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THE SCENARIO OF INDICATORS FOR MEASURING THE ACHIEVEMENT
MANAGEMENT OF THE FOCUSING ON MATHEMATICS, SCIENCES, AND
TECHNOLOGY IN BUNDITPATANASILPA INSTITUTE
อาณัติ วงศ์จาปