงานได้เองแต่เป็นเพียงลูกจ้าง กลายเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social
Entrepreneurs) ที่มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ และสร้างงานที่มีคุณภาพและคานึงถึงจริยธรรม
หลุดพ้นจากระบบบริโภคนิยมไปสู่สังคมที่มีคุณภาพและยั่งยืน (ประภาภัทร นิยม, 2551)
5.2.1.4 สภาพที่พึงประสงค์ปัจจุบันของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทัก ษะ
แห่ง ศตวรรษที่ 21 ของนัก เรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือกอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ งการกาหนด
มาตรฐานการเรี ยนรู้ การจั ด หลั ก สู ตรและการเรี ย นการสอน การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ การจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และการประเมินผล สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนเอกชนทางเลือกไม่หยุดที่จะ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ผลค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันในภาพรวมและรายข้อจะอยู่ในระดับมาก
แล้วก็ตาม ชี้ให้เห็นว่า การบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือกประสบความสาเร็จในการทา
ให้บุคลากรทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน พยายามวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง และมองหาโอกาส
ในการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีเจตจานงและศรัทธาที่จะพัฒนาการศึกษาไทย โดยโรงเรียน
เอกชนทางเลือกหลายแห่งมีการบริหารจัดการแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
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ซึ่งผู้บริหารและครูร่วมกันตั้งเป้าหมาย และหาทางร่วมกั นพัฒนาคนและงานจากการเรียนรู้ร่วมกัน
(Senge, Cambron-McCabe, Lucas, Smith, & Dutton, 2012)
5.2.2 ความต้อ งการจ าเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริห าร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
5.2.2.1 ความต้องการจาเป็น
5.2.2.1.1 ความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก พบว่า การประเมินเป็นด้านที่มีความต้องการ
มากที่สุด สอดคล้องกับงานของ จรีพร นาคสัมฤทธิ์ (2555) ที่ได้วิจัยเรื่องกระบวนการบริหารโรงเรียน
ทางเลือกตามแนวคิดการบริหารที่เน้นความเป็นมนุษย์และแนวคิดการศึกษามนุษยนิยม ที่นาเสนอถึง
การขาดความชัดเจนของข้อมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลขสนับสนุนจากการประเมินผลการปฏิบัติจริงที่
แสดงศักยภาพของนักเรียน ซึ่งสิ่งบ่งชี้ที่จะบอกความสาเร็จและความยั่งยืนของการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนทางเลือกนั้น ต้องประกอบไปด้วยมิติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพของทรัพยากรที่
ใช้ในการเรียนการสอน และคุณภาพของครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษา (Input) คุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างการบริหาร (Process) และ
คุณภาพของผลิต (Output) (Hoy & Miskel, 2007) สอดคล้องกับงานของ อารุง จันทวานิช (2547)
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ ที่พบว่า ปัจจัยหลักความสาเร็จ
ของการบริห ารและพั ฒนาโรงเรียน ได้แก่ 1) ผู้เรียนมีคุณลัก ษณะที่พึง ประสงค์ตามจุดหมายของ
หลักสูตรที่สถานศึกษากาหนด 2) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเต็ม
ตามศักยภาพ 3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรและสถานศึกษากาหนด
4) คุณภาพของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม 5) ชุมชนพึงพอใจและศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ดัง นั้นในสถานการณ์ของโรงเรียนเอกชนทางเลือกที่ ได้รับ การยอมรับ ในระดับ หนึ่ง ถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพจนอาจกลายเป็นตัวอย่างของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ (ปกป้อง จันวิทย์,
2555) จึงต้องเร่งสร้างการปฏิรูปการประเมินผลของโรงเรียนเอกชนทางเลือกอย่างเร่งด่ วน
5.2.2.1.2 ความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทั กษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือกด้านปัจจัยภายนอก พบว่า นโยบายของรัฐเป็น
ด้านที่ มีความต้อ งการมากที่สุด จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม โรงเรียนทางเลือกยัง ประสบปัญ หากั บ
นโยบายของรัฐที่ตามไม่ทันกับทิศทางและปรัชญาและแนวคิดของโรงเรียนทั้งด้านหลักสูตร และการ
ประเมินผลที่ยังคงใช้ระบบตายตัว ไม่ยืดหยุ่น ไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่สนองปรัชญา
ของโรงเรียน (วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 2553) ทั้งที่มีการก าหนดไว้แล้วในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 2545 ที่รัฐจะต้องจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด
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กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มความศักยภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของปกป้อง จันวิทย์ (2555) เรื่องโรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษา
ของประชาชน และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) เรื่อง ข้อเสนอ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สาหรับการศึก ษาทางเลือกตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่กล่าวว่า กฎกติกาของรัฐในปัจจุบันยังไม่เอื้ออานวย
ต่อการพั ฒนานวัตกรรมการศึกษาเท่าที่ควร ทั้งกรอบของหลักสูตรแกนกลางและขั้นพื้นฐาน และ
ระบบประเมินผลที่ตายตัว รวมทั้งข้อจากัดของทรัพยากรและความไม่แน่นอนของแหล่งเงินทุน อัน
เนื่องมาจากระบบเงินอุดหนุนรายบุคคลของรัฐไม่ ส อดคล้องกั บ ค่าใช้จ่ายที่ แท้ จ ริง ของโรงเรียน
ทางเลือก หรือข้อจะจากัดที่ผูกพันมากับการรับเงินอุดหนุน รายบุคคลจากภาครัฐ อีกทั้งยังประสบ
ปัญหากับระเบียบวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีมาตรฐานเดียวกันทุกระบบการศึกษา ทาให้
โรงเรียนเอกชนทางเลือกยังต้องทางานกับรัฐในการสร้างความเข้าใจอันดีและผลักดันให้เกิดระบบการ
จัดการศึกษาสาหรับการศึกษาทางเลือก ทั้งในด้านนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติ
5.2.2.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
5.2.2.2.1 จุดอ่อนของของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก พบว่า ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นจุดอ่อนลาดับที่
1 ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริม สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การกาหนด
มาตรฐานการเรี ยนรู้ การจั ด หลั ก สู ตรและการเรี ย นการสอน การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ การจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และการประเมินผล จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนทางเลือกมีจุดเริ่มต้นมา
จากการพัฒนาทฤษฎีทางด้านการศึกษาที่เน้นการพัฒนามนุษย์จากภายใน โดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติของสรรพสิ่ง ทาให้มนุษย์สามารถฝึกหัดพัฒนาตนเองได้ ทั้งทางพฤติกรรม (กาย วาจา ใจ)
วิธีคิด ทัศนคติ ตลอดจนจิตสานึกในความดีงาม จนสามารถที่ จะจัดความสัมพันธ์ที่ เกื้อกูล กับผู้อื่น
และต่อสิ่งแวดล้อ มทั้ งปวงได้ (ประภาภัท ร นิยม, 2551) ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบ Montessori,
Reggio Amelia หรือ Multiple Intelligence ซึ่งล้วนแต่ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่อิงกับการทางานกับ
มนุษย์ทั้งสิ้น แต่ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการใช้
ชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจาวันและการทางาน ดังนั้นแนวคิดและปรัชญา
การเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกย่อมถูกท้าทายให้ตอบคาถามที่ว่า โรงเรียนจะเตรียมผู้เรียนให้
พร้อมในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไร ในอีกด้านหนึ่งมีการวิจัยเรื่องการนาสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีเ ข้ามาเชื่อ มโยงกับ การเรียนรู้ของผู้เรียน โดย สุชิน เพ็ชรักษ์ (2548) กล่าวว่า การใช้
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ตนเอง โดยผู้เรียนต้อง
ลงมือสร้างผลงานการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา เป็นสิ่งที่จับต้องสัมผัสได้ ผู้อื่นสามารถมองเห็นและ
สะท้ อ นความคิดกั บ ผลงานชิ้นนั้นได้ ซึ่ง ท าให้ผู้เ รียนต้องใช้ความคิด ความกระตือรือร้น มี ความ
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รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง และประจักษ์ ชัดว่า ตนเองรู้เพียงพอหรือไม่ รวมทั้ง
สามารถใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นเป้าซ้อมสาหรับการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด
หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการต่อวงจรของความรู้ที่อยู่ภายในตนเองเข้ากับสิ่งที่จับต้องได้ภายนอกให้
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ จากแนวคิดดังกล่าว โรงเรียนเอกชนทางเลือกจึงจาเป็นต้องตระหนักถึง
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถใช้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของทั้งครูและผู้เรียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารวิชาการให้มากขึ้น
โดยต้องท้าทายกับปัญหาของการใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง การเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสม การต่อสู้
กับกระแสวัตถุนิยม เป็นต้น ซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ชิ้นหนึ่งของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
5.2.2.2.2 โอกาสของของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ที่เด่นชัดและปรากฏในการบริหารวิชาการทุกด้าน คือ สภาพ
เทคโนโลยี หรือ การใช้ความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยีเ ป็น ตัวขับ เคลื่อนส าคัญ ตัวหนึ่ ง แต่ก ารใช้
เทคโนโลยีย่อ มมี ทั้ ง ข้ อ ดีและข้อด้อย ดัง นั้น จึงต้องศึก ษา ท าความเข้าใจ และเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจการบริหารวิชาการ ดังเช่น Bergmann and Sams (2012) ที่
นาเสนอการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flip Classroom) ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ผู้เรียนเรียนรู้
ทฤษฎีจากการชมวิดีโอหรืออินเตอร์เน็ตก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อใช้เวลาในห้องเรียนในการสอนการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (Apply Knowledge) การใช้วีดีทัศน์ในการนาเข้าสู่การอภิปรายในชั้นเรียน การ
ใช้สื่อ สังคมออนไลน์ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน ซึ่ง ถือเป็นภารกิจหนึ่งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องของการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี อันที่จะ 1) ศึกษา วิเคราะห์
ความจาเป็นในการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารวิชาการ 2)
ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 3) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ 4) ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา
พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการ
กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 5) ประเมินผลการพัฒนาการใช้
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ภารดี อนันต์นาวี, 2553)
5.2.2.2.3 ภาวะคุกคามของของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือกที่เด่นชัดและปรากฏในการบริหารวิชาการทุกด้าน คือ
สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งโรงเรียนเอกชนทางเลือกจะมีค่าธรรมเนียมและค่าบริหารจัดการสูงกว่าโรงเรียน
โดยทั่วไป ทั้งยังต้องหาทรัพยากรที่เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จัดหาแหล่งความรู้จาก
ภายนอก และการจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอน สอดคล้องกับงานของ ปกป้อง จันวิทย์ (2555) ที่กล่าวถึง
ปัญหาในเรื่องต้นทุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกที่อยู่ในระดับสูง จากการศึกษาพบว่า
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โรงเรียนทางเลือกมีต้นทุนในการจัดการศึกษาต่อนักเรียนหนึ่งคนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับโรงเรียน
ทั่วไป เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรทางการศึกษาสาคัญๆมากกว่าโรงเรียนทั่วไป ทาให้เกิดข้อจากัด 2
ทาง คือ โรงเรียนที่พึ่งพาค่าธรรมเนียมเป็นหลักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูง ทาให้โรงเรียน
ทางเลื อ กในกลุ่ม นี้เ ป็น ทางเลื อ กส าหรับ ชนชั้น กลางและชนชั้ นสู ง และถึง แม้ จ ะได้เ งิน อุด หนุ น
รายบุคคลจากรัฐก็ตาม ก็ยังต้องอาศัยเงินบริจาคจากภายนอก ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง
5.2.3 กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก
ผลการวิจัย กลยุทธ์หลักที่พัฒนาขึ้นมี 5 กลยุทธ์หลัก ซึ่งประกอบไปด้วย กลยุทธ์หลักที่ 1
คือ ปฏิรูป การประเมิ นผลเพื่ อ พั ฒ นานัก เรียนให้มี ทั ก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ห ลัก ที่ 2 คือ
ยกระดับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์หลักที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่
21 กลยุท ธ์หลักที่ 4 ปรับกระบวนทัศน์ด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 และกลยุทธ์หลักที่ 5 ปรับกระบวนทัศน์ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งกลยุทธ์หลักทั้ง 5 กลยุทธ์ จะต้องดาเนินการไปพร้อม
กัน เนื่องจากการบริหารวิชาการประกอบไปด้วย 3 มิติหลัก คือ 1) คุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ในการ
เรียนการสอน และคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Input) คุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างการบริหาร (Process) และคุณภาพของ
ผลิต (Output) (Hoy & Miskel, 2007) ถึงแม้ในส่วนของกลยุทธ์ที่มีความต้องการจาเป็นมากที่สุด
และเป็นจุดอ่ อนของการบริห ารวิชาการเพื่อเสริม สร้างทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือกจะถูกนาขึ้นมาเป็นอันดับแรกก็ตาม เทคโนโลยีซึ่งเป็นโอกาสของการบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ถูกผนวกเข้า
ไปเป็นกลยุทธ์รองของทั้งห้ากลยุทธ์หลักเพื่อเสริมให้กลยุทธ์ในแต่ล ะด้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ทั้ ง นี้ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษาถึ ง ความเป็น ไปได้แ ละความสอดคล้ อ งของเทคโนโลยี กั บ
กระบวนการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นรายสถานศึกษาไป ในส่วนของกลยุทธ์รองที่จะ
ช่วยลดภาวะคุกคามจากนโยบายของรัฐ สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจ จากแนวคิดของ Senge et
al. (2012) ที่กล่าวว่า โรงเรียน คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) สิ่งแวดล้อมใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสิ้น ตั้งแต่ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง เขตพื้นที่ หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ชุม ชน สัง คม ดัง นั้น การพัฒ นากลยุท ธ์ จึง ใช้ก ารสร้างภาคีเ ครือ ข่ายทั้ ง ภายในและ
ภายนอก ทั้งระหว่างโรงเรียนทางเลือก โรงเรียนทั่วไป สถานศึกษา สถาบันทางวิชาการ หน่วยงาน
เอกชน ในการสร้างความเข้าใจถึง เป้าหมายของการจัดการศึ ก ษาและร่วมกั นสร้างการศึก ษาที่
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สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตให้มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (2553)
ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ในชุมชนควรเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิต โดยเรียนรู้จากปัญหาและสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
ใช้ความรู้ที่ มี ในชุ ม ชนเป็นฐาน และนาความรู้จ ากภายนอกชุม ชนมาต่อยอด และเชื่ อมโยงเป็ น
เครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน และสอดคล้องวรากรณ์ สามโกเศศ และ
คณะ (2553) ที่นาเสนอข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะของคนไทย ได้แก่
1) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
และองค์กรทางสังคม เพื่อสืบทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของชุมชน 2) การเรียนที่เน้น
การบูรณาการ เป็นกระบวนการที่เน้นการวิจัยเป็นฐานด้วยสารวจ คิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
ทั้งจากสาระตามหลักสูตร ชุมชนท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชุมชน เป็นต้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
“การสร้างนิสัย การสร้างความรู้ และการแสวงหาความรู้” 3) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน ทุกคนในชุมชนสามารถเป็น “ครู” ได้ในสิ่ง ที่เขามีความชานาญ
โดยอาจจัดทาระบบ ICT เพื่อรวบรวมข้อมูลครูของแผ่นดินเอาไว้ให้ครูและนักเรียนได้สืบค้น หรือขอ
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.1.1 กลยุท ธ์หลักที่โ รงเรียนเอกชนทางเลือกควรจะต้องวางแผนเชิงรุกในการ
นาไปปฏิบัติ คือ กลยุทธ์หลักที่ 1 : ปฏิรูปการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เนื่อ งจากผลการวิจัย การประเมิ นผลเป็ นจุด อ่อนของการบริ ห ารวิชาการเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โรงเรียนเอกชนทางเลือก
จึงควรพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการประเมินผล และเร่งสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างกลุ่มโรงเรียนทางเลือกเพื่อรวบรวมข้อมูลและ
ผลการดาเนินการเป็นงานวิจยั ในประเด็นที่เกี่ยวกับประเมินผล เพื่อนาเสนอต่อหน่วยงานด้านนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอผลการวิจัยในเวทีระดับชาติ เพื่อ สร้างนวัตกรรมการประเมินผลและสร้าง
งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม และเพื่อลดภาวะคุกคามด้านนโยบายรัฐ สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ ทาให้
คุณภาพของโรงเรียนเอกชนทางเลือกเป็นที่ยอมรับในประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
5.3.1.2 กลยุทธ์หลักที่โรงเรียนควรนาไปปฏิบัติได้ทันที คือ กลยุทธ์หลักที่ 3 สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาทางวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยของการสภาพปัจจุบัน
มากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางด้านการพัฒนาครูของโรงเรียนเอกชนทางเลือก ดังนั้น

196
โรงเรียนเอกชนทางเลือกจึงควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาครู เช่น คณะ
ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาครูหรือเป็น แหล่งฝึกสอนของนิสิตนักศึกษาที่ต้องการ
พัฒ นาความสามารถให้สอดรับ กั บแนวทางการศึกษาในยุคใหม่ และสร้างนัก เรียนที่ มี ทัก ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการคิด การทางาน การใช้ชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขและเอื้ออาทร
5.3.1.3 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทางเลือกควรส่งเสริมการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการให้
มากขึ้น
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนเอกชนทางเลือกหลายแห่งดาเนินการจัดกา ร
เรียนการสอนกึ่งการทาวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) พร้อมกับพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไป
พร้อมกันในรูปแบบที่หลากหลาย และเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงสามารถนาผลที่เป็นรูปธรรมผนวก
กับกลยุทธ์ที่ได้จากการวิจัยนี้ไปเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาได้
5.3.1.4 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทางเลือกควรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อหาความ
สนับสนุนด้านทรัพยากรที่จาเป็น
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ภาวะคุกคามหนึ่งของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ สภาพเศรษฐกิจ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทางเลือกจึงควรสร้าง
ความร่วมมือกับโรงเรียนทางเลือก โรงเรียนทั่วไป องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็น
ถ่ายทอดองค์ค วามรู้ ด้านการศึก ษาทางเลือกออกสู่ภายนอก และท าให้ก ารบริห ารวิชาการเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
5.3.2.1 ควรมี ก ารศึก ษาวิจัยเกี่ ยวกั บ การประเมิ นผลเพื่อเสริม สร้างทั ก ษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าการประเมินผลเป็นจุดอ่อนของการบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก และเป็นประเด็นที่
โรงเรี ยนทางเลือ กก าลัง อภิป รายกั น อย่า งกว้ า งขวาง ดั ง นั้น ควรมี ก ารวิ จั ยในประเด็ นของการ
ประเมินผลให้ลงลึกลงไปในรายละเอียด เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียน
เอกชนทางเลือกต่อไป
5.3.2.2 ควรมีการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น เช่น ผู้ปกครอง นักเรียน
ที่จบจากโรงเรียนเอกชนทางเลือก หรือผู้ประกอบการ
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนและครูเท่านั้น ทา
ให้ขาดมุมมองทางด้านผลลัพธ์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือกในบางด้าน เช่น
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ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย ของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนเอกชนทางเลือก สภาพความเป็นจริง
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายนอกโรงเรียน เป็นต้น
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แบบสอบถามประกอบการวิจัย
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของการบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก ผลที่ได้จากแบบสอบถาม
จะนาไปใช้ในการจัดทา SWOT Analysis และพัฒนาเป็นกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชนทางเลือก
2. แบบสอบถามฉบับนี้ มีจานวน 12 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สภาพที่เป็นจริงและสภาพอันพึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่้มเติมเกี่ยวกับการบริหารวิชาการเพื่อเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยใช้คาถามปลายเปิด
3. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น โดยเป็นการวิเคราะห์ภาพรวม ซึ่งไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคลหรือสถานศึกษา ขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสอบถาม
ทุกข้อตามสภาพจริงและให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ข้อมูลของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งต่องานวิจัยและจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวมต่อไป
4. ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสาหรับความอนุเคราะห์และการเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านในการ
ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบสอบถามคืนโดยใส่ซองที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ให้ทาง
ไปรษณีย์ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558

(นางสุนีย์ ชัยสุขสังข์)
นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ 081-341-9249 E-mail: muay.it@gmail.com
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ü ลงในช่อง ตามความเป็นจริง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 40 ปี
51-55 ปี
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท
4. ตาแหน่งปัจจุบัน
ผู้อานวยการโรงเรียน/ครูใหญ่
หัวหน้าช่วงชั้น/หัวหน้าระดับ
ครูผู้สอน
5. ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งปัจจุบัน
ต่ากว่า 10 ปี
21-30 ปี

41-45 ปี
56 ปีขึ้นไป

46-50 ปี

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

รองผู้อานวยการวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

11-20 ปี
มากกว่า 30 ปีขึ้นไป

209
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องของระดับคะแนน ซึ่งตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านต่อสภาพที่เป็น
จริงและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนทางเลือก โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงในระดับมากที่สุด (81-100%)
เป็นสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด (81-100%)
4
หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงในระดับมาก (61-80%)
เป็นสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมาก (61-80%)
3
หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงในระดับปานกลาง (41-60%)
เป็นสภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลาง (41-60%)
2
หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงในระดับน้อย (21-40%)
เป็นสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อย (21-40%)
1
หมายถึง มีสภาพที่เป็นจริงในระดับน้อยที่สุด (<20%)
เป็นสภาพที่พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด (<20%)
ตัวอย่าง การตอบแบบสอบถาม
ข้อคาถาม

สภาพที่เป็นจริง
5 4

3

2

สภาพที่พึงประสงค์
1

5

4

3

2

1

ทักษะการเรียนรู้
1. โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้

นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2. โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา







จากตัวอย่าง หมายถึง
ข้อ 1 ข้อคาถามที่ว่าโรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท่านมีความคิดเห็นว่าสภาพที่เป็นจริงมีการปฏิบัติมากที่สุด และ
สภาพที่พึงประสงค์ควรมีการปฏิบัติมากที่สุด
ข้อ 2 ข้อคาถามที่ว่าโรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหา ท่านมีความคิดเห็นว่าสภาพที่เป็นจริงมีการปฏิบัติปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ควรมีการปฏิบัติมาก
ที่สุด
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ข้อคาถาม
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
1. การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
1.1 ทักษะการเรียนรู้
1) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการคิด และการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง
2) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
3) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การฟังอย่างลึกซึ้ง และการจับประเด็น
4) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
1.2 ทักษะนวัตกรรม
5) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์
6) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการสร้างนวัตกรรม
1.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
7) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการเข้าถึงข้อมูล การประเมิน
ข้อมูล และการจัดการข้อมูล
8) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์สื่อและการสร้างสื่อ
9) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
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ข้อคาถาม
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
1.4 ทักษะอาชีพ
10) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการมีภาวะผู้นาและความ
รับผิดชอบ
11) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการสร้างงานที่มีคุณภาพและ
คานึงถึงจริยธรรมในการทางาน
1.5 ทักษะชีวิต
12) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลง
13) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการมีวินัยในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง
14) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
1.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
15) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการมีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
16) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ดูแลสิ่งแวดล้อม
17) โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะการ
บูรณาการความรู้เพื่อ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ข้อคาถาม
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
1.7 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้
18) นโยบายของรัฐเอื้อต่อการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
19) สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
20) สภาพสังคมเอื้อต่อการกาหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
21) สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
2. การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.1 ทักษะการเรียนรู้
22) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด และการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
23) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหา
24) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฟังอย่างลึกซึ้ง และการจับ
ประเด็น
25) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
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ข้อคาถาม
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
2.2 ทักษะนวัตกรรม
26) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดสร้างสรรค์
27) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสร้างนวัตกรรม
2.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
28) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเข้าถึงข้อมูล
การประเมินข้อมูล และการจัดการข้อมูล
29) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการวิเคราะห์สื่อและ
การสร้างสื่อ
30) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
2.4 ทักษะอาชีพ
31) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเป็นผู้นาและ
ความรับผิดชอบ
32) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสร้างงานที่มี
คุณภาพและคานึงถึงจริยธรรมในการทางาน
2.5 ทักษะชีวิต
33) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการยืดหยุ่น
และการปรับตัวให้เข้ากับเปลี่ยนแปลง

