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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทาง ศึกษาความเหมาะสม และศึกษาความเป็นไปได้ของแนว
ทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน ผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน 127 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความตรง
ตามเนื้อหาโครงสร้างและหลักวิชามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติในเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ตามกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน รวม 3 ด้าน 78 รายการ ประกอบด้วย  1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ านวน 15 รายการ เช่น  จัดประชุม ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลให้แก่บุคลากร จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทศัน ์พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 2) ด้าน
การจัดการเรียนรู้ จ านวน 39 รายการ เช่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ 
และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการพัฒนาครู จ านวน 24 
รายการ เช่น สร้างให้ครูทุกคนต้องเกิดความตระหนัก และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการในการปฏิรูปการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากลอย่างลึกซึ้ง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูให้สามารถ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
ค าส าคัญ: โรงเรียนมาตรฐานสากล, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, การจัดการเรียนรู้, การพัฒนาครู 
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Abstract 
The purposes of this research were to construct guidelines, study suitability and feasibility 

of the guidelines on development toward world – class standard School of phranakhon si ayutthaya 
primary education service area office 1. The samples comprised 5 educational scholars, 17 
educational experts, 127 school administrators. The instrument was a questionnaire. The data were 
analyzed via median, inter-quartile range, mean, and standard deviation. The findings revealed that 
the guidelines on development toward world – class standard School of phranakhon si ayutthaya 
primary education service area office 1 were punctual according to the content, structure and 
academic principles. They were appropriate and feasible to be employed in the schools for preparing 
and becoming world – class standard. The guidelines comprised 3 steps of development with 3 
aspects of 78 items:  1) 15 items of curriculum development, for example conferences to educate, 
raise awareness, and clarify the purpose of the curriculum to meet international standards for 
personnel, school information system provides a comprehensive and up to date, school curriculum 
in line with the vision, mission, goals, plans or strategies of the school. 2) 39 items of learning 
management like workshops for teachers to develop knowledge-based curriculum to ensure that 
teachers can promote a learning environment, and facilities to help the students to learn and meet 
international standards, support teachers to do activities for the students to learn from experience, 
enable learners can develop a heightened loved reading and the learning continue. 3) 24 items of 
teacher development such as all teachers creating awareness and understanding about the concept. 
learn how to reform the international standards deeply, encouraging the teachers to use English to 
communicate, and using technology in learning management. 
Keywords: world – class standard School, the curriculum development, the learning management,  
  the teacher development 

 
1. บทน า 
 กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านวิทยาการสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้แต่ละ
ประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยล าพังจะต้องร่วมมือและ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการด ารงชีวิตของคนในแต่ละ
ประเทศมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้นมีความ
ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน
มากขึ้นในขณะเดียวกันสังคมโลกในยุคปัจจุบันก็เต็มไป
ด้วยข้อมูลข่าวสารท าให้คนต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะและ

มีการตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่
มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้น าไปสู่สภาวการณ์
ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ  อย่ างหลีก เลี่ ย งไม่ ได้ และ เป็น
แรงผลักดันส าคัญที่ท าให้หลายประเทศต้องปฏิรูป
การศึกษาคุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งช้ีที่
ส าคัญประการหนึ่ งส าหรับความพร้อมในการเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของ
แต่ละประเทศดังนั้นประเทศที่จะอยู่รอดได้หรือคงความ
ได้เปรียบ ก็คือประเทศที่มีอ านาจทางความรู้และเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ [2] 
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 สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการที่มี ความมุ่ งมั่ นต่อการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาโดยการยกระดับโรงเรียนช้ันน าที่มี
ความพร้อม สู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากลเพื่อให้เป็น
โรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ สภาพแวดล้อมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้     
ที่เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตมีนิสัยใฝ่เรียนรู้มีความสามารถคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีคุณธรรม
น าความรู้รักความเป็นไทยและมีความสามารถ ก้าวไกล
ในระดับสากล [3] และ แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรงุ 
(พ.ศ. 2552 – 2559) มีแนวนโยบายส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากล
ของการศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลก
อย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน [6] 
 ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับโรงเรียนช้ันน าที่มีความ
พร้อมสู่ โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากลโดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายแก่
โรงเรียนในโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันทั่ว
ประเทศผ่านการประชุมทางไกล (Tele Conference) 
พร้อมกับส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและ
คณะท างานได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากลเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทิศทางและแนวทางการด าเนินงานเบื้องต้นให้รับทราบ
แล้วนั้นและเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงในการน าแนวทาง
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม [1] โดยมีเจตนารมณ์
มุ่งมั่นท่ีจะบรรลุความคาดหวังส าคัญดังนี้ 1) ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 2) โรงเรียน
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากลผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 3) โรงเรียนพัฒนา
หลักสูตรรูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียนโดยค านึง

