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การวิจัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนระบบการจัดการเรียนรู้  รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี  2) เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  จังหวัดปทุมธานี ตามกรอบแนวคิดหลักสูตร สวน
กุหลาบศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบ ปีการศึกษา 2558 – 2559  ท าการประเมินผลการ
ด าเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลการวิจัย  พบว่า 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชาของการ
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อจัดการเรียนการสอนในระดับ “มากท่ีสุด” 

มีค่าเฉลี่ย 4.6   
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อระบบการบริหาร

จัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.65  
นวัตกรรมที่เกิดจากการด าเนินงาน คือ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ประเภท e-learning  
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1. ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย เปิดสอนเฉพาะ

นักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษา ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันอยู่ใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ ต่อมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521    

มีการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตามนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันรวมทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

สระบุรี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   

 ในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย ปรากฏว่ามี

ความหลากหลายยิ่ง ในการนี้เพ่ือการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นนักเรียนสวนกุหลาบและควบคุมคุณภาพ

การจัดการศึกษา  สมาคมครูและศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย  ภายใต้การน าของ ผอ.สมหมาย วัฒนะ

คีรี อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้มีแนวคิดและเริ่มด าเนินการหลักสูตรสวนกุหลาบ 

ระยะที่ 1(ปีการศึกษา 2552-2555) โดยหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา  มุ่งเน้นให้นักเรียนในโรงเรียน

เครือข่ายสวนกุหลาบได้เรียนรู้เรื่อง “ความเป็นมาสวนกุหลาบ” และส่งเสริม “การมีอัตลักษณ์ความเป็น

ลูกสวนกุหลาบ” ที่เป็นรูปธรรม จนถึง ปี 2556 ได้มีแนวคิดในการด าเนินงานระยะที่ 2 (2556-2559)    

ที่เน้นขยายกรอบแนวคิดของหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาให้ครอบคลุมในเรื่อง (1) “แนวทางการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับลูกสวนกุหลาบ เสริมหลักสูตรปกติส าหรับโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ฯ  เพ่ือให้ลูกสวนกุหลาบรายบุคคล เกิดการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ที่คาดหวังและพัฒนาเต็ม

ศักยภาพในหลักสูตรปกติ  รวมถึงพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับของการเป็นสมาชิกของสังคมใน

ศตวรรษที่ 21  และ  (2) แนวทางการบริหารจัดการในระดับสถานศึกษาและระดับเครือข่ายเพ่ือสร้าง

ความเป็นเลิศระดับประเทศ   ส าหรับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ 

 ในการด าเนินงานระยะที่ 2 (2556-2559)  โครงการพัฒนาการศึกษาตามหลักสูตรสวนกุหลาบ    

ได้มีแนวคิดในการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา โดยได้ยกร่างมาตรฐานคุณภา“กุหลาบหลวง” เป็น

ข้อก าหนดในการควบคุมงานของสถานศึกษาเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เจริญ
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งอกงามอย่างสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา  มีอัตลักษณ์ “สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 

สวนกุหลาบฯ” เจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีสมรรถนะเป็นพลเมืองและพลโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานคุณภาพท่ีส าคัญ 5 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่   1 มาตรฐานด้านครอบครัวสวนกุหลาบฯ 

  ส่วนที่   2 มาตรฐานคุณภาพครูที่ปรึกษาสวนกุหลาบ 

  ส่วนที่   3 มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบ 

  ส่วนที่   4 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสวนกุหลาบ 

  ส่วนที่   5 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบ 

 ในการนี้เพ่ือให้มีมาตรฐานกุหลาบหลวงที่มีคุณภาพเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้องตามหลักวิชา

และเกิดประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ อย่างเป็น

รูปธรรม และมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนในการตรวจสอบยืนยันความส าเร็จในการด าเนินงาน ผู้วิจัยใน

ฐานะครูผู้สอน จึงเห็นว่าควรจะมีการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบในมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง  

ได้แก่ มาตรฐานครูผู้สอนสวนกุหลาบ โดยพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ของระบบบริหารจัดการใน

ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและพัฒนาการ ด้านสมรรถนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งจะ

เป็นต้นแบบนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาของประเทศไทยในโอกาสต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนระบบการจัดการเรียนรู้  รายวิชา เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัด

ปทุมธานี 

 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  จังหวัดปทุมธานี ตามกรอบ

แนวคิดหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบ ปีการศึกษา 2558-2559 

 

3. ขอบเขตของกำรวิจัย 

 3.1 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 3.2 กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558    

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี 



3 
 
 3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

  ตัวแปรต้น  คือ การจัดการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
            ตัวแปรตำม  ประกอบด้วย 

1) ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความถูกต้อง ตามหลักรายวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2558  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  จังหวัดปทุมธานี 

3.4 ระยะเวลาในการทดลองใช้นวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558 
 3.5 เนื้อหาวิชา 

 เนื้อหาวิชาที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

เรื่องโครงสร้างควบคุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  

 

4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดส าคัญ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนการสอน
รายวิชา เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
รังสิต 

ทดลองใช้ 

ตัวแปรตำม 
1) ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความถูกต้องตามหลักวิชาของรูปแบบหลัก
วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 
 2) ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการ  
ในด้าน 

  (1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง และ 
  (2) พัฒนาการด้านสมรรถนะของนักเรียน  

 

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   การจัดการความรู้ และ 
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ได้ข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียน วิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

สามารถเขียนโปรแกรม สร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 

 

6. นิยำมศัพท ์

โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย รังสิต หมายถึง โรงเรียนในเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่จัด
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 คณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยสวนกุหลำบ หมายถึง คณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหาร
โรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในเครือข่าย 
 มำตรฐำนคุณภำพกุหลำบหลวง หมายถึง กรอบแนวทางการบริหารจัดการที่ก าหนดขึ้น ใน
ลักษณะขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้พฤติกรรม ที่สะท้อนถึงการท างานอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ เพ่ือ
หวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมรรถนะของผู้เรียนในโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบ ประกอบด้วย  
มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบฯ มาตรฐานคุณภาพครูที่ปรึกษาสวนกุหลาบฯ มาตรฐาน
คุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบฯ มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสวนกุหลาบฯ และ
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ 
 มำตรฐำนคุณภำพครูสวนกุหลำบ หมายถึง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในสมรรถนะที่
พึงประสงค ์
 ประสิทธิภำพของระบบ หมายถึง คุณภาพของระบบในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์ ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของระบบ (Propriety Standard) หมายถึง การประเมินตามความรับรู้ของ
ผู้เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านเนื้อหาสาระของระบบ สมรรถนะของเยาวชน ครู
หรือครอบครัวผู้ใช้ระบบ ความเป็นนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป     ความถูกต้องตาม
หลักวิชาที่เน้นการสร้างวินัยเชิงบวก ความชัดเจน กระชับและเข้าใจง่าย  เหมาะส าหรับผู้เรียนหรือ
ครอบครัวที่มีความสามารถแตกต่างกันตามหลักการทางการ ศึกษาศาสตร์  มีความเป็นมิตร เอ้ืออาทร 
เคารพในสิทธิส่วนตัวของผู้เกี่ยวข้อง มีการสะท้อนข้อมูลที่แสดงถึงความรับผิดชอบและยุติธรรม 

2. ความเป็นไปได้ของระบบ (Feasibility Standard)  หมายถึง การประเมินตามการรับรู้ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์จากการเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้และ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในความเป็นจริง ความเป็นไปได้ในการน าระบบมาเสริมหลักสูตรภาคปกติ ใช้
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เวลาหรือทรัพยากรน้อย สะดวกแก่การปฏิบัติ ไม่ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติ ตลอดจนหลักฐานเชิง
ประจักษ์จากการบันทึกข้อมูลหรือปฏิบัติการได้จริงภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

3. ความเป็นประโยชน์ของระบบ (Feasibility Standard) หมายถึง การประเมินตามการรับรู้
ของผู้เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์จากการระบบช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องทราบถึงจุดหมาย มองเห็นภาพ
ส าเร็จที่ท้าทาย กระตุ้นความอยากรู้และอยากปฏิบัติ มองเห็นเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจน มีแนวโน้ม
ที่จะเกิดผลต่อทั้งร่างกาย จิตใจหรือสติปัญญาของเยาวชน มีแนวโน้มที่จะเกิดผลดีต่อเยาวชน ตลอดจน
การมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า สามารถเสริมสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 

ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง  ท่าทีความรู้สึกต่อกระบวนการบริหารจัดการตาม
กรอบนวัตกรรม ที่สะท้อนถึงการรู้สึกเห็นด้วย - ไม่เห็นด้วยหรือเห็นคุณค่าของระบบ   ตามการรับรู้ของ
ผู้เกี่ยวข้อง วัดโดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

พัฒนำกำรด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน  หมำยถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนหรือ
กลุ่มผู้เรียนในด้านผลการเรียน พฤติกรรมหรือคุณลักษณะ   เป็นการวัดเชิงเปรียบเทียบระหว่างระยะ
ก่อนการใช้นวัตกรรมกับหลังใช้นวัตกรรม วัดโดยการสังเกต การทดสอบ การประเมินและการรวบรวม
ข้อมูลตามแบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพรายวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25578 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

2.1 ความเป็นมาของสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตและเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย 

     2.2 แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

     2.3 ระบบประกันคุณภาพของเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย 

2.4 มาตรฐานกุหลาบหลวง : มาตรฐานครูผู้สอนคุณภาพ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

2.5  ระบบการจัดการเรียนการสอน  
2.6  บทบาทครูผู้สอน 
2.7  การบริหารจัดการการเรียนการสอน  
2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ความเป็นมาของสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตและเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านศุภาลัย
บุรี ต าบล คลองสี่ อ าเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โดยในปี 2534 คุณประทีป ตั้งมติธรรม ศิษย์
เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) มอบที่ดิน
จ านวน 15 ไร่ ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี เพ่ือจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย และเป็นโรงเรียนในโครงการจุดสกัดเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2536 และแต่งตั้งให้ นายวีระ 
กาญจนะรังสิตา มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต    ในปีการศึกษา 2553 
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตท าการเรียนการ
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีการจัดชั้นเรียนแบบ 14-14-14/14-14-14 
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 14 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นละ 14 
ห้องเรียน) แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น ดังนี้ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหมด 14 ห้องเรียน ได้แก่ 
1.ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(English Program : EP) มีจ านวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 30 คน 
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2. ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  (Gifted 
Education Program : GEP) มีจ านวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 36 คน 

3. ห้องเรียนปกติ มีจ านวน 10 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 50 คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 14 ห้องเรียน ซึ่งจะมีการแยกเป็นแผนการเรียนต่างๆ 

ได้แก่ 
1. ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น 

ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) มีจ านวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น และแบ่งเป็นห้องเน้น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และห้องเน้นคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ห้อง ห้องละ 30 คน 

2. ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
(Gifted Education Program : GEP) มีจ านวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 36 คน 

4. ห้องเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 4 ห้องเรียนต่อระดับชั้น เฉลี่ยห้อง
ประมาณ 45-50 คน 

5. ห้องเรียนกลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ห้องเรียนต่อระดับชั้น เฉลี่ยห้อง
ประมาณ 45-50 คน 

6. ห้องเรียนกลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จ านวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น เฉลี่ยห้อง
ประมาณ 45-50 คน 

7. ห้องเรียนกลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น เฉลี่ยห้อง
ประมาณ 45-50 คน 

8. ห้องเรียนกลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา จ านวน 1 ห้องเรียนต่อ
ระดับชั้น เฉลี่ยห้องประมาณ 40-45 คน 
 โรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบ  หมายถึงโรงเรียนเครือข่าย 11 โรงเรียนที่ใช้ชื่อ “สวนกุหลาบ” 

ประกอบด้ ว ย  โ ร ง เ รี ยนสวนกุหลาบวิทยาลั ย   โ ร ง เ รี ยนสวนกุ หลาบวิ ทยาลั ยนนทบุ รี   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทราปราการ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ปทุมธานี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นครสวรรค์ (จิระประวัติ)   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลันธนบุรี  และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช 

มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน 
1. ปี 2540 - ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และศูนย์พัฒนางาน 

ห้องสมุดกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษา จ.ปทุมธานี 
2. ปี 2541 - ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ของกรมสามัญศึกษา  
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กระทรวงศึกษาธิการ , ได้รับรางวัลจากส านักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการจัดท าโครงการรักชาติให้ถูกทาง สร้างเสริมความสุจริตเพ่ืออบรมสั่งสอนให้
นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ปี 2542 - ได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด “รักในหลวง  
ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด” กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , ได้รับรางวัลห้องสมุด
โรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ปี 2543 - ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนพ่ีข่ายโครงการ Resource Center จังหวัดปทุมธานี ,  
ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

5. ปี 2544 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สถานที่ท างาน "สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ  
มีชีวิต ชีวา" ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข , ได้รับรางวัลโรงเรียนปฏิรูปศึกษาดีเด่น ของกรม
สามัญศึกษา 

6. ปี 2545 - ได้รับรางวัลโรงเรียนแกนน าปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ของจังหวัดปทุมธานี และ 
ของกรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกน าเสนอผลงานในนามเขตการศึกษา 1 งานเสมา 45 เปิดโลกการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ณ เมืองทองธานี , ได้รับรางวัลโครงการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ดีเด่น , โรงเรียนดีเด่นใน
โครงการพัฒนาดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง , ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน จัดแหล่ง
เรียนรู้ดีเด่นอันดับหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี , ชนะเลิศโครงการรักการอ่านดีเด่น จังหวัดปทุมธานี 

7. ปี 2550 - ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเหรียญทอง 
8. ปี 2551 - ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ  

ครั้งที่ 8 มูลนิธิ สอวน. 
            9.  ปี 2552 - ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น , โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาส่งเสริม 
นิสัย รักการอ่านระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ,โรงเรียนมาตรฐาน อย.น้อย ระดับ “ดีเยี่ยม”, 
รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ โครงการยุวชนประกันภัย ได้จัดท าโครงการที่ 
บูรณาการมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) , ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนในรายการ
ชิงช้าสวรรค์ ช่วงชิงช้าสวรรคค์อนเทสต์ ประจ าฤดูฝนปีที่ 5 

10. ปี 2553 - ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นระดับประเทศ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

11. ปี 2557 -ได้รับการรับรองมาตรฐานรอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) จากส านักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าน มัธยมศึกษา 
ด้วยคะแนน 94.72 คะแนน ระดับคุณภาพ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทาง
การศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง  และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถาน
ประกอบการ ประชาชน   และสังคมโดยรวมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
บัญญัติให้มีการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   โดยแยกเป็นระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  และการประกันคุณภาพภายนอก  การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องภายในของสถานศึกษา
ที่ต้องจัดท าเองโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่การประกันคุณภาพเป็นการด าเนินงานโดย
หน่วยงานภายนอกท่ีเป็นอิสระ  และมีความเป็นกลาง  และมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินเปรียบเทียบ
มาตรฐานของสถานศึกษาท่ัวประเทศและด าเนินการเปรียบเทียบทุกๆ 5 ปี เป็นต้น 
          ตัวชี้วัดที่จะวัดมาตรฐานการศึกษาและกระบวนการประเมิน   เป็นสาระส าคัญที่หน่วยงาน
ประเมินและประกันภายนอกจะต้องด าเนินการต่อไปในอนาคตเมื่อได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนี้ในระดับ
กระทรวง 
 

บทบาทหน้าที่ของครูในการประกันคุณภาพภายในควรเป็น ดังนี้ 
   1.มีการเตรียมความพร้อมของตนเอง โดยท าการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการประเมินผลภายใน รวมทั้งพยายามสร้างเจตคติที่ดีต่อการประเมินภายใน 
   2.ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่คณะกรรมการประเมินผล
ภายในต้องการ 
 3.ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งของการประเมินผลภายใน เช่น   เข้าร่วมพิจารณาจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการ
ประเมินผลภายในสถานศึกษา ร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะต่างๆ ใน
กระบวนการประเมินผลภายใน ร่วมกันท าการส ารวจเก็บข้อมูลที่คณะกรรมการส ารวจ   ร่วมกันท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล (หากมีความรู้ด้านการวิเคราะห์)  ร่วมกันสรุปผลการประเมิน เป็นต้น 
   4.ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการร่วมกันก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ในการประเมินด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาเอง และร่วมกันก าหนดเกณฑ์การตัดสินมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ในด้านต่าง ๆ 
   5.ปฏิบัติหน้าที่หลักหรือหน้าที่ประจ าที่รับผิดชอบอย่างมีระบบ ตามกระบวนการแล ะ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เช่น ในหน้าที่การสอนต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จัดเตรียมเนื้อหาสาระท่ีถูกต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนการสอน จัดท า
สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์การเรียนการสอน  จัดกิจกรรม  วิธีการเรียนรู้ที่สร้างให้
ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าหาความรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนหลากหลาย
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และเหมาะสมรวบรวมผลสรุปผล ประเมินการเรียนการสอน  พฤติกรรมของผู้เรียน  น าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 
ระบบประกันคุณภาพของเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ก าหนดระบบประกันคุณภาพเครือข่ายสวนกุหลาบ
วิทยาลัย โดยก าหนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษา 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2559)  เพ่ือเป็นแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี พ.ศ.2559 เครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก้าวเข้าสู่ความเป็นสถาบัน 
สร้างสรรค์ความสมานฉันท์ แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมกันยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ธ ารงรักษาความเป็นผู้น าการจัดมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจ 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้ก าหนดพันธกิจไว้ ดังนี้ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามอัตลักษณ์ของสุภาพบุรุษ หรือสุภาพสตรีสวนกุหลาบฯ มี
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเครือให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาและการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา 
เป้าประสงค์   
เพ่ือให้พันธกิจบรรลุตามความคาดหวัง จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
1. ประชุมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการบริหารและ

การจัดการเรียนรู้ให้เป็นมืออาชีพภายใน 5 ปี 
2. เยี่ยม นิเทศ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเครือ  

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการ 

การจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและมาตรฐานของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย มีผลการวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 30 เรื่อง 

4. ส่งเสริมให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ของครู นักเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้ออื่น ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาในเครือ โดยค านึงถึง
การสนับสนุนแบบ Cross subsidize และหลักธรรมาภิบาล 

6. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ คุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในเครือ
โดยค านึงถึงบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
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เป้าหมาย 
1. ประชุม อบรม สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเครือ              ปี

การศึกษาละ 1 ครั้ง 
2. เยี่ยม นิเทศ ให้ก าลังใจสถานศึกษาในเครือ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. ประชุมซิมโปเซี่ยม (Symposium) น าเสนอผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ปีการศึกษาละ 30 เรื่อง 
4. มีชมรมทางวิชาการของครูครบทุกสาขาวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. มีกิจกรรมการเสวนาผู้บริหารสถานศึกษาในเครืออย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า                   

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
6. มีระบบการพัฒนาโรงเรียนคู่พัฒนาในเครือข่ายสวนกุหลาบระหว่างสถานศึกษาต้นแบบ

และสถานศึกษาที่ก าลังพัฒนา 
7. มีระบบการแลกเปลี่ยนผู้เรียน/ครู 
8. มีฐานข้อมูลร่วมที่เชื่อมโยงด้วยระบบ ICT 
9. มีกิจกรรมพหุปัญญาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาในเครือ โดยผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการ

จัดกิจกรรม 
10. มีองค์กรควบคุมคุณภาพทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาในเครือ ในรูปคณะกรรมการ

วิชาการ (Acadamic Board) มีบทบาทในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพของปัจจัย 
กระบวนการและผลิตที่คาดหวัง ได้แก่ มาตรฐานด้านปัจจัย เช่น มาตรฐานครูผู้สอน  
ครูที่ปรึกษา ครอบครัว มาตรฐานด้วยกระบวนการ เช่น การจัดการเรียนรู้ การดูแลผู้เรียน 
การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน การป้องกันความเสี่ยง มาตรฐานด้านผลผลิต เช่น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะตามอัตลักษณ์ สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เป็น
ต้น พร้อมการควบคุม ก ากับ ติดตาม 

11. จัดสาระการเรียนรุ้สวนฯกุหลาบศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาหรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

12. จัดกิจกรรมตามระบบห้องเรียนคุณภาพ “กุหลาบหลวง” 
13. จัดกิจกรรมประเมินภาวะผู้น าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
14. พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลในระบบเครือข่ายโรงเรียน 
 
กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพ 
3. กลยุทธ์การมีส่วนร่วม 

 



12 

มาตรฐานกุหลาบหลวง : มาตรฐานครูผู้สอนคุณภาพ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 เจตนารมณ์ 
 มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” เป็นข้อก าหนดในการด าเนินงานของสถานศึกษาเครือข่าย
สวนกุหลาบวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามอย่างสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา มีอัตลักษณ์ “สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรีสวนกุหลาบ” เจริญเติบโตตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
มีสมรรถนะเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค์ 
 มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ปรับกระบวนการเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเครือข่าย 
สวนกุหลาบวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเป็นแนวเดียวกัน 
 2. สร้างความตระหนัก ความพยายามเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายใน 
การสนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3. เป็นปทัสถานในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล เสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพด้วยระบบเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 

องค์ประกอบ 
 มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” ประกอบด้วยข้อก าหนดในการด าเนินงาน 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 5 ส่วน 
ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบฯ 

ส่วนที่ 2 มาตรฐานคุณภาพครูที่ปรึกษาสวนกุหลาบฯ 
ส่วนที่ 3 มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบฯ 
ส่วนที่ 4 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสวนกุหลาบฯ 
ส่วนที่ 5 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ 

 สาระส าคัญของมาตรฐาน 
 สาระส าคัญของมาตรฐานก าหนดให้มีองค์ประกอบและตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อม กระบวนการด าเนินงานหรือผลลัพท์ที่คาดหวัง โดยผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด เพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตาม
เจตนารมณ์ 
 รายละเอียดมาตรฐาน 
 ส่วนที่ 3 มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนคุณภาพสวนกุหลาบฯ 
 ครูผู้สอนเป็นครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ตามสาระฯ มาตรฐาน ตัวชี้วดัและ
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา จึงต้องแสดงความรับผิดชอบจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ท าการ



13 

ออกแบบการเรียนรู้ วางแผนการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม เทคนิค วิธีการ
หรือแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
มีประสิทธิภาพท าการวัดประเมิลผลที่มีคุณภาพ จัดท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ น า
การเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนหรือรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยก าหนดรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้  
 

รายการ/องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ST1 วางแผน/ออกแบบการ
เรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 

1.1 สร้างหน่วยเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Effective Syllabus) 
1.2 ก าหนดชิ้นงาน/โครงการประจ าภาคเรียนแบบบูรณาการโดย

ร่วมมือกับผู้สอนในภาคเรียนและชั้นเรียนเดียวกัน 
1.3 จัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Lesson 

plan) เสนอแผนต่อโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 
1.4 บูรณาการสาระฯสวนกุหลาบศึกษา อย่างน้อยรายวิชาละ 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ST2 ปฏิบัติการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective 
Teaching)  

2.1  เตรียมความพร้อมของผู้เรียน กระตุ้น จูงใจให้ตระหนักและ 
      เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
2.2  ใช้เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย/เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2.3  ใช้ ICT สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
2.4 เสริมสร้างวินัยเชิงบวกในกระบวนการเรียนรู้ 
2.5 ใช้หรือเปิดโอกาสให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
2.6 เน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน/ผลผลิตที่สร้างสรรค์ 
2.7 พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.8 สอดแรกสาระฯสวนกุหลาบฯศึกษา ในการปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ตามโอกาสที่เหมาะสม 

ST3 วัด ประเมินผล วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective 
Assessment) 

3.1 พัฒนาและใช้วิธีการ/เครื่องมือวัดผลอย่างมีคุณภาพ ประเมิน 
      ตามสภาพจริง 
3.2  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
3.3  พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
3.4  น าผลการวิจัย/การประเมินมาใช้เพ่ือพัฒนากรเรียนรู้ 
3.5  ให้ข้อมลูป้อนกลับจากการประเมินผลแก่ผู้เรียนหรือผู้ปกครอง 
      เป็นระยะ ๆ 

ST4 น าการเปลี่ยนแปลงสู่
ห้องเรียน/รายวิชา ผลปรากฏ
ต่อผู้เรียนชัดเจน 

4.1 พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา มีแนวโน้ม 
     สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ผลงานเฉพาะวิชา) 
4.2 พัฒนาการด้านคุณลักษณะ/สมรรถนะตามจุดเน้นของหลักสูตร  
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รายการ/องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
      (ผลงานร่วม) 
4.3 พัฒนาการด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน (ผลงานร่วม)  

 
ระบบการจัดการเรียนการสอน  

การเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับผู้เรียน บทบาทของครู คือ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับผู้เรียน การสอนไม่ใช่เรื่องยาก  ถ้าผู้เรียนทั้งหมดมี
พ้ืนฐานความรู้เท่ากัน มีความสามารถทัดเทียมกัน และพร้อมจะเรียนรู้ได้จากวิธีการสอนของครูคนเดียว
ได้ทุกเวลา แต่ในความเป็นจริงผู้เรียนทั้งชั้นมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานแตกต่างกัน  จึงมักเกิดปัญหาใน
การเรียนการสอนกับครู  ครูจึงควรเลือกวิธีการสอนที่ เหมาะสมกับผู้เรียนโดยส่วนรวม  โดยครูต้อง
พยายามคิดค้นวิธีสอน สื่อ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 
ความหมายของระบบ 
เปรื่อง กุมุท (เปรื่อง กุมุท. 2518 : 1) ได้กล่าวว่า ระบบ คือ ภาพส่วนรวมของโครงสร้างหรือ

ขบวนการอย่างหนึ่งที่จะจัดระเบียบความสัมพันธ์กัน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เช่น ระบบ
การศึกษา จะมีองค์ประกอบเป็นหน่วยย่อยลงไป คือ การเรียนการสอน การจัดการบริหาร อาคาร 
สถานที่ และเครื่องอ านวยความสะดวก ชุมชน และผู้เรียน  

พินิจ  พันธุ์ชื่น (2557: ออนไลน์) ระบบ คือ ภาพส่วนรวมของโครงสร้างหรือของกระบวนการ
บางอย่าง ที่มีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่รวมกันอยู่ในโครงสร้างหรือ
กระบวนการนั้น 
           ระบบเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการวางแผนและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
  วิธีระบบ ( System Approach)  พินิจ  พันธุ์ชื่น (2557: ออนไลน์) มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 4 ประการ คือ 
           1. ข้อมูลวัตถุดิบหรือตัวป้อน ( Input ) 
           2. กระบวนการ ( Process) 
           3. ผลผลิต ( Output ) 
          4. การตรวจผลย้อนกลับ ( Feedback) 
    องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนนี้ จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ดังภาพ 
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                        แบบจ าลองคลาสสิค ของสิ่งท่ีเรียกว่า วิธีระบบ 
  

  1. สิ่งที่ป้อนเข้าไป ( Input ) 
 หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการหรือโครงการต่างๆ เช่น   ในระบบการเรียน

การสอนในชั้นเรียน อาจได้แก่ ครู นักเรียน ชั้นเรียน หลักสูตร  ตารางสอน วิธีการสอน เป็นต้น ถ้าใน
เรื่องระบบหายใจ อาจได้แก่ จมูก ปอด กระบังลม   อากาศ เป็นต้น 

2. กระบวนการหรือการด าเนินงาน ( Process) 
 หมายถึง การน าเอาสิ่งที่ป้อนเข้าไป มาจัดกระท าให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี

ต้องการ    เช่น การสอนของครู หรือการให้นักเรียนท ากิจกรรม เป็นต้น 
3. ผลผลิต หรือการประเมินผล (Output)     หมายถึง ผลที่ได้จากการกระท าในขั้นที่สอง 

ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   หรือผลงานของนักเรียน เป็นต้น 
4. การวิเคราะห์ระบบ เป็นวิธีการน าเอาผลที่ได้ ซึ่งเรียกว่า ข้อมูลย้อนกลับ (Feed 

Back)    จากผลผลิตหรือการประเมินผลมาพิจารณาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
วิธีระบบที่ดี ต้องเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างประหยัดและเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและสถานการณ์   เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้  ถ้าระบบใดมีผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพมากกว่า ข้อมูลหรือวัตถุดิบที่ป้อนเข้าไป ก็ถือ
ได้ว่าเป็นระบบที่มีคุณภาพ  ในทางตรงข้ามถ้าระบบใดมีผลผลิตที่ต่ ากว่าข้อมูลหรือวัตถุดิบที่ไปใช้   ก็
ถือว่าระบบนั้นมีประสิทธิภาพต่ า 

 
ลักษณะส าคัญของวิธีระบบ 
1. เป็นการท างานร่วมกันเป็นคณะของบุคคลที่เก่ียวข้องในระบบนั้น ๆ 
2. เป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
3. เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 
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4. เป็นการแก้ปัญหาใหญ่ โดยแบ่งออกเป็นปัญหาย่อย ๆ เพ่ือสะดวกในการแก้ปัญหา 
อันจะเป็นผลให้แก้ปัญหาใหญ่ได้ส าเร็จ 

5. มุ่งใช้การทดลองให้เห็นจริง 
6. เลือกแก้ปัญหาที่พอจะแก้ไขได้และเป็นปัญหาเร่งด่วนก่อน 

  
การวิเคราะห์ระบบ ( System Analysis ) 
คือการกระท าหลังจากผลที่ได้ออกมาแล้ว เป็นการปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นด้วยการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาใช้แก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่าง ๆ 
การน าข้อมูลย้อนกลับมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบ     เป็นส่วนส าคัญของวิธีระบบ (  System 
Approach) ซึ่งจะขาดองค์ประกอบนี้ไม่ได้     เพราะจะท าให้ขาดการปรับปรุง    พัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพ 
  

ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ 
            1.  ก าหนดปัญหา (Identify Problem) 

 2.  ก าหนดจุดมุ่งหมาย (Objectives) 
 3.  ศึกษาข้อจ ากัดต่าง ๆ (Constraints) 
 4.  สร้างทางเลือก (Alternatives) 
 5.  พิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม (Selection) 
 6.  ทดลองปฏิบัติ (Implementation) 
 7.  ประเมินผล (Evaluation) 
 8.  ปรับปรุงแก้ไข (Modification) 

  ขั้นที่ 1 ขั้นตั้งปัญหาหรือก าหนดปัญหา ในขั้นนี้ต้องศึกษาให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าอะไรคือปัญหา 
ที่ควรแก้ไข 
 ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ว่าจะให้ได้ผลในทาง
ใด   มีปริมาณและคุณภาพเพียงใดซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์นี้ควรค านึงถึง  ความสามารถในการ
ปฏิบัติได้จริงเป็นส าคัญ 

ขั้นที่ 3  ขั้นสร้างเครื่องมือวัดผล  การสร้างเครื่องมือนี้จะสร้างหลังจากก าหนดวัตถุประสงค์
แล้ว และต้องสร้างก่อนการทดลองเพ่ือจะได้ใช้เครื่องมือนี้ วัดผลได้ตรงตามเวลาและเป็นไปทุกระยะ 

ขั้นที่ 4  ค้นหาและเลือกวิธีการต่างๆ ที่จะใช้ด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้   ควรมองด้วยใจ
กว้างและเป็นธรรม หลายๆ แง่ หลายๆ มุม พิจารณาข้อดีข้อเสียและข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีอยู่ให้เห็นชัด 

ขั้นที่ 5 เลือกเอาวิธีที่ดีที่สุดจากข้ันที่ 4 เพ่ือน าไปทดลองในขั้นต่อไป 
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ขั้นที่ 6 ขั้นการทดลอง เมื่อเลือกวิธีการใดแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามวิธีการนั้น การทดลองนี้ควร
กระท ากับกลุ่มเล็กๆ ก่อนถ้าได้ผลดีจึงค่อยขยายการปฏิบัติงาน ให้กว้างขวางออกไป จะได้ไม่เสีย
แรงงาน เวลาและเงินทองมากเกินจ าเป็น 

ขั้นที่ 7  ขั้นการวัดผลและประเมินผล  เมื่อท าการทดลองแล้วก็น าเอาเครื่องมือวัดผลที่สร้าง
ไว้  ในขั้นที่ 3 มาวัดผลเพื่อน าผลไปประเมินดูว่า ปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายเพียงใด  ยังมีสิ่งใดขาด
ตกบกพร่อง จะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที่ 8 ขั้นการปรับปรุงและขยายการปฏิบัติงาน จากการวัดผลและประเมินผลในขั้นที่ 7 
จะท าให้เราทราบว่า การด าเนินงานตามวิธีการที่แล้วมานั้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ เพียงใด จะ
ได้น ามาแก้ไข ปรับปรุงจนกว่าจะได้ผลดีจึงจะขยายการปฏิบัติหรือยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป 

 
ลักษณะของระบบที่ดี 
ระบบที่ดีต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( efficiency) และมีความยั่งยืน 

(sustainable) ซึ่งต้องมีลักษณะ 4 ประการคือ 
1.  มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ( interact with environment ) 
2.  มีจุดหมายหรือเป้าประสงค์ ( purpose) 
3.  มีการรักษาสภาพตนเอง (self-regulation) 
4.  มีการแก้ไขตนเอง ( self-correction ) 

 ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ( interact with environment ) ระบบทุก ๆ ระบบจะมี
ปฏิสัมพันธ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับโลกรอบ ๆตัว ของระบบ โลกรอบ ๆตัวนี้ เรียกว่า "สิ่งแวดล้อม" การที่
ระบบมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนี้เอง  ท าให้ระบบดังกล่าวกลายเป็น ระบบเปิด 
 ( Open system ) กล่าวคือ ระบบจะรับปัจจัยน าเข้า (inputs ) จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะเป็น
พลังงาน อาหาร ข้อมูล ฯลฯ ระบบจะจัดกระท าเปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้านี้ให้เป็นผลผลิต ( output ) 
แล้วส่งกลับไปให้สิ่งแวดล้อมอีกทีหนึ่ง 

มีจุดหมายหรือเป้าประสงค์ ( purpose)  ระบบจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแน่นอนส าหรับตัว
ของมันเอง ระบบที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น ระบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์นั้นก็มีจุดมุ่งหมายส าหรับ
ตัวของระบบเองอย่างชัดเจนว่า  "เพื่อรักษาสภาพการมีชีวิตไว้ให้ได้ให้ดีที่สุด" จุดมุ่งหมายนี้จะไม่เด่นชัด  

มีการรักษาสภาพตนเอง (self-regulation)  ลักษณะที่สามของระบบ คือ การที่ระบบสามารถ
รักษาสภาพของตัวเองให้อยู่ในลักษณะที่คงที่อยู่เสมอ  การรักษาสภาพตนเองท าได้โดยการแลกเปลี่ยน
อินพุทและเอาท์พุทกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆของระบบหรือระบบย่อย ตัวอย่าง ที่เห็นได้ชัดเจนคือ 
ระบบย่อยอาหารของร่างกายมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย ๆ หรือระบบย่อยต่างๆ เช่น 
ปาก น้ าย่อย น้ าดี หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ฯลฯ 

มีการแก้ไขตนเอง ( self-correction ) ลักษณะที่ดีของระบบ คือ มีการแก้ไขและปรับตัวเอง 
ในการที่ระบบมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมบางครั้งปฏิสัมพันธ์นั้นก็จะท าให้ระบบการรักษาสภาพ
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ตัวเอง ต้องย่ าแย่ไป  ต้องมีการแก้ไขระบบและปรับตัวเองเสียใหม่ เช่น  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย
กับอากาศหนาว (สภาพแวดล้อม) อาจจะท าให้เกิดอาการหวัดขึ้นได้ ในสถานการณ์นี้ ถ้าระบบร่างกาย
ไม่สามารถท่ีจะรักษาสภาพตัวเองได้อย่างดี ร่างกายก็จะต้องสามารถปรับตัวเองเพ่ือที่จะต่อสู้กับอาการ
หวัดนั้นโดยการผลิตภูมิคุ้มกันออกมาต้านหวัด เป็นต้น 

 
  วิธีระบบกับการเรียนการสอน 

ตัวป้อน ( Input ) หรือ ปัจจัยน าเข้าระบบ คือ ส่วนประกอบต่างๆ ที่น าเข้าสู่ระบบได้แก่ 
ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  

ผู้สอน หรือครู เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งข้ึนอยู่กับคุณลักษณะหลายประการได้แก่คุณลักษณะด้านพุทธิพิสัย เช่น ความรู้ 
ความสามารถ   ความรู้จ าแนกเป็นความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอน และความรู้ในเทคนิคการสอนต่างๆ 

ผู้เรียน  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีสุดในระบบการเรียนการสอน ซึ่งจะบรรลุผลส าเร็จได้
ย่อมขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้เรียนหลายประการ เช่น ความถนัด ความรู้พ้ืนฐานเดิม ความ
พร้อม  ความสนใจและความพากเพียรในการเรียน  ทักษะในการเรียนรู้ ฯลฯ 

หลักสูตร เป็นองค์ประกอบหลักที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   หลักสูตรประกอบด้วย
องค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 ประการคือ 

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
2. เนื้อหาสาระที่เรียน 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน (รวมวิธีสอนและสื่อการเรียนการสอน) และ 
4. การประเมินผล 
สิ่งอ านวยความสะดวก อาจเรียกอีกอย่างว่า "สิ่งแวดล้อมการเรียน" เช่น ห้องเรียน สถานที่

เรียน ซึ่งประกอบด้วยโต๊ะ เก้าอ้ี แสงสว่าง ฯลฯ 
          กระบวนการ ( Process ) ในระบบการเรียนการสอนก็คือ   การด าเนินการสอน   ซึ่งเป็นการ
น าเอาตัวป้อน เป็นวัตถุดิบในระบบมาด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลผลิตตามที่ต้องการ   ในการด าเนินการ
สอน   อาจมีกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม ได้แก่   การตรวจสอบและเสริมพ้ืนฐาน   การสร้างความ
พร้อมในการเรียน  การใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ  และอาจใช้กิจกรรมเสริม  การตรวจสอบและเสริม
พ้ืนฐาน   เป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้สอนรู้จักผู้เรียนและได้ข้อสนเทศที่น ามาใช้ ช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังขาด
พ้ืนฐานที่จ าเป็นก่อนเรียน    ให้ได้มีพ้ืนฐานที่พร้อมที่จะเรียนโดยไม่มีปัญหาใดๆ   การสร้างความพร้อม
ในการเรียน    เมื่อเริ่มชั่วโมงเรียน   โดยทั่วไปแล้วจะมีผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียน เช่น พูดคุยกันหรือ 
คิดถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน  ถ้าผู้สอนเริ่มบรรยายไปเรื่อยๆ  อาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการ
โดยเฉพาะในช่วงต้นชั่วโมง   จึงควรดึงความสนใจของผู้เรียนให้เข้าสู่การเรียนโดยเร็ว    ซึ่งท าได้หลาย
วิธี   เช่น   ใช้ค าถาม   ใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ช่วยเร้าความสนใจ  หรือยกเรื่องที่เก่ียวข้องมาเล่าให้ผู้เรียน
ฟัง 
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การใช้เทคนิคการสอนต่างๆ ควรท าการสอนโดยใช้เทคนิค วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ หลาย 

วิธีการใช้กิจกรรมเสริม วิธีสอนแต่ละวิธีหรือรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจะมีกิจกรรมแตกต่างกันไป 
ผู้สอนควรพิจารณากิจกรรมต่างๆ ที่จะเสริมกับวิธีสอน เช่น การให้ท าแบบฝึกหัด การให้การเสริมแรง   
การใช้ค าถามชนิดต่างๆ  และการทบทวนสรุป เป็นต้น 
 ผลผลิต ( Output ) ผลผลิต คือ ผลที่เกิดขึ้นในระบบ  ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางของระบบ 
ส าหรับระบบการเรียนการสอน  ผลผลิตที่ต้องการก็คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนไปในทาง
ที่พึงประสงค์ เป็นการพัฒนาที่ดีในด้านต่างๆ  3  ด้านคือ 

1. พุทธิพิสัย ( Cognitive ) 
2. จิตพิสัย ( Affective ) และ 
3. ทักษะพิสัย ( Psychomotor ) 
การติดตามผล ประเมินผล และปรับปรุง เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สอนจะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆทั้งหมดในระบบ โดยพิจารณาผลผลิตว่าได้ผล ตามที่มุ่งหวังไว้
หรือไม่    มีจุดบกพร่องในส่วนใดที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุงบ้าง 
            ถ้าหากการจัดการเรียนการสอนด าเนินไปโดยปราศจากการคิดในเชิงระบบหรือไม่ได้น าเอาวิธี
ระบบเข้าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน จะส่งให้ผลผลิตไร้ประสิทธิภาพ  เพราะจะเป็นการ
ท างานอย่างไร้เป้าหมายที่ชัดเจน  อันจะน าไปสู่การสูญเสียทั้งเวลาและทรัพยากร โดยผลที่ได้จะไม่คุ้ม
กับการลงทุน  การตรวจสอบเพ่ือพัฒนางานก็จะท าได้ยาก  ที่ส าคัญที่สุด คือ จะเป็นการกระท าที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตของผลผลิตของระบบการศึกษา  คือคนไทยที่เป็นผู้เรียนอยู่ในสถานศึกษาทุก
ระดับชั้น  การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผลผลิต  เพ่ือให้ออกไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ  แม้จะก าหนดไว้สวยหรูเพียงใดก็ตาม  ถ้าปราศจากการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ  ก็
ยากนักที่จะท าได้ส าเร็จ 
 

ระบบผลิตสื่อการสอน        
ระบบการผลิต เป็นระบบการสร้างหรือท าสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาใช้งานโดยเฉพาะ

ในกรณีที่ผู้สอนไม่สามารถเลือกหาสื่อการสอนมาใช้ได้ตามต้องการจ าเป็นต้องผลิตสื่อการสอนขึ้นมาใช้
เอง ระบบการผลิตสื่อการสอน จ าแนกได้ 3 ขั้นตอน คือ 
             1. ขั้นข้อมูล (Input) เป็นขั้นที่ผู้สอนส ารวจปัญหาและความต้องการในการใช้สื่อ
ประกอบการสอนส าหรับเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งว่ามีอยู่หรือไม่ จะผลิตอะไรบ้าง เพื่ออะไร มีวัตถุดิบ
ส าหรับการผลิตเพียงใด 
             2. ขั้นด าเนินการ (Process) เป็นขั้นตอนการวางแผน และออกแบบการผลิตโดยรวบรวม
วัตถุดิบและข้อมูลเป็นองค์ประกอบส าคัญ แล้วด าเนินการผลิตตามรูปแบบและขั้นตอนก าหนดไว้ 
             3. ขั้นผลลัพธ์ (Output) เป็นขั้นตอนที่ผู้ผลิตน าสื่อการสอนไปทดสอบ เพื่อหาประสิทธิภาพ
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ตามวิธีการที่เหมาะสม  แล้วหาทางแก้ไขให้สื่อการสอนที่ผลิตขึ้นมามีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ก่อน
น าไปใช้ประโยชน์จริงต่อไป 

 
 
บทบาทครูผู้สอน 
 การสอนในชั้นเรียนครูจะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน     ซึ่งมีความสามารถ
พ้ืนฐานแตกต่างกันออกไป  ท าให้บางครั้งเกิดปัญหากับครูที่ต้องจัดกิจกรรมหลากหลายสนองตอบต่อ
ผู้เรียนแต่ละคน การจัดการเรียนการสอนครูจะต้องคอยสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนใน  ชั้นเรียนมา
วิเคราะห์ศึกษาสภาพ   ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต้องด าเนินการตลอดเวลา     การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน     จะเริ่มขึ้นหลังจากครูสรุปได้ว่าปัญหาหรือสิ่งที่ครูต้องการพัฒนาคืออะไร  และมีแนวทางจะ
แก้ปัญหาหรือพัฒนานั้นได้อย่างไร  กล่าวคือ ครูคิดหาวิธีแก้ปัญหาหรือพัฒนา    จนได้ผล สามารถน าไป
เผยแพร่ได้ต่อไป 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543 : 36-37)  ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
การ เรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะ   ที่จ าเป็นส าหรับการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมของประเทศชาติต่อไป   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน จึงต้องใช้เทคนิค
วิธีการเรียนรู้รูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธีซึ่งจ าแนกได้ ดังนี้   

1. การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม ได้แก่ การเรียนรู้แบบสืบค้น แบบค้นพบ แบบแก้ปัญหา 
แบบ สร้างแผนผังความคิดแบบใช้กรณีศึกษา แบบตั้งค าถามแบบใช้การตัดสินใจ 

2. เทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล ได้แก่ วิธีการเรียนแบบศูนย์การเรียน แบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง แบบชุดกิจกรรมดารเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการเรียน เช่น การใช้สิ่งพิมพ์ 
ต าราเรียน และแบบฝึกหัดการใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนย์การเรียนชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน บทเรียนส าเร็จรูป 

4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย การโต้วาทีกลุ่ม Buzz 
การ อภิปราย การระดมพลังสมอง กลุ่มแกปัญหา กลุ่มติวการประชุมต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติ 
กลุ่มสืบค้นคู่คิดการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 
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5. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม เกม กรณีตัวอย่างสถานการณ์จ าลองละคร เกม กรณีตัวอย่างสถานการณ์จ าลอง ละคร บทบาท 
สมมติ 

6. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ได้แก่ ปริศนาความคิดร่วมมือแข่งขันหรือกลุ่มสืบค้น กลุ่ม
เรียนรู้ ร่วมกัน ร่วมกันคิด กลุ่มร่วมมือ 

7. เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ การเรียนการสอนแบบใช้เว้นเล่าเรื่อง 
(Story line) และการเรียนการสอนแบบ แก้ปัญหา (Problem-Solving) 

 
บทบาทของครูผู้สอน 
เทคนิควิธีการเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิดค้นคว้าศึกษาทดลอง ซึ่งท าให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในหลาย ๆ ลักษณะ ดังนี้ 
(ชาติ แจ่มนุช และคณะ, มทป : 25-26) 
 1. เป็นผู้จัดการ (Manager) เป็นผู้ก าหนดบทบาทให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนเข้าร่วมท ากิจกรรม 
แบ่งกลุ่ม หรือจับคู่ เป็นผู้มอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ นักเรียนทุกคน จัดการให้ ทุกคนได้
ท างานที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตน 

2. เป็นผู้ร่วมท ากิจกรรม (An active participant) เข้าร่วมท ากิจกรรมในกลุ่มจริง ๆ พร้อมทั้ง
ให ้ความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของนักเรียนขณะท ากิจกรรม 

 3. เป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยาการ (Helper and resource) คอยให้ค าตอบเมื่อนักเรียน 
ต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ ตัวอย่าง เช่น ค าศัพท์หรือไวยากรณ์การให้ข้อมูลหรือความรู้ 
ในขณะที่นักเรียนต้องการ ซึ่งจะช่วยท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 4. เป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and encourager) ช่วยสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์ 
หรือให้ค าแนะน าที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

5. เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานที่นักเรียนผลิตขึ้นมาก่นที่จะส่งต่อไป
ให ้นักเรียนผลิตขึ้นมาก่อนที่จะส่งต่อไปให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความถูกต้อง ของ
ค าศัพท์ ไวยากรณ์ การแก้ค าผิด อาจจะท าได้ทั้งก่อนท ากิจกรรม หรือบางกิจกรรมอาจจะ แก้ทีหลังได้ 

 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูสมัยใหม่กับครูสมัยเก่า
ก็จะเห็นความแตกต่าง ดังนี้ 
  

ครูสมัยใหม่ ครูสมัยเก่า 

1. สอนนักเรียนโดยวิธีบูรณาการเนื้อหาวิชา 
 

1. สอนแยกเนื้อหาวิชา 
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ครูสมัยใหม่ ครูสมัยเก่า 

2. แสดงบทบาทในฐานะผู้แนะน า (Guide) 
ประสบการณ์ทางการศึกษา 

2. มีบทบาทในฐานะตัวแทนของ
เนื้อหาวิชา (Knowledge) 

3. กระตือรือร้นในบทบาท ความรู้สึกของนักเรียน 3. ละเลยเฉยเมยต่อบทบาทนักเรียน 

4. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนของ
หลักสูตร 

4. นักเรียนไม่มีส่วนร่วมแม้แต่จะพูด
เกี่ยวกับหลักสูตร 

5. ใช้เทคนิคการค้นพบด้วยตนเองของนักเรียน
เป็นกิจกรรมหลัก 

5. ใช้เทคนิคการเรียนโดยใช้การจ าเป็น
หลัก 

6. มีเสริมแรงหรือให้รางวัลมากกว่าการลงโทษมี
การใช้แรงจูงใจภายใน 

6. มุ่งเน้นการให้รางวัลภายนอก เช่น 
เกรด แรงจูงใจภายนอก 

7. ไม่เคร่งครัดกับมาตรฐานทางวิชาการจนเกินไป 
7. เคร่งครัดกับมาตรฐานทางวิชาการ
มาก 

8. มีการทดสอบเล็กน้อย 8. มีการทดสอบสม่ าเสมอเป็นระยะๆ 

9. มุ่งเน้นการท างานแบบร่วมใจ 9. มุ่งเน้นการแข่งขัน 

10. สอนโดยไม่ยึดติดกับห้องเรียน 10. สอนในขอบเขตของห้องเรียน 

11. มุ่งสร้างสรรค์ ประสบการณ์ใหม่ให้นักเรียน 
11. เน้นย้ าประสบการณ์ใหม่เพียง
เล็กน้อย 

12. มุ่งเน้นความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านจิต
พิสัยเท่าเทียมกัน 

12. มุ่งเน้นความรู้ทางวิชาการเป็น
ส าคัญ ละเลยความรู้สึกหรือทักษะ
ทางด้านจิตพิสัย 

13. มุ่งเน้นการประเมินกระบวนการเป็นส าคัญ 13. ประเมินกระบวนการเล็กน้อย 

 
บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ผู้ที่มีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือครูผู้สอน ดังนั้น
ครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะเรื่องของความส าคัญ ความจ าเป็น ทั้งนี้เพราะจะช่วยในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอน เมื่อแนวคิดเปลี่ยน การกระท าย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย การกระท าหรือบทบาทของ
ครูผู้สอนมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

 



23 

1. บทบาทในฐานะผู้จัดการและผู้อ านวยความสะดวก 
บทบาทในฐานะผู้จัดการ ซึ่งก าหนดเป้าหมายในการจัดการว่า "ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพของตนเอง" ดังนั้นครูจะต้องมีข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคนรอบด้าน เพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
จัดการอย่างเหมาะสมเป็นงานหลักที่ส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือ 
     1. วางแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
         1.1 การวางแผนอ านวยความสะดวก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน ซึ่งจ าเป็นต้องมี
ข้อมูลผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดการได้อย่างเหมาะสม เช่น จัดการด้านแหล่งเรียนรู้ จัด
กิจกรรมสนับสนุน การให้การสงเคราะห์ เป็นต้น หรือการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน ชุมชน 
บุคคลอื่น เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                  1.2 การวางแผนการเรียนรู้ รวมถึงการบริหารชั้นเรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือ
วิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง 
                  1.3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง มีขั้นตอนส าคัญ คือ ก าหนดจุดประสงค์
ประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถของผู้เรียน ก าหนดวิธีการสอน และประเมินผล 

2. ก าหนดบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะการเป็นตัวกลางที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้  เช่น การ
สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน การเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการ
เรียนรู้ และการประพฤติปฏิบัติของผู้เรียน การสร้างระบบและการสื่อสารกับผู้เรียนให้ชัดเจน การสร้าง
ระบบควบคุม ก ากับ ดูแลด้วยความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย 
 

2. บทบาทในฐานะผู้จัดการเรียนรู้ 
บทบาทในฐานะผู้จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ครูมีบทบาทที่

ส าคัญดังนี้ 
1. การเตรียมการสอน ครูควรเตรียมการสอนดังนี้ 
    1.1 วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน เพ่ือจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้ความสามารถ และเพ่ือก าหนด

เรื่องหรือเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
     1.2 วิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะการก าหนดเรื่อง
หรือเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
สากล 
     1.3 เตรียมแหล่งเรียนรู้ เตรียมห้องเรียน 
     1.4 วางแผนการสอน ควรเขียนให้ครอบคลุมองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
                 (1) ก าหนดเรื่อง 
                 (2) ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
                 (3) ก าหนดเนื้อหา ครูควรมีรายละเอียดพอที่จะเติมเต็มผู้เรียนได้ ตลอดจน 
มีความรู้ในเนื้อหาของศาสตร์นั้น ๆ 
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                (4) ก าหนดกิจกรรม เน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติ ได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย น าข้อมูลหรือความรู้นั้นมาสังเคราะห์เป็นความรู้หรือเป็นข้อสรุปของตนเอง ผลงาน
ที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจมีความหลากหลายตามความสามารถ  ถึงแม้จะเรียนรู้จากแผนการ
เรียนรู้เดียวกัน 
                (5) ก าหนดวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
                (6) ก าหนดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือประเมิน 

 2. การสอน ครูควรค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

              2.2 กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม 
              2.3 จัดกิจกรรมหรือดูแลให้กิจกรรมด าเนินไปตามแผน  และต้องคอยสังเกต  บันทึก
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม เพ่ือสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม 
             2.4 ให้การเสริมแรง หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้ข้อสังเกต 
             2.5 ประเมินผลการเรียน เป็นการเก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลงานของผู้ เรียน
ประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นมีลักษณะเป็นหลักการที่ครูสามารถน ามาขยายความเพ่ิมเติมในเชิงปฏิบัติ
เพ่ือเป็นแนวทางและใช้เป็นข้อสังเกตในการปฏิบัติงานและประเมินการปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมา  
ครูได้แสดงบทบาทมากน้อยเพียงใดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีส่วนใดที่ยัง
ไม่ได้ท าหรือต้องปรับปรุง แก้ไขบ้าง พิจารณาได้ดังนี้ 

1. การเตรียมการจัดการเรียนรู้ ครูควรมีบทบาทดังต่อไปนี้ 
1.1 วิเคราะห์หลักสูตร 
1.2 ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหรือสอดคล้องกับท้องถิ่น 

หรือบูรณาการเนื้อหาสาระระหว่างกลุ่มประสบการณ์ หรือรายวิชา 
     1.3 เตรียมแหล่งเรียนรู้ เอกสาร สื่อประกอบการเรียนรู้ 
              1.4 มีข้อมูลผู้เรียนที่จะน าไปเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ 

2. การจัดการเรียนรู้ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 เลือกเรื่องที่จะเรียน 
2.2 วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.3 เรียนโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ 
2.4 เรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม 
2.5 เรียนจากห้องสมุด 
2.6 เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกโรงเรียน 
2.7 เรียนโดยบูรณาการสาระ ทักษะ และคุณธรรม 
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3. ผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน สิ่งที่ผู้เรียนได้รับมีดังนี้ 
3.1 มีผลงานการเรียนรู้ที่หลากหลาย แม้เรียนจากแผนการเรียนรู้เดียวกัน 
3.2 มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ 
3.3 มีผลงานที่ภาคภูมิใจ 
3.4 สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3.5 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม 
3.6 ตัดสินใจ ลงความเห็น เลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับเรื่องและสถานการณ์ 
3.7 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 

4. การประเมินผล ครูจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ ประเมินตามสภาพจริง 
4.2 มีวิธีการและ เครื่องมือสอดคล้องกัน 
4.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
4.4 น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวมา จะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็น

สิ่งที่ท ายากและดูเหมือนว่าครูจะมีภาระงานมากขึ้น ผู้ที่จะประสบความส าเร็จในการท างานนี้ได้จะต้อง
ตั้งใจ มีความพยายามความอดทน และต้องท างานตลอดเวลา แต่ถ้าจะพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็ไม่ใช่
ภาระงานที่นอกเหนือขอบเขตของความเป็นครูที่มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาบุคคล  ครูที่ปฏิบัติหน้าที่
เต็มที่ตามแนวทางที่ถูกต้องย่อมจะได้รับผลงานของความเหน็ดเหนื่อยอย่างคุ้มค่าในเบื้องต้น  คือได้ชื่น
ชมกับความเจริญงอกงามของศิษย์   
 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Backward Design 

 

Backward Design  คือ แนวคิดในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของ  Wiggins  และ  Motighe  ใน

ลักษณะ  Benchmark  Design หรือการอิงมาตรฐาน  เป็นการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โดย

ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning  Goals)ที่ต้องการ  หรือมาตรฐานการเรียนรู้ขึ้นมาก่อน  เพ่ือ

ก าหนดภาระงาน  วิธีการประเมิน  แล้วจึงออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ( แผนการ

จดัการเรียนรู้) 

 

ตารางแสดงข้อแตกต่างของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเดิมกับแบบBackward Design   
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบเดิม แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design   

1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มาสู่ ภาระงานและวิธีการประเมิน 1. ก า หนด เป้ า หม าย  

ภาระงานและวิธีการประเมินมาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้สู่กิจกรรมการเรียนรู้  ภาระงานและ

วิธีการประเมิน 2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้  สู่ภาระงาน  วิธีการประเมิน

และกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. กรอบแนวคิด : ใช้หลักสูตร(วิชา)เป็นตัวตั้ง  ด้านความรู้ เน้นทักษะเฉพาะวิชา 3. ใ ช้

การออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้ชีวิตของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง  โดยก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 4 แกน 

     3.1 ความรู้ที่คงทน 

     3.2 ความรู้ทักษะเฉพาะวิชา 

     3.3 ทักษะคร่อมวิชา 

     3.4 จิตพิสัย  ค่านิยม  เจตคติ 

 

Backward Design   ท าอย่างไร 

 Backward Design   คือแนวคิดบันได 3 ขั้น 

1. ก าหนดเป้าหมาย : มาตรฐานการเรียนรู้   และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. หลักฐานผลการเรียน : ภาระงานและการประเมิน 

3. ออกแบบกิจกรรม : กระบวนการเรียนรู้ 

 

1.  เป้าหมายการเรียนรู้  ( Learning Goals)   มี 4 ข้อ 

  1. ความเข้าใจที่คงทน  : ค าถามรวบยอด ( ค าถามหลัก) 

  2. ความรู้ทักษะเฉพาะวิชา : มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

  3. ทักษะคร่อมวิชา  : ทักษะกระบวนการการเรียนรู้ – การบูรณาการ 

  4. จิตพิสัย   : ค่านิยม  เจตคติ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 2. หลักฐานผลการเรียน : ภาระงานและการประเมิน 

 ท าได้โดยการสร้างผังการประเมินหลักฐานผลการเรียน  ใช้การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการ

เรียนรู้ แล้วก าหนดภาระงานลงไป 
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 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

 คือการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ( จัดล าดับ  ก่อน-หลัง  ยาก-ง่าย )   

 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ การจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็น

หน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วยฯ ในการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ครูผู้สอนจะต้อง ด าเนินการดังนี้ 1. จัดท าโครงสร้างรายวิชา 2. การ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Backward Design ซึ่งมี 3 

ขั้นตอน  

 
 

2.1 ก าหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ 

2.2 ก าหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนด (ออกแบบการประเมินผลการ

เรียนรู้ และก าหนดชิ้นงาน/ภาระงาน) 

2.3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายที่ ก าหนด (โดย

ตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้จาก “หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้” ) 

 



28 

การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 

เมื่อได้รายวิชาลงโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนต้องจัดท า

โครงสร้างรายวิชาโดยด าเนินการ ดังนี้ 

        1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้งหมดในค าอธิบายรายวิชานั้นๆ 

        2. จัดกลุ่มตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันแล้วตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

3. ก าหนดสาระส าคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

4. ก าหนดจ านวนชั่วโมง และคะแนนส าหรับแต่ละหน่วยให้เหมาะสม(รวมตลอดปี/ภาคเรียน

เท่ากับที่ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา) 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  

สพฐ. แนะน า ให้ใช้การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Backward Design ซึ่งมี 3 ขั้นตอน

ใหญ่ ๆ ได้แก่ 

       ขั้นที่ 1. ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ของหน่วยการเรียนรู้ ในส่วนนี้คือ การก าหนดส่วนเริ่มต้น

ของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

               – ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

               – เป้าหมายการเรียนรู้ 

               – สาระส าคัญ  (น ามาจากโครงสร้างรายวิชา) 

               – ตัวชี้วัด (น ามาจากโครงสร้างรายวิชาเขียนรหัสและรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด) 

               – คุณลักษณะของวิชา (น ามาจากตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

หรืออาจจะเลือกคุณลักษณะที่ส าคัญและเด่น ก าหนดเป็นคุณลักษณะของหน่วยฯ) 

               – สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (จากหลักสูตรฯ) ความสามารถในการสื่อสาร, ความสามารถ

ในการคิด, ความสามารถในการแก้ปัญหา, ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต, ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

               – คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากหลักสูตรฯ) ได้แก่ รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง,มุ่งมั่นในการท างาน,รักความเป็นไทย, 

มีจิตสาธารณะ 

         ขั้นที่ 2. ก าหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่ก าหนด (โดย

ในหน่วยการเรียนรู้หนึ่งๆ อาจมีหลายหลักฐานการเรียนรู้ เช่น เรื่อง  ไฟฟ้ากระแสตรง คุณครูอาจ

ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ไว้ 4 ประการ และต้องมีหลักฐานการเรียนรู้ของแต่ละเป้าหมายการเรียนรู้อย่าง

น้อย 1 อย่างหรืออาจจะมีมากกว่า 1 อย่างก็ได้ เพ่ือเป็นการยืนยัน สร้างความมั่นใจให้กับครูผู้สอนว่า 
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ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ จริง หรือหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ 1 อย่าง อาจจะตอบได้หลาย

เป้าหมายการเรียนรู้ก็ได้) โดยชิ้นงานและภาระงานต่างๆ จ าแนกได้ดังนี้ 

              2.1 ชิ้นงาน/ภาระงานโดยรวม ที่เป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนมีความเข้าใจตามเป้าหมาย

ของหน่วยการเรียนรู้ 

              2.2 ชิ้นงาน/ภาระงานที่ เป็นหลักฐานว่ามีความเข้าใจตามเป้าหมายที่ เป็นตัวชี้วัด 

คุณลักษณะ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

         ขั้นที่ 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมี

แนวด าเนินการ ดังนี้ 

              1. จัดล าดับหลักฐานการเรียนรู้ โดยน าหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ระบุในในขั้นที่ 

2 (หลักฐานที่ซ้ ากัน ให้น ามาจัดล าดับครั้งเดียว) ตามล าดับ ตามที่ครูผู้สอนจะท าการสอนผู้เรียน จนจบ

หน่วยการเรียนรู้ 

               2. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยน าหลักฐานการเรียนรู้ ที่เป็นผลการเรียนรู้เป็น

หลักในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนท าภารกิจ หรือผลิตผลงาน/ชิ้นงานได้ตามท่ีก าหนด

ใน ขั้นที่ 2 ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยครูเป็นคนก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ แล้ว

ท างานได้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของหน่วยฯที่ก าหนด 

จากนั้น ครูผู้สอนจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบของแผน 

ทั้งนี้อาจใช้แนวทางการเขียนแผนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ศวคท.) ก็ได้ ซึ่งมีส่วนประกอบในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  
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บทที3่ 
วิธีด ำเนินงำน 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยมีวิธดี าเนินงาน ดังนี้ 
 
1. ขอบเขตของการวิจัย 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การสร้างเครื่องมือ 
4. แบบแผนการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ขอบเขตกำรวิจัยและพัฒนำ   

1.  การวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 2.  กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรม  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558    
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

  
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. ปฏิบัติการมาตรฐานครูผู้สอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต: วิธีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และประโยชน์ในการจัดการเรียนการ 

สอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
3. กำรสร้ำงเครื่องมือ 

1. ปฏิบัติการมาตรฐานครูผู้สอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต: วิธีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้  
1. ออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 
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2. ปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วัดและเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. น าการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน 

โดยก าหนดเป็นแผนผัง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบการเรียนรู้ 

แบบอิงมาตรฐาน 

สร้างหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 

ออกแบบการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน 

ก าหนดภาระงาน/ช้ินงาน 

ปฏิบติัการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ใชเ้ทคนิคการสอน
อยา่งมีคุณภาพ 

เนน้ใหน้กัเรียนสร้างผลงาน 

ใช ้ICT สนบัสนุนการเรียนการสอน 

สอนแบบบรรยาย 

สอนแบบร่วมมือ 

วดัประเมินผลเพื่อพฒันา
กรเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

  

สร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัผล 

ใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน 

  พฒันาฐานขอ้มูลความรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้ 

น าการเปล่ียนแปลงสู่
หอ้งเรียนและรายวชิา 

พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พฒันาคุณลกัษณะ/สมรรถนะตามจุดเนน้ของ
หลกัสูตร 

พฒันาอตัลกัษณะของผูเ้รียน 
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กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
เมื่อผู้วิจัยออกแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว หลังจากนั้น ได้สร้างแบบทดสอบ ปรนัยชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จ านวน  40 ข้อ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระบวนการวัดและการประเมินผล 

การศึกษาตามหลักสูตร 
2.  ศึกษาหลักและวิธีการสร้างแบบทดสอบจาก ต ารา หนังสือ และเอกสารเกี่ยวข้อง    
3.  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

           4.  สร้างแบบทดสอบ ปรนัยชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ผู้วิจัยน าเนื้อหาจากหลักสูตร
สถานศึกษาที่ผ่านการวิเคราะห์ ต ารา หนังสือ บทความที่เกี่ยวข้อง มาสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย 4  
ตัวเลือก แบบทดสอบที่สร้างขึ้นนี้วัดความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
การประเมินค่า 
 
 ขั้นตรวจสอบคุณภำพ 
         5.  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3  ท่าน ที่มีความสามารถด้านการ
วัดผล รวมทั้งครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างและเนื้อหา พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และเนื้อหา แต่ละท่าน
ลงความเห็นและให้คะแนน  ดังนี้ 
 
                   + 1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 

   0    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้นหรือไม่   
                     - 1    เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
โดยใช้สูตร 

                      IOC     =     
N

R  

   
                     เมื่อ   IOC    แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และ 
                                       เนื้อหาหรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
                 R     แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
                     N      แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
            น าผลคะแนนมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และเนื้อหา 
(IOC) แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป         



33 
 

7. น าแบบทดสอบไปหาค่าความยากง่ าย ( Item Defficulty) และค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination Power) น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก และ
เลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.2-0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไปใช้สูตร (ล้วน สาย
ยศและอังคณา สายยศ, 2543: 214) 

 

             P  =  
n

PP LH

2

  

                                      

            r   =   
n

PP LH   

                   เมื่อ   P      แทน   ค่าความยาก 
                r       แทน   ค่าอ านาจจ าแนก 
                          pH     แทน   จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
                           PL     แทน  จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 

           n      แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูง-กลุ่มต่ า  
 
ท าการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปได้ข้อสอบที่มีความยาก-ง่ายระหว่าง  

0.43 - 0.75  และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง  0.29-.67  
8. น าแบบทดสอบ จ านวน 40 ข้อ ไปใช้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2558 
 
กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพแบบประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้และควำม

ถูกต้องในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ

ความถูกต้องในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2558 

ขั้นศึกษำ 
1. ศึกษาวิธีการสร้างประเมินจากหนังสือ  เอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้อง  

          2. สร้างประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความถูกต้องในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ    
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ขั้นตรวจสอบคุณภำพ  
           3.  ผู้วิจัยน าแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความถูกต้องในการจัดการเรียน
การสอนที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา 
โดยพิจารณาข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC)  
 4. น าแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความถูกต้องในการจัดการเรียนการสอน
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใช้กับครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 3 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  38  คน ก าหนดเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  เหมาะสม/ เป็นไปได้/ถูกต้องมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  เหมาะสม/ เป็นไปได้/ถูกต้องมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถงึ  เหมาะสม/ เป็นไปได้/ถูกต้องปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  เหมาะสม/ เป็นไปได้/ถูกต้องน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง  เหมาะสม/ เป็นไปได้/ถูกต้องน้อยที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความถูกต้องในการจัดการเรียนการสอนต้อง

มีค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปจึงสามารถน าไปใช้ได้ 
 
กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจที่มีการจัดการเรียน

การสอน 
ขั้นศึกษำ 
1. ศึกษาวิธีการสร้างประเมินความพึงพอใจจากหนังสือ  เอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้อง  

          2. สร้างประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ    
          ขั้นตรวจสอบคุณภำพ  
           3.  ผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา โดยพิจารณาข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC)  
 4. น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ก าหนดเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
       ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต้องมีค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปจึงสามารถน าไปใช้ได้ 
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4. แบบแผนกำรวิจัย 
ตำรำงท่ี  1  แสดงแบบแผนการวิจัย    
            กลุ่ม          สอบก่อน             ทดลอง          สอบหลัง 

E T1 X T2 

 
 เมื่อ E แทน กลุ่มทดลอง 
  X แทน การจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ แบบบรรยาย แบบร่วมมือ 

T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
 
5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยท าการประเมินสภาพเดิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 
2. ก่อนเรียนในภาคเรียนที่ 2  ผู้วิจัยชี้แจงข้อตกลงในการเรียนการสอนตามมาตรฐานกุหลาบ

หลวง ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ ขั้นตอนวิธีการเรียน 
3. จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ท าการทดสอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
5. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ท าการทดสอบอีกครั้งโดยใช้แบบทดสอบ 
6. แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 40 ข้อ น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบมา 

เปรียบเทียบกับผลการเรียนของผู้เรียนในปีการศึกษา 2557 
7. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ท าการประเมินประสิทธิผล 2 รายการ คือ 

7.1 ประเมินประสิทธิผลในการด าเนินงาน  
1) ให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนการสอน 

ตามมาตรฐานกุหลาบหลวง 
2)   ผลที่เกิดข้ึนในรายวิชานี้  

7.2 ประเมินประสิทธิภาพของมาตรฐานคุณภาพเมื่อสิ้นปีการศึกษา ในด้านความ 
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องตามหลักวิชาของระบบด าเนินงานตามมาตรฐานครูผู้สอน  

8. อภิปรายผล 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ทาง สถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานและเพ่ือสรุปการ
ทดลอง ดังนี้ 
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6. สถิติที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
        1.  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
จัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับกับแบบปกติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที
แบบเป็นอิสระต่อกัน (t – test independent)  
       2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และค่าทีแบบ ไม่
เป็นอิสระต่อกัน (t – test dependent)  
      3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความ คิดเห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ 
จัดการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) และน าไปเทียบกับเกณฑ์ 
 

สถิติที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐำน 

   1.1  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  หาได้จากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543: 213) 
 

             X   =  
N

X  

 
                   เมื่อ X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
     1.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศและ

อังคณา สายยศ, 2543: 215)       
 
              S.D.  =   
             

             เมื่อ    SD     =  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         X 2   = แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

                (X )2   = แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
           N        =      แทน จ านวนในกลุ่มตัวอย่าง  

                      3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ  t - test 
dependent  sample   (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543: 216 )  

)1(

)( 22





NN

XXN
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    t = 

1

)( 22







n

DDn

D       เมื่อ  df  =  n-1 

เมื่อ   t   แทน   ค่าท่ีใช้ในการพิจารณา  t-test แบบ dependent  sample 
 D   แทน   ความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียน 
                  โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

D   แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนและ 
                  ก่อนเรียนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

D2  แทน  ผลรวมก าลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบ 
                    หลังเรียนและก่อนเรียนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

                            n   แทน   จ านวนผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เปรียบเทียบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 
2 ในปีการศึกษา 2558  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 1. เพ่ือพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกันระหว่าง
ครอบครัว โรงเรียนและเครือข่ายสวนกุหลาบเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน สวนกุหลาบฯให้เกิดการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลขอระบบบริหารจัดการตามกรอบแนวคิดหลักสูตร สวนกุหลาบฯ
ศึกษา ในโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบ ปีการศึกษา 2558-2559 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี ตามกรอบแนวคิด
หลักสูตร สวนกุหลาบฯ ศึกษา ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีการศึกษา 2558-2559 

4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบการจัดการระดับกลุ่มสาระ และรายวิชา
ตามมาตรฐานกุหลาบหลวง 

5. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ที่เรียน ด้วย
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
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X

1. พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกันระหว่างครอบครัว 
โรงเรียนและเครือข่ายสวนกุหลาบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนสวนกุหลาบฯให้เกิดการพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา 
               ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ST3 วัด ประเมินผล วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Assessment) 

14.  พัฒนาและใช้วิธีการ/เครื่องมือวัดผลอย่างมีคุณภาพ     

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

ST1 วางแผน/ออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
1.การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องมาตรฐานกุหลาบหลวง 4.26 .42 มากที่สุด 
2.สร้างหน่วยเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Effective Syllabus) 4.15 .22 มากที่สุด 
3.ก าหนดชิ้นงาน/โครงการประจ าภาคเรียนแบบบูรณาการโดยร่วมมือ
กับผู้สอนในภาคเรียนและชั้นเรียนเดียวกัน 

4.64 .44 มากที่สุด 

4.จัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Lesson plan) 
เสนอแผนต่อโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 

4.54 .38 มากที่สุด 

5.บูรณาการสาระฯสวนกุหลาบศึกษา อย่างน้อยรายวิชาละ 2 แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

4.41 .51 มากที่สุด 

                    เฉลี่ย  4.44 .43 มากที่สุด 
ST2 ปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teaching) 
6. เตรียมความพร้อมของผู้เรียน กระตุ้น จูงใจให้ตระหนักและ 

      เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

4.66 .41 มากที่สุด 

7. ใช้ ICT สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 4.68 .44 มากที่สุด 

8. เสริมสร้างวินัยเชิงบวกในกระบวนการเรียนรู้ 4.42 .32 มากที่สุด 

9. ใช้หรือเปิดโอกาสให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 4.84 .44 มากที่สุด 

10.เน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน/ผลผลิตที่สร้างสรรค์ 4.81 .45 มากที่สุด 

11.  พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4.77 .34 มากที่สุด 

12.  สอดแทรกสาระฯสวนกุหลาบฯศึกษา ในการปฏิบัติ 

      การจัดการเรียนรู้ตามโอกาสที่เหมาะสม 

4.64 .37 มากที่สุด 

13.  ใช้เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย/เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.63 .52 มากที่สุด 

                 เฉลี่ย 4.69 .43 มากที่สุด 
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      ประเมินตามสภาพจริง 4.66 .44 มากที่สุด 

15.  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4.53 .45 มากที่สุด 

16.  พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.34 .49 มากที่สุด 

17.  น าผลการวิจัย/การประเมินมาใช้เพ่ือพัฒนากรเรียนรู้ 4.43 .59 มากที่สุด 

18.  ให้ข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินผลแก่ผู้เรียนหรือ 

      ผู้ปกครองเป็นระยะ ๆ 

4.47 .57 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.47 .46 มากที่สุด 

ST4 น าการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน/รายวิชา ผลปรากฏต่อผู้เรียนชัดเจน 

19.  พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา  

      มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

4.51 

 

.51 

มากที่สุด 

20.  พัฒนาการด้านคุณลักษณะ/สมรรถนะตามจุดเน้นของ 

       หลักสูตร 

4.81 .45 มากที่สุด 

21.   พัฒนาการด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน 4.68 .54 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.73 .44 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.75 .45 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1  พบว่า  แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่ม

สาระและรายวิชาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ด้าน ST1 การวางแผนการออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.44 ด้าน ST2 ปฏิบัติการสอน

อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.69  ด้าน ST3 วัด ประเมินผล วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.77  ด้าน ST4 น าการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน/รายวิชาผลปรากฏต่อผู้เรียน

ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.73 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.75  อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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2.ประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา ตามกรอบแนวคิด

หลักสูตรสวนกุหลาบฯศึกษา  ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีการศึกษา 2558-2559 

ตารางท่ี 2 แสดงประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา :คุณลักษณะ 
             อันพึงประสงค์ 8 ประการของผู้เรียน  (n=38) 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการประเมิน 

 ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

38  คน 

1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 38 0 0 0 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 36 2 0 0 

3. มีวินัย 34 4 0 0 

4. ใฝ่เรียนรู้ 34 4 0 0 

5. อยู่อย่างพอเพียง 36 2 0 0 

6. มุ่งม่ันในการท างาน 34 4 0 0 

7. รักความเป็นไทย 36 2 0 0 

8. มีจิตสาธารณะ 34 4 0 0 

รวม 38 0 0 0 

 
จากตารางที่ 2 ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา :คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 8 ประการของผู้เรียน ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผล
การประเมินในระดับดีเยี่ยม 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา : สมรรถนะของ
ผู้เรียน  (n=38) 

     

 

สมรรถนะของนักเรียน 

  

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการประเมิน 

  ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

38 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  33 5 0 0 

2.  ความสามารถในการคิด  34 4 0 0 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  29 9 0 0 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  35 3 0 0 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  35 3 0 0 

 
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา 

: สมรรถนะของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารในระดับดีมาก 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84  
ระดับดี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 มีความสามารถด้านการคิด ในระดับดีมาก 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.47 ระดับดี 4  คน คิดเป็นร้อยละ 10.53  มีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับดีมาก 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.32 ระดับดี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับดีมาก 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10  ระดับดี 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.89 และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดีมาก 35 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10  ระดับดี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 
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ตารางที่ 4  แสดงประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา : อัตลักษณ์ผู้เรียน
สวนกุหลาบ  (n=38) 

 
จากตารางที่ 4 ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา : อัตลักษณ์

ผู้เรียนสวนกุหลาบ จ านวน 38 คน มีความเป็นผู้น าในระดับ ดีเยี่ยม 30คน คิดเป็นร้อยละ 78.94 ระดับ
ดี 8 คิดเป็นร้อยละ 21.05 และมีความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสวนกุหลาบ จ านวน 38 คน ในระดับดี
เยี่ยม 31 คน คิดเป็นร้อยละ 81.57 ระดับดี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42   
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 

  

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการประเมิน 

  ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

38 
1. มีความเป็นผู้น า 30 8 0 0 

2. มีความเป็นสุภาพบุรุษสวนกุหลาบ 31 7 0 0 

รวม 38 0 0 0 
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X

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี

การศึกษา 2558 ของภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี ตามกรอบ

แนวคิดหลักสูตร  สวนกุหลาบฯ ศึกษา ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีการศึกษา 2558-

2559 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4 จ าแนกตามปีการศึกษาและระดับผลการเรียน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา
2558 
       
 

ภาคเรียน 

ระดับผลการเรียน (คน) 
 

รวม 
 

4 
 

3.5 
 

3 
 

2.5 
 

2 
 

1.5 
 

1 
 

ภาคเรียนที ่2 37 1 0 0 0 0 0 38 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่2 นักเรียนที่เรียนวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการเรียน 4.00 จ านวน 37 คน  ผลการเรียนเฉลี่ย 3.5 จ านวน 
1 คน   

 

4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ที่เรียนด้วย
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (n = 38) 
 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

1. ครูมีการวางแผนการเรียนรู้ล่วงหน้า 4.62 0.5 มากที่สุด 

2. ครูก าหนดชิ้นงาน/ภาระงานแบบบูรณาการ 4.44 0.6 มากที่สุด 

3. ครูมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค 
   ที่หลากหลาย 

4.56 0.5 มากที่สุด 

4. ครูเสริมสร้างวินัยเชิงบวกในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.75 0.4 มากที่สุด 

5. ครูใช้สื่อ ICTในการเรียนการสอน 4.43 0.5 มากที่สุด 
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6. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงาน 4.32 0.5 มากที่สุด 

7.ครูมีการประเมินผลตามสภาพจริง 4.54 0.5 มากที่สุด 

8. ครูแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนรับทราบทุกครั้ง 4.55 0.4 มากที่สุด 

9.  ครูปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
    เรียนสูงขึ้น 

4.65 0.5 มากที่สุด 

10.โดยภาพรวมนักเรียนพึงพอใจในการเรียนด้วยวิธีการที่ครูจัด 4.65 0.5 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.58 0.5 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อจัดการเรียนการสอนในระดับ 
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.6  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือครูเสริมสร้างวินัยเชิง
บวกในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และครูแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.8  
รองลงมา คือ ครูปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.7 
 
5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบการจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชาตาม
มาตรฐานกุหลาบหลวง 
 
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อระบบการ
บริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชาตามมาตรฐานกุหลาบหลวง  (n = 38) 

 

ข้อที ่ องค์ประกอบ/ข้อกระทง 
 
 

S.D ระดับคุณภาพ 

 องค์ประกอบท่ี ๑ ความพร้อมและความชัดเจนของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1 มีกรอบงานส าคัญ  เกณฑ์การ ให้คะแนนพร้ อม

ก าหนดการส่งที่ชัดเจนตั้งแต่คาบแรก 
3.86 0.45 มาก 

2 มีงานชิ้นส าคัญที่วัดและประเมินผลร่วมกันระหว่าง
ครูผู้สอนหลายรายวิชา 

3.45 0.50 ปานกลาง 

3 แจ้งวิธีการเรียนรู้  หลักเกณฑ์และก าหนดการวัด
ประเมินผลที่ชัดเจนตั้งแต่คาบแรก 

4.94 0.23 มากที่สุด 

4 เตรี ยมความพร้อมกระตุ้ นจู ง ใจด้ วย เป้ าหมาย
ความส าเร็จของการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

4.23 0.30 มาก 

5 มีการเผยแพร่โครงการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

4.85 0.15 มากที่สุด 
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เฉลี่ย 4.56 0.71 

 
มาก 

องค์ประกอบท่ี ๒ ความพร้อมและคุณภาพที่มีผลต่อการเรียนการสอน 
1 สุขภาพของครูผู้สอน 3.45 0.39 มาก 

2 สุขภาพของผู้เรียน 3.65 0.47 มาก 

3 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 4.56 0.45 มากที่สุด 

4 ความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์ 4.52 0.35 มากที่สุด 

5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.23 0.23 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 4.51 0.67 มากที่สุด 
องค์ประกอบท่ี ๓ คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ 
1 ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายตามศักยภาพ

ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
4.55 0.00 มาก 

2 ใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
และหลากหลาย 

4.12 0.50 มาก 

3 ใช้วินัยเชิงบวกส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 4.25 0.00 มาก 

4 ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการเรียนรู้ตามโอกาส
ที่เหมาะสม 

3.98 0.00 ปานกลาง 

5 มีผลผลิตที่สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ 3.95 0.47 มาก 

6 
เรียนรู้จากสื่อหรือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

4.56 0.00 มาก 

7 ก าหนดเวลาปรับปรุงและพัฒนาทักษะหรือผลงาน

อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4.54 0.00 มาก 

8 สอดแทรกเรื่องราวคุณภาพและค่านิยมที่ดีงามของ  

“สวนกุหลาบ ฯ”  

4.36 0.00 มาก 

 เฉลี่ย 4.42 0.42 มาก 

องค์ประกอบท่ี ๔ คุณภาพของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1 เครื่องมือวัดผลตรงตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที่ได้

เรียน 

4.56 0.22 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อระบบ

การบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.65  เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.75 คือ องค์ประกอบที่ 5 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียนในผลการเรียน
ระดับรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.68 รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 
1 ความพร้อมและความชัดเจนของแผนการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย 4.56 และองค์ประกอบที่ 2 ความ
พร้อมและคุณภาพท่ีมีต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.51 
 

2 แจ้งคะแนนผลการประเมินคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม

ทุกครั้งที่มีการวัดผล 

4.32 0.24 มาก 

3 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาเทคนิค

วิธีจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

4.44 0.26 มากที่สุด 

4 ซ่อมเสริมหรือพัฒนางานเพื่อพัฒนาระดับผลการเรียน 4.15 0.23 มาก 

 เฉลี่ย 4.43 0.50 มากที่สุด 

องค์ประกอบที่  ๕ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้ เรียนในผลการเรียนระดับรายวิชา เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์  

1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ดีขึ้น 4.86 0.59 มากที่สุด 

2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบตามหลักสูตรรายวิชา 4.45 0.54 มากที่สุด 

3 มีทักษะและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรรายวิชา 4.56 0.65 มาก 

4 มีความเป็น “ สุภาพบุรุษและสุภาพตรีสวนกุหลาบ” 

และผู้น าตามวัฒนธรรมสวนกุหลาบ ฯ 

4.85 0.66 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 4.68 0.43 มากที่สุด 

 สรุปภาพรวม 4.65 0.66 มาก 



48 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะสรุปผล 

 
สรุปผล 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชาของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้าน ST1 การวางแผนการ
ออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.44 ด้าน ST2 ปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ค่าเฉลี่ย 4.69  ด้าน ST3 วัด ประเมินผล วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 
4.77  ด้าน ST4 น าการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน/รายวิชาผลปรากฏต่อผู้เรียนชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.73 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.75  อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2. ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา :คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8 ประการของผู้เรียน ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการประเมินใน
ระดับดีเยี่ยม 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

3. ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา : สมรรถนะ
ของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารในระดับดีมาก 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84  ระดับดี 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 มีความสามารถด้านการคิด ในระดับดีมาก 34 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 
ระดับดี 4  คน คิดเป็นร้อยละ 10.53  มีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับดีมาก 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.32 ระดับดี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับดีมาก 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.10  ระดับดี 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.89 และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ในระดับดีมาก 35 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10  ระดับดี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 

4. ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา : อัตลักษณ์ผู้เรียนสวน
กุหลาบ จ านวน 38 คน มีความเป็นผู้น าในระดับ ดีเยี่ยม 30คน คิดเป็นร้อยละ 78.94 ระดับดี 8 คิดเป็น
ร้อยละ 21.05 และมีความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสวนกุหลาบ จ านวน 38 คน ในระดับดีเยี่ยม 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.57 ระดับดี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42   

5. ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่2 นักเรียนที่เรียนวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มีผลการเรียน 4.00 จ านวน 37 คน ผลการเรียนเฉลี่ย 3.5 จ านวน 1 คน   

6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อจัดการเรียนการสอนในระดับ “มากที่สุด” 
มีค่าเฉลี่ย 4.6  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือครูเสริมสร้างวินัยเชิงบวกในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และครูแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.8  รองลงมา คือ 
ครูปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.7 

7. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อระบบการบริหาร
จัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.65  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.75 คือ องค์ประกอบที่ 5 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียนในผลการเรียนระดับรายวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.68 รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 1 ความ
พร้อมและความชัดเจนของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.56 และองค์ประกอบที่ 2 ความพร้อม
และคุณภาพท่ีมีต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.51 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชาของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.75  
อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมากที่สุด อาจเนื่องมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตได้จัดระบบการ
บริหารงานวิชาการที่มีโครงสร้างชัดเจน ก าหนดบทบาทหน้าที่การบริหารในระดับกลุ่มสาระวิชาให้
ด าเนินการจัดโครงสร้างของกลุ่มสาระ มีหัวหน้ากลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะครูภายในกลุ่ม
บริหารงานเป็นเวลา 2 ปี ภายในกลุ่มได้ก าหนดโครงสร้างวิชาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและตามบริบทและความต้องการของผู้เรียนในรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม 

 
ในส่วนของการบริหารงานการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ได้มอบหมายให้คณะครูเลือกวิชาและระดับชั้นที่จะสอนตามความสามารถและความถนัด
ของตนเอง มีระบบนิเทศติดตามการเรียนการสอน  และระบบพ่ีเลี้ยง โดยให้ครูอาวุโสที่มีความสามารถ
ด้านบริหารจัดการเรียนการสอนท าหน้าที่แนะน าทั้งงานสอนและงานพิเศษอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการมีผู้
นิเทศประจ าตัว  

บริหารการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ปฏิบัติ
ตามกรอบของการนิเทศและระบบพ่ีเลี้ยงที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างขึ้น ได้แก่การออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร เนื้อหาและธรรมชาติของผู้เรียน น าผลจากการออกแบบการสอน
สู่การปฏิบัติการสอนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมเรียนรู้ ร่วมค้นหา แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน
ระหว่างกัน จัดระบบการวัดละประเมินผลอย่างมีคุณภาพ มีการสร้างแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านเนื้อหา โครงสร้าง ความเป็นปรนัยจากงานวัดผลของกลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระและ
กรรมการกลางของโรงเรียน ท าให้แบบทดสอบมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต  จนส่งผลให้โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพตามมาตรฐานกุหลาบหลวง (มาตรฐานกุหลาบ
หลวง, 2557:12-21) 

2. ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการระดับกลุ่มสาระและรายวิชา : คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการ
ประเมินในระดับดีเยี่ยม 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านสมรรถนะผู้เรียน มีผลการประเมินในระดับดี
เยี่ยม 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100  และด้านอัตลักษณ์ มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 อาจเนื่องมาจากโรงเรียนโดยกลุ่มสาระภาษาไทยได้วางระบบการบริหารห้องเรียนให้มี
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มาตรฐานกุหลาบหลวง ได้แก่ การส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ 8 ประการ มีสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้านและนักเรียนต้องมีอัตลักษณ์ของนักเรียนสวนกุหลาบ
คือการเป็นผู้น าและความเป็นสุภาพบุรุษสวนกุหลาบ 

3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของปีการศึกษา 
2558 ภาคเรียนที่ 2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.99 มีผลการพัฒนาประสิทธิผลร้อยละ 0 แต่มคีะแนนผลการ
เรียนที่ดีขึ้น อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการวิจัยของกลุ่มโรงเรียนเครือสวนกุหลาบ
วิทยาลัย  ได้จัดท าการสอนตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพตามาตรฐานกุหลาบหลวง ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนออกแบบการสอน ด้วยการสร้างหน่วยการเรียน 
ออกแบบการสอน วางแผนก าหนดชิ้นงานภาระงานให้แก่ผู้เรียนแบบบูรณาการ  แล้วด าเนินการจัดการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงโดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน  และให้ใช้เครื่องมือสื่อสารเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  
การคิดและการใช้ทักษะชีวิตร่วมกัน เปิดโอกาสให้ท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  เมื่อมีการวัดและประเมินผลผู้วิจัยจะรายงานผลการ
ประเมินให้ผุ้เรียนทราบทุกครั้งเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเองเพ่ือปรับปรุง
ในครั้งต่อไป รวมทั้งมีการน าสื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสอน  

นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้ปฐมนิเทศนักเรียนเพ่ือชี้แจงท า
ข้อตกลง ท าความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนก่อนทุกรั้ง  มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาและวัยของนักเรียน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจัดท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพรายวิชา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นอื่นๆ เพ่ือสร้างและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ๆ  ให้เท่าเทียมกันในเครือสวนกุหลาบ 
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