สภาพที่เป็นจริง
5

4

3

2

สภาพที่พึงประสงค์
1

5

4

3

2

1

214
ข้อคาถาม
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
34) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการมีวินัยในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
35) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
2.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
36) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการมีจิตสานึกเพื่อ
ส่วนรวม
37) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อม
38) โรงเรียนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการบูรณาการ
ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.7 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอน
39) นโยบายของรัฐเอื้อต่อการจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21
40) สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
41) สภาพสังคมส่งเอื้อการจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่
21
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ข้อคาถาม
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
42) สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
3. การพัฒนาทางวิชาชีพ
3.1 ทักษะการเรียนรู้
43) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการคิด และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
44) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
45) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฟัง
อย่างลึกซึ้ง และการจับประเด็น
46) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.2 ทักษะนวัตกรรม
47) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
48) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการสร้างนวัตกรรม
3.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
49) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการเข้าถึงข้อมูล การประเมินข้อมูล และ
การจัดการข้อมูล
50) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการวิเคราะห์สื่อและการสร้างสื่อ
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การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
51) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
3.4 ทักษะอาชีพ
52) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ
53) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการสร้างงานที่มีคุณภาพและคานึงถึง
จริยธรรมในการทางาน
3.5 ทักษะชีวิต
54) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับ
เปลี่ยนแปลง
55) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการมีวินัยในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
56) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู้มี
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
3.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
57) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู้มี
ทักษะการมีจิตสานึกต่อส่วนรวม
58) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู้มี
ทักษะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแล
สิ่งแวดล้อม
59) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครู้มี
ทักษะการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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ข้อคาถาม
การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
3.7 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพ
60) นโยบายของรัฐเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
61) สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
62) สภาพสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ
ให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
63) สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4.1 ทักษะการเรียนรู้
64) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด และการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
65) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหา
66) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฟังอย่างลึกซึ้ง และการจับ
ประเด็น
67) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
4.2 ทักษะนวัตกรรม
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ศตวรรษที่ 21
68) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดสร้างสรรค์
69) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสร้าง
นวัตกรรม
4.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
70) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเข้าถึงข้อมูล
การประเมินข้อมูล และการจัดการข้อมูล
71) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการวิเคราะห์สื่อ
และการสร้างสื่อ
72) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
4.4 ทักษะอาชีพ
73) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเป็นผู้นาและ
ความรับผิดชอบ
74) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสร้างงานที่มี
คุณภาพและคานึงถึงจริยธรรมในการทางาน
4.5 ทักษะชีวิต
75) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการยืดหยุ่นและ
การปรับตัวให้เข้ากับเปลี่ยนแปลง
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การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
76) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการมีวินัยในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
77) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
78) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการมีจิตสานึก
เพื่อส่วนรวม
79) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อม
80) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการบูรณาการ
ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.7 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
81) นโยบายของรัฐเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
82) สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
83) สภาพสังคมเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
84) สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
5. การประเมินผล
5.1 ทักษะการเรียนรู้
85) โรงเรียนประเมินผลทักษะการคิด และการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
86) โรงเรียนประเมินผลทักษะการตัดสินใจ
และการแก้ปัญหาของนักเรียน
87) โรงเรียนประเมินผลทักษะการสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฟังอย่างลึกซึ้ง และการจับ
ประเด็นของนักเรียน
88) โรงเรียนประเมินผลทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน
5.2 ทักษะนวัตกรรม
89) โรงเรียนประเมินผลทักษะการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน
90) โรงเรียนประเมินผลทักษะการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน
5.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
91) โรงเรียนประเมินผลทักษะการเข้าถึงข้อมูล
การประเมินข้อมูล และการจัดการข้อมูลของ
นักเรียน
92) โรงเรียนประเมินผลทักษะการวิเคราะห์สื่อ
และการสร้างสื่อของนักเรียน
93) โรงเรียนประเมินผลทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีของนักเรียน
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การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
5.4 ทักษะอาชีพ
94) โรงเรียนประเมินผลทักษะการเป็นผู้นา
และความรับผิดชอบ
95) โรงเรียนประเมินผลทักษะการสร้างงานที่มี
คุณภาพและคานึงถึงจริยธรรมในการทางาน
5.5 ทักษะชีวิต
96) โรงเรียนประเมินผลทักษะการยืดหยุ่นและ
การปรับตัวให้เข้ากับเปลี่ยนแปลง
97) โรงเรียนประเมินผลทักษะการมีวินัยใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
98) โรงเรียนประเมินผลทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
5.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
99) โรงเรียนประเมินผลทักษะการมีจิตสานึก
ต่อส่วนรวม
100) โรงเรียนประเมินผลทักษะการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียน
101) โรงเรียนประเมินผลทักษะการบูรณาการ
ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.7 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการประเมินผล
102) นโยบายของรัฐเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
103) สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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ศตวรรษที่ 21
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104) สภาพสังคมเอื้อต่อการกาหนดแนว
ปฏิบัติการประเมินผลทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
105) สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนทางเลือก
1. ท่านคิดว่า โรงเรียนมีจุดแข็งในเรื่องใดที่ควรนามาใช้ในการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่า โรงเรียนมีจุดอ่อนในเรื่องใดที่ควรนามาปรับปรุงการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่า ปัจจัยภายนอกเรื่องใดที่เป็นโอกาสในการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียน
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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4. ท่านคิดว่า ปัจจัยภายนอกเรื่องใดที่เป็นอุปสรรคในการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
คาชี้แจง
1.แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ การ
บริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือกที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล
2. แบบประเมินนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รองการ
บริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือกโดยใช้แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) และคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการ การบริหาร
วิชาการเพื่อเสริ มสร้างทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก โดยใช้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) และคาถามปลายเปิด
3. ขอความกรุณาโปรดพิจารณากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรี ยนในโรงเรี ย นเอกชนทางเลื อก ที่ส่ งมาพร้ อมกั บแบบประเมิ นนี้ แล้วตอบแบบประเมินแต่ ละข้ อโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
4. ในการตอบแบบประเมินครั้งนี้ ผู้วิจัยตระหนักดีว่า ท่ านมีภารกิจที่ต้องปฏิบั ติจานวนมาก แต่ความ
คิดเห็นของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสาคัญต่อการวิจัย เพื่อผู้วิจัยสามารถนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ กษาของประเทศให้ มีคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ นต่ อไป และ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
5. ขอความกรุณาให้ความอนุเคราะห์ส่งแบบประเมินกลับคื นผู้วิจัย ภายในพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน
2558
นางสุนีย์ ชัยสุขสังข์
นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail : muay.it@gmail.com Tel. 081-341-9249

225
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
ชื่อ ................................................................ นามสกุล ...............................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
สาขาวิชา .......................................................................................................................................
ตาแหน่งปัจจุบัน ...........................................................................................................................
สังกัด.............................................................................................................................................
คาชี้แจงสาหรับตอนที่ 2-3 แบบประเมินนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โปรดทา
เครื่องหมาย  ในระดับคะแนนซึ่งตรงกับ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ความเหมาะสม
ระดับ
5

หมายถึง
มีความเหมาะสมมากและมีความจาเป็น

ความเป็นไปได้
ระดับ
5

เร่งด่วนในการปฏิบัติ
4

มีความเหมาะสมค่อนข้างมากควรนาไป

มีความเหมาะสมปานกลางปฏิบัติได้ก็ดีไม่

แนวปฏิบัติชัดเจนมาก สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
จนประสบความสาเร็จ

4

ปฏิบัติให้เกิดความสาเร็จ
3

หมายถึง

แนวปฏิบัติชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจน
ประสบความสาเร็จ

3

ปฏิบัติก็ไม่เกิดความเสียหาย

แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควรมีความเป็นไปได้ในการ
นาไปปฏิบัติจนประสบความสาเร็จในระดับปาน
กลาง

2

มีความเหมาะสมค่อนข้างน้อยสามารถ

2

นาไปปฏิบัติได้ตามสถานการณ์
1

มีความเหมาะสมน้อยอาจไม่คุ้มค่าในการ
นาไปปฏิบัติ

แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควรแต่มีความยากลาบาก
ในการนาไปปฏิบัติ

1

แนวปฏิบัติไม่ชัดเจนเมื่อนาไปปฏิบัติอาจไม่ประสบ
ความสาเร็จ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมและเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์หลัก
1.สร้างความเป็นเลิศด้านการกาหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพล
โลก
1.2

สร้ า งภาคี ก ารเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งโรงเรี ย น

ทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการกาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ เพื่อ ให้นัก เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
นวั ต กรรม ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะ
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อ
ขับเคลื่อนการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2. สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
การจั ด หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้
นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ทั ก ษะนวั ต กรรม
ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะความเป็ น
พลเมืองและพลโลก
2.2 สร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือก
เพื่อขั บเคลื่อนการจั ดหลั กสูต รและการเรีย นการ

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ
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สอน ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ทั ก ษะ
นวั ต กรรม ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะ
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
2.3 กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ต่ อ การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่ อ
ขับเคลื่อนการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
3. สร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่
21
3.1 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการ
สนับสนุนการพัฒนาทางวิชาชีพ เพื่อให้ครูมีทักษะ
การเรีย นรู้ ทัก ษะชีวิ ต ทั กษะอาชี พ และทั ก ษะ
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
3.2 สร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือก
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางวิชาชีพ ให้ครูมีทักษะ
การเรีย นรู้ ทัก ษะชีวิ ต ทั กษะอาชี พ และทั ก ษะ
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
3.3 กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ต่ อ การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ ให้ ค รู มี ทั ก ษะ
นวั ต กรรม และทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี
4. สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดสภาพแวดล้อม
การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้ปรับใช้นโยบาย
สภาพเทคโนโลยี และสภาพสั ง คม ในการจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทัก ษะการเรี ยนรู้ ทัก ษะชี วิต ทั กษะอาชีพ และ
ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้
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4.2 กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ต่ อ การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นการจั ด สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ใ ห้
นักเรียนมีทักษะนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี
5. ยกระดับการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ประเมิ นการประเมิ นผลเพื่ อให้ นั กเรี ยนมี ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
5.2 สร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือก
เพื่อขับเคลื่อนการประเมินผล ให้นักเรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
5.3 กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ต่ อ การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นการประเมิ น ผลให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมและเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการ
ความเหมาะสม
วิธีดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ความเป็นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2

1

1.สร้างความเป็นเลิศด้านการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1) โรงเรี ยนจั ดท าระบบจั ดการความรู้ ผ่ านเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บันทึกร่องรอยการนามาตรฐานการ
เรียนรู้ไปปฏิบัติ
2) ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆจากการ
วิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของคนในอนาคต และรวบรวม
ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ปรับมาตรฐาน
การเรียนรู้ให้ตรงกับวิถีชีวิตของนักเรียน
1.2 สร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1) โรงเรียนจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนามาตรฐานการ
เรียนรู้ไปปฏิบัติภายในโรงเรียน
2) โรงเรี ย นจั ด แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารน า
มาตรฐานการเรียนรู้ไปปฏิบัติระหว่างโรงเรียนทางเลือก
ผู้ป กครอง และชุม ชน เพื่ อถอดบทเรี ย นและเผยแพร่
องค์ความรู้สู่ภายนอก
1.3 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการกาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1) โรงเรียนประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน
2) โรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองกับ
ครูในการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและจาเป็นสาหรับการ
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เรียนรู้ของนักเรียน
3) โรงเรียนกาหนดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของนักเรียน
4) โรงเรียนติดตามและประเมินผลการนามาตรฐานการ
เรียนรู้ไปปฏิบัติ
2. สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1) โรงเรียนสนับ สนุน การวิจัย เชิง ปฏิบั ติการและการ
สร้ า งนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ของครู ใ นด้ า นการการใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ทั ก ษะนวั ต กรรม
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมือ ง
และพลโลก
2) โรงเรียนประเมินผลและปรั บปรุงการใช้เทคโนโลยี
สนั บ สนุ น การจัด หลัก สู ตรและการเรี ยนการสอนเพื่ อ
พัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู้ ทั กษะนวั ตกรรม ทั กษะชี วิ ต
ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
2.2 สร้างภาคี การเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการจั ดหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1) โรงเรียนกาหนดแผนให้ครูและนักเรียนเรียนรู้จากโจทย์จริง
ของชุมชนและสังคม และเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้การ
เรียนรู้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อผู้เรียนและส่วนรวม
2) โรงเรียนจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ จากการ
วิจัยและนวัตกรรมการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อ
บันทึกร่องรอยการเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดีภายในโรงเรียน
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3) โรงเรียนจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มโรงเรียนทางเลือก
ผู้ ปกครอง และชุ มชน เพื่ อน าสะท้ อนการเรี ยนรู้ และน าไป
พัฒนาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.3 กระตุ้นให้เ กิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1) โรงเรียนกาหนดให้มีการบูรณาการทักษะสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี ใ นการจั ดการเรี ย นการสอนลงใน
หลักสูตร
2) โรงเรียนกระตุ้นให้ครูบูรณาการทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3) โรงเรียนสร้างภาคีการเรียนรู้ เพื่อหาความร่วมมือกับ
มหาวิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ในการ
สนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรที่จาเป็น
4) โรงเรียนพัฒนาระบบนิ เทศการสอนแบบเพื่อนช่ว ย
เพื่อน (Peer Coaching) เพื่อสนับสนุนให้ครูบูรณาการ
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน
3. สร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาชีพ เพื่อให้ครูมีทักษะการเรียนรู้
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในการสะท้อน
ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ (Blog,
Webboard, Facebook, etc.) อย่างสม่าเสมอ
2) โรงเรียนจัดอบรบการจัดการข้อมูล การสร้างสือ่ และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้ครู
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3.2 สร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางวิชาชีพ ให้ครูมีทักษะการเรียนรู้
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูเรียนรู้ผ่านการทาโครงงาน
(Project-based Learning) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โรงเรียนหรือชุมชนตามความสนใจ
2) โรงเรียนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อให้ครูได้สะท้อนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
3.3 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทางวิชาชีพให้ครูมีทักษะนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1) โรงเรียนหาความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ในการสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรที่
จ าเป็ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นนวั ต กรรมและทั ก ษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของครู
2) โรงเรี ย นก าหนดเป็ น แผนการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น
นวัตกรรมและทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของ
ครู
3) โรงเรีย นประเมิน ทั ก ษะด้ านนวั ต กรรมและทั ก ษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของครูและปรับปรุงแผน
อยู่เสมอ
4. สร้างความเป็นเลิศด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้ปรับใช้นโยบาย สภาพเทคโนโลยี และสภาพสังคม ในการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะความเป็นพลเมืองและ
พลโลก
1) ครูจั ดให้นั กเรียนเรียนรู้ จากการปฏิบั ติ การเรียนรู้
จากวัฒนธรรมชุมชน และการเรียนรู้ผ่านวิถีชีวิต
2) โรงเรี ยนเปิด พื้ นที่ ให้ เ ป็น แหล่ งการเรีย นรู้ ของผู้ ที่
สนใจ ในด้านสังคมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
เพื่อขยายฐานการเรียนรู้และการนาองค์ความรู้ใหม่ๆเข้า
มาในโรงเรียน
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4.2 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1) โรงเรียนประเมินสภาพปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อม
การเรี ยนรู้ ให้ นั กเรี ยนมี ทั กษะด้ านนวั ตกรรมและทั กษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อหาความต้องการจาเป็น
2) โรงเรียนจัดหา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อ
พั ฒนาทั กษะนวั ตกรรมและทั กษะสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน
3) โรงเรี ยนกระตุ้ นให้ ครู บู รณาการทั กษะนวั ตกรรมและ
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในแผนการสอนและการ
จั ดกิ จกรรม โดยเชิ ญผู้ เ ชี่ ยวชาญมาจั ดกระบวนการให้
นักเรียน
5. ยกระดับการประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินการประเมินผลเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ
1) โรงเรียนสนับสนุนให้เกิดการวิจัยในชั้นเรียนในการใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ สนั บ สนุ น การประเมิ น ผลทั ก ษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของนักเรียน
2) โรงเรียนกระตุ้นให้ครูใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการ
สะท้ อ นและพั ฒ นาการประเมิ น ผลทั ก ษะการเรี ย นรู้
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
5.2 สร้างภาคีการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนการประเมินผล ให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
1) โรงเรีย นสนับ สนุ นให้ค รูแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ วิธี การ
ประเมินผลนักเรียนให้มีทักษะทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
ชีวิ ต และทั ก ษะอาชี พ เพื่ อบั น ทึก ร่ องรอยการเรีย นรู้
และแนวปฏิบัติที่ดี
2) โรงเรียนจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการประเมินผล
ระหว่ างโรงเรีย นทางเลื อ ก เพื่ อสะท้ อนผลการเรีย นรู้
และนามาพัฒนางานต่อไป
5.3 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการ
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ประเมินผลให้นักเรียนมีทักษะนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะความเป็นพลเมืองและพล
โลก
1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในการสะท้อน
กา รเ รี ยน รู้ จ า กก าร ป ระ เ มิ น ผล ผ่ าน เค รื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ (Blog, Webboard, Facebook, etc.)
อย่างสม่าเสมอ
2) โรงเรีย นร่ว มกับ ฝ่ายประเมิน ผลจั ดหาเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมเพื่ อ น ามาพั ฒ นาเป็ น ระบบประเมิ น ผลที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการทางานของครู

ลงชื่อ....................................................................................
(……………………………………………………………………..)
ผู้ประเมิน
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการประเมิน IOC ของผู้เชี่ยวชาญ
2. ผลการหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
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ผลการประเมิน IOC ของผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ
รายการประเมิน
1 เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2 อายุ
( ) ต่ากว่า 40 ปี
( ) 41-45 ปี
( ) 46-50 ปี
( ) 51-55 ปี
( ) 56 ปีขึ้นไป
3 ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
4 ตาแหน่งปัจจุบัน
( ) ผู้อานวยการโรงเรียน
( ) รองผู้อานวยการ
โรงเรียน
( ) ครูหัวหน้าวิชาการ
( ) ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
( ) ครูผู้สอน
5 ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
( ) ต่ากว่า 10 ปี
( ) 11-20 ปี
( ) 21-30 ปี
( ) มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป
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1. การกาหนดมาตรฐาน
1.1ทักษะการเรียนรู้
1) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
3) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการสื่อสาร
4) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
1.2 ทักษะนวัตกรรม
5) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการคิดสร้างสรรค์
6) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการสร้างนวัตกรรม
1.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
7) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการเข้าถึงข้อมูล การประเมินข้อมูล
และการใช้ข้อมูล
8) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการวิเคราะห์สื่อและการสร้างสื่อ
9) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.4 ทักษะอาชีพ
10) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการมีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
11) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการมีผลิตภาพและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้
1.5 ทักษะชีวิต
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13) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการริเริ่มและการนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
14) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะทางสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม
1.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
15) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการมีจิตสานึกเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม
16) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการตระหนักต่อโลกและสิ่งแวดล้อม
17) โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานนักเรียน
ให้มีทักษะการมีจิตสานึกประชาธิปไตย
18) นโยบายของรัฐเอื้อต่อการกาหนด
มาตรฐานนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(P)
19) สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนด
มาตรฐานนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(E)
20) สภาพสังคมเอื้อต่อการกาหนดมาตรฐาน
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (S)
21) สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนด
มาตรฐานนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
(T)
2. หลักสูตรและการสอน
2.1 ทักษะการเรียนรู้
22) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
23) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
24) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการสื่อสาร
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25) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
2.2 ทักษะนวัตกรรม
26) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการคิดสร้างสรรค์
27) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการสร้างนวัตกรรม
2.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
28) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการเข้าถึงข้อมูล การประเมินข้อมูล
และการใช้ข้อมูล
29) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการวิเคราะห์สื่อและการสร้างสื่อ
30) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
2.4 ทักษะอาชีพ
31) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการมีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
32) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการมีผลิตภาพและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้
2.5 ทักษะชีวิต
33) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลง
34) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการริเริ่มและการนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
35) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอน
นักเรียนให้มีทักษะทางสังคมและทักษะข้าม
วัฒนธรรม
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2.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
36) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีจิตสานึกเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม
37) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนนักเรียน
ให้มีทักษะการตระหนักต่อโลกและสิ่งแวดล้อม
38) โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอน
นักเรียนให้มีทักษะการมีจิตสานึกประชาธิปไตย
39) นโยบายของรัฐเอื้อต่อการกาหนด
หลักสูตรและการสอนนักเรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (P)
40) สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการกาหนด
หลักสูตรและการสอนนักเรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (E)
41) สภาพสังคมเอื้อต่อการกาหนดหลักสูตร
และการสอนนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่
21 (S)
42) สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนด
หลักสูตรและการสอนนักเรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (T)
3.การพัฒนาทางวิชาชีพ
3.1 ทักษะการเรียนรู้
43) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
44) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
45) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการสื่อสาร
46) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.2ทักษะนวัตกรรม
47) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
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48) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการสร้างนวัตกรรม
3.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
49) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการเข้าถึงข้อมูล การประเมินข้อมูล และ
การใช้ข้อมูล
50) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการวิเคราะห์สื่อและการสร้างสื่อ
51) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
3.4 ทักษะอาชีพ
52) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการมีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
53) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการมีผลิตภาพและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้
3.5 ทักษะชีวิต
54) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง
55) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการริเริ่มและการนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
56) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะทางสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม
3.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
57) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
จิตสานึกเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม
58) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการตระหนักต่อโลกและสิ่งแวดล้อม
59) โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาชีพให้ครูมี
ทักษะการมีจิตสานึกประชาธิปไตย
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60) นโยบายของรัฐเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (P)
61) สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (E)
62) สภาพสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทางวิชาชีพให้
ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (S)
63) สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนาทาง
วิชาชีพให้ครูมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (T)
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4.1 ทักษะการเรียนรู้
64) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ
65) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการตัดสินใจ
และการแก้ปัญหา
66) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสื่อสาร
67) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
4.2 ทักษะนวัตกรรม
68) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด
สร้างสรรค์
69) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสร้าง
นวัตกรรม
4.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
70) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเข้าถึง
ข้อมูล การประเมินข้อมูล และการใช้ข้อมูล
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71) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
วิเคราะห์สื่อและการสร้างสื่อ
72) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
4.4 ทักษะอาชีพ
73) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการมีภาวะ
ผู้นาและความรับผิดชอบ
74) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการมีผลิต
ภาพและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
4.5 ทักษะชีวิต
75) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการยืดหยุ่น
และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
76) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการริเริ่ม
และการนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
77) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทาง
สังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม
4.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
78) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
มีจิตสานึกเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม
79) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้ มีทักษะการ
ตระหนักต่อโลกและสิ่งแวดล้อม
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80) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
มีจิตสานึกประชาธิปไตย
81) นโยบายของรัฐเอื้อต่อการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (P)
82) สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (E)
83) สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 (S)
84) สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (T)
5. การประเมินผล
5.1 ทักษะการเรียนรู้
85) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
86) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหาของนักเรียน
87) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียน
88) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน
5.2 ทักษะนวัตกรรม
89) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน
90) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน
5.3 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
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91) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการเข้าถึง
ข้อมูล การประเมินข้อมูล และการใช้ข้อมูลของ
นักเรียน
92) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการ
วิเคราะห์สื่อและการสร้างสื่อของนักเรียน
93) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน
5.4 ทักษะอาชีพ
94) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการมีภาวะ
ผู้นาและความรับผิดชอบของนักเรียน
95) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการมีผลิต
ภาพและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของนักเรียน
5.5 ทักษะชีวิต
96) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการยืดหยุ่น
และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
นักเรียน
97) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการริเริ่ม
และการนาการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
98) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะทางสังคม
และทักษะข้ามวัฒนธรรมของนักเรียน
5.6 ทักษะความเป็นพลเมืองและพลโลก
99) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการมี
จิตสานึกเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมของนักเรียน
100) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการ
ตระหนักต่อโลกและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
101) โรงเรียนมีการประเมินผลทักษะการมี
จิตสานึกประชาธิปไตยของนักเรียน
102) นโยบายของรัฐเอื้อต่อการประเมินผล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน (P)
103) สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน (E)
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104) สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน (S)
105) สภาพเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผล
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน (T)
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก

ข้อ
รายการประเมิน
1
1 ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดแข็งในเรื่อง +1
ใดที่ควรนามาใช้ในการบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก
2 ท่านคิดว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเรื่อง +1
ใดที่ควรนามาใช้ในการบริหาร
วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทางเลือก
3 ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเรื่องใดที่ +1
เป็นโอกาสในการบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ทางเลือก
4 ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกเรื่องใดที่ +1
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
ทางเลือก
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ผลการหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามสาหรับสภาพปัจจุบัน
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

5.0

N of Items =25

.9722

ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามสาหรับสภาพที่พึงประสงค์
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

.9929

5.0

N of Items =25
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบร่างกลยุทธ์ ฉบับที่ 1
3. รายนามผู้ทรงคุณวุฒริ ่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
2. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
3. ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม
4. อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี

5. อาจารย์ยุพิน ตรังคธาร

หัวหน้าสานักงานวิจัยและแผน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา จ.นครนายก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
สถาบันอาศรมศิลป์
ฝ่ายวิชาการ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือก
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์
ฉบับที่ 1
นักวิชาการด้านการพัฒนากลยุทธ์
1. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
2. ดร.สุรดา ไชยสงคราม
3. ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
4. ดร.สุมาลี สุธีกลุ
5. ดร.กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์
นักวิชาการด้านการบริหารวิชาการ
6. ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า

7. ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม
8. ดร.วราภรณ์ แย้มทิม

9. ดร.ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร
นักวิชาการด้านการศึกษาทางเลือก
10. อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี

11. ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

ผู้อานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านช่างเหล็ก
รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สุพรรณบุรี
ครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา จ.นครนายก
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จ.นครปฐม
ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บารุง จ.กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
สถาบันอาศรมศิลป์
ฝ่ายวิชาการ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือก
อาจารย์ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรูส้ มเด็จย่า
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

251
12. ดร.พูนภัทรา พูนผล

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทางเลือก
13. คุณทนง โชติสรยุทธ์
14. อาจารย์ยุพิน ตรังคธาร
15. ดร.วรลักษณ์ ชูกาเนิด
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
16. ดร.วรศักดิ์ อัครเดชเรืองศรี
17. ดร.สิรินพร วิฑิตสุภาลัย
18. ดร.นิภา ฉิมทองดี

อาจารย์พิเศษวิชาการงานธุรกิจและโครงงานอาชีพ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
อดีตหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและทรัพยากร
การเรียนรู้ โรงเรียนเพลินพัฒนา
ผู้อานวยการ โรงเรียนเพลินพัฒนา
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา

ผู้อานวยการโรงเรียนภูมสิ มิทธิ์
รองผู้จัดการโรงเรียนตรีวิทยา
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนรัตนศึกษา
นักวิชาการและนักวิจัยด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
19. ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
หัวหน้าสานักงานวิจัยและแผน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
20. น.ส.ปวีณา จันทร์สุข
นักวิจัย เครื่องมือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพเยาวชน
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group)
ร่างกลยุทธ์ ฉบับที่ 2
นักวิชาการด้านการพัฒนากลยุทธ์
1. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
2. ดร.สุรดา ไชยสงคราม
3. ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
4. ดร.กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์
นักวิชาการด้านการบริหารวิชาการ
5. ดร.สุมาลี สุธีกลุ
6. ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม
7. ดร.ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางเลือก
8. อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี

9. อาจารย์ยุพิน ตรังคธาร
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
10. ดร.วรศักดิ์ อัครเดชเรืองศรี
11. ดร.สิรินพร วิฑิตสุภาลัย
12. ดร.นิภา ฉิมทองดี

ผู้อานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านช่างเหล็ก
รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สุพรรณบุรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา จ.นครนายก
ครู โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บารุง จ.กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
สถาบันอาศรมศิลป์
ฝ่ายวิชาการ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือก
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนภูมสิ มิทธิ์
รองผู้จัดการโรงเรียนตรีวิทยา
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนรัตนศึกษา
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย
1. ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครือ่ งมือวิจัย
2. ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
3. ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจยั
4. ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกลยุทธ์

5. ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุม (Focus Group)
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัต ิผ ู้เ ข ีย นวิท ย านิพนธ์

นางสุนีย์ ชัยสุขสังข์ เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2518 ที่กรุงเทพมหานคร สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2541 ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัด การเทคโนโลยี และนวั ต กรรม บัณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ยการจั ดการและนวั ตกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2552

เริ่มงานเป็นครูอัตราจ้าง ที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เมื่ อปี พ.ศ.2541 และทางานด้าน
การศึกษาทางเลือกที่ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2555
ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว