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่
เหมาะสมหลากหลายอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง 5) โรงเรียนมี
ภาคี เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ และร่วมพัฒนากับ
สถานศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ [3] 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard 
School) จึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานน ามาใช้เป็นมาตรการ
เร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเท่าสากลซึ่งเริ่มด าเนินการกับโรงเรียนน า
ร่องจ านวน 500 โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2553 ด้วยการให้โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น [2] 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสร้างแนว
ทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
เป็นส่วนที่ส าคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนโรงเรียนให้มี
มาตรฐานสากล ผู้วิจัยจึงมุ่งมั่นที่จะน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่ งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล       
ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย 
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  การพัฒนาครูโดยผลการวิจัยจะเป็น
ประ โยชน์ส าหรับ  ผู้ บ ริ หารการศึ กษา  ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจในการบริหารงาน และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
 2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
3.  ขอบเขตในการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.1 ประชากร ประกอบด้วย 
  3.1.1.1 ขั้นสร้างแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยก าหนด คุณสมบัติ คือ ผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือ
สาขาที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ หรือการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  3.1.1.2 ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนว
ทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ของโรง เรี ยนสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 
โดยก าหนดคุณสมบัติ คือ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารการศึกษา หรือด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ป ี
  3.1.1.3 ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 185 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  
  3.1.2.1 ขั้นสร้างแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน       
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
ซึ่งใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) [4] 
  3.1.2.2 ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน 
ซึ่งใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) [4] 
  3.1.2.3 ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 127 คน โดยค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของเครซี่และมอร์แกน [5] 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 การสร้างแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการศึกษา ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จากน้ันน าแบบสอบถาม 
มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความสอดคล้อง (IOC.)  
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 4.2 การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่  ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 17 คน เครื่องมือที่ ใช้ใน      
การวิจัย คือ แบบสอบถามความเหมาะสมของแนว
ทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ของโรง เรี ยนสั งกัดส านั กงาน เขตพื้นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ข้อมูล หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
 4.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน   
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุ ธยา เขต 1  ด า เนินการเก็บข้อมูล        
ด้วยตนเอง จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล  
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 การสร้างแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดส านักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความตรงตามเนื้อหา 
โครงสร้าง และหลักวิชา ตามกระบวนการพัฒนา         
3 ขั้นตอน รวม 3 ด้าน 79 รายการ ประกอบด้วย         
1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา จ านวน               

15 รายการ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้  จ านวน 39 
รายการ 3) ด้านการพัฒนาครู จ านวน 25 รายการ  
 5.2 การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้เช่ียวชาญ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความ
เหมาะสม ตามกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน รวม 3 ด้าน 
79 รายการ ประกอบด้วย  1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา จ านวน 15 รายการ  2) ด้านการจัดการ
เรียนรู้   จ านวน 39 รายการ 3) ด้านการพัฒนาครู 
จ านวน 24 รายการ ไม่เหมาะสม 1 รายการ คือ ศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กร
วิชาชีพครูก าหนดรวมทั้งมาตรฐานและคุณภาพของครู   
ที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดขึ้นโดยเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 
 5.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่าแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 มีความเป็นไปได้ ตามกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน 
รวม 3 ด้าน 78 รายการ ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนา
หลั กสู ต ร ขอ งสถานศึ กษา  จ า น วน  15 ร า ยกา ร               
2) ด้านการจัดการเรียนรู้  จ านวน 39 รายการ 3) ด้าน
การพัฒนาครู จ านวน 24 รายการ  

 
6. การอภิปรายผล 
 จากการวิจัย สรุปได้ว่าการน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามกระบวนการพัฒนา 3 
ขั้นตอน รวม 3 ด้าน 78 รายการ มีความตรงตามเนื้อหา 
โครงสร้างและหลักวิชา มีความเหมาะสม และมีความ
เป็นไปได้ ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย
กระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือการเตรียมการ การ
ด าเนินการ และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงาน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวคิดของ
หน่วยงานและนักวิชาการดังนี้ ฮอลล์ [10] พบว่า ประเด็น
ส าคัญของการมีมาตรฐาน คือ การมีหลักสูตร และการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ [2] ได้กล่าวว่า 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ผลักดันให้มี
การปรับเปลี่ยน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้
พร้อมส าหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21 
ประการหนึ่ง คือ หลักสูตรการเรียนการสอนมีความเป็น
สากล เนื่องจากยุคโลกาภิวัตน์ มีการเช่ือมโยงด้านการค้า 
และการลงทุน ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคน    
ที่มีศักยภาพในหลายด้าน รวมทั้งความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร คุณลักษณะ 
ในการเป็นพลโลก การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนจึง
ต้องปรับให้มีความเป็นสากลมากขึ้น สอดคล้องกับ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [7] ได้วิ เคราะห์
รายละเอียดของนโยบายด้านการศึกษา พบว่า รัฐบาลให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการ
ปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง     
ที่ส าคัญได้แก่ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมมาตรฐานสากล 
 ทั้งนี้ก็ เพราะการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา     
เป็นกระบวนการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่
ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองภายในท้องถิ่น 
ภายในประเทศ และต่ างประเทศ โดยมีจุดมุ่ งเน้น         

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถทัดเทียม  
กับสากล เนื่องจากในปัจจุบันสังคมโลก เข้าสู่ยุค “โลกไร้
พรมแดน” และยุคแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอ านาจ
การต่อรอง จะเห็นได้จากการรวมตัวของประชาคมโลก เพื่อ
ต่อรองฐานอ านาจทางเศรษฐกิจกับประเทศอภิมหาอ านาจ 
และในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะรวมตัวกับประเทศ
สมาชิกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อจัดตั้ง เป็น
กลุ่มประชาคมอาเซียน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อผลิตประชากรเข้าเป็น
พลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 
 ด้านการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วยกระบวนการ 
พัฒนา 3 ขั้นตอน คือการเตรียมการ การด าเนินการ และ
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ซึ่งเป็น
กระบวนการพฒันาโรงเรยีนเพื่อมุง่สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยงานและนักวิชาการดังนี้      
พูฟาร์ล [9] พบว่า โรงเรียนควรมีการจัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย บูรณาการภาษาต่างประเทศ มาใช้ในการ
สื่อสารในช้ันเรียน สอดคล้องกับ อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ      
และคณะ [8] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพร้อมของ
โรงเรียนคาทอลิกสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า      
การพัฒนา ด้านวิชาการ ด้านคุณภาพครู และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีการสนับสนุนให้
คุณครูได้ท างานวิจัยในช้ันเรียน โดยเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
คณะครูโดยมีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย ให้ความรู้ด้านการ
วิจัยในช้ันเรียน โดยให้คณะครูศึกษาความรู้เพิ่มเติม และ  
น าผลการวิจัย ในช้ันเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ
สอนของตนเอง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ก็เพราะการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคัญ
ที่จะสร้างวิถีแห่งการรู้แจ้ง สร้างแรงกระตุ้นใหม่ ๆ ให้
ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น รักและเพลิดเพลินในการแสวงหา
ความรู้สามารถวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้มีความสามารถ 
ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะและ
ส านึกในการบริการสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและบรรลุวัตถุประสงค์   
ที่ตั้งไว้ คือ ผู้เรียนได้รับความรู้ มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ 
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อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้ เรียนมีศักยภาพ   
เป็นพลโลกมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล   
 ด้านการพัฒนาครู ประกอบด้วยกระบวนการพัฒนา 
3 ขั้นตอน คือการเตรียมการ การด าเนินการ และการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐาน 
สากล สอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยงานและนักวิชาการ
ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ [3] ได้กล่าวว่า เรามีเจตนารมณ์ 
มุ่งมั่นที่จะบรรลุความคาดหวังของการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ประการหนึ่ ง คื อ  ผู้ บ ริ ห าร  ค รู 
ศึกษานิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม หลากหลายอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
เพื ่อ เสร ิมสร ้างสมรรถนะการ เร ียนรู ้และเพิ ่มพ ูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
วิชาชีพอย่างแน่นแฟ้น การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
มุ่งเน้น การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการ
พัฒนา บุคลากรหลักที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เช่น 
ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น า
ชุมชน ดังนั้น ความรู้ ความสามารถ และการยอมรับความ
ร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่จะน าไป สู่ความส าเร็จ จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [7] ได้วิ เคราะห์
รายละเอียดของนโยบายด้านการศึกษา พบว่า รัฐบาลให้
ความส าคัญกับการปฏิรูปครู โดยยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพ
ช้ันสูง ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี
และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู และจัดระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ก็เพราะครูเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดต่อการ
พัฒนาสังคมและชาติบ้านเมืองเพราะครูต้องรับหน้าที่ในการ
พัฒนาบุคลากรในสังคมให้มีความเจริญงอกงาม จนบุคคล
เหล่านั้นสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตนเพื่อ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้นการพัฒนาครูให้เป็นบุคคล

ที่มีศักยภาพมากที่สุด จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นกระบวนการที่
เพิ่มคุณภาพให้แก่ครู ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ ด้าน
ทักษะ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติงานที่ดีกว่าเดิม ส่งผลให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นักเรียน สถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ควรน า
ผลการวิจัยมาใช้ดังนี้ 
 7.1.1 ควรก าหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เพื่อก าหนดนโยบายให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 7.1.2 สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับโรงเรียนในการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่าง
เพียงพอตามความเหมาะสม 
 7.1.3 จัดการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือศึกษา
ดูงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีมุมมองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป 
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรน าผลการวิจัยมาใช้ดังนี้ 
 7.2.1 ควรก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ ด้านการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลไว้อย่างชัดเจน 
 7.2.2 ควรส่งเสริมและพัฒนาให้ครู และบุคคลากร
ทางการศึกษามีความตระหนักที่จะร่วมมือกันในการพัฒนา 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในทุก ๆ ด้าน 
 7.2.3 ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในทุก ๆ 
ด้านอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
7.3 ครู ควรน าผลการวิจัยมาใช้ดังนี้ 
 7.3.1 ควรใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักเรียน 
และน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนในทุก ๆ 
ระดับช้ันและทุก ๆ วิชา  
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 7.3.2 ควรร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่ายในด้าน
การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล   
ทั้งด้านงานวิชาการ อาคารสถานท่ี และด้านอื่น ๆ ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ที่ส าคัญควรร่วมมือกับผู้บริหาร ชุมชน 
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการพัฒนา
โรงเรียน 
 7.3.3 ควรสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการ
ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
อย่างเต็มความสามารถ 
7.4 คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ควรน า
ผลการวิจัยมาใช้ดังนี้ 
 7.4.1 ควรร่วมมือกับทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลให้
ประสบผลส าเร็จ 
 7.4.2 ควรสนับสนุนท้ังทางด้านงบประมาณ ก าลังคน 
และความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
7.5 ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.5.1 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยน าแนวทางการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน
เพื่อเป็นกรณีศึกษา  
 7.5.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุป
สรรค์  ต่ อการพัฒนา เพื่ อมุ่ งสู่ ความ เป็นโรง เรี ยน
มาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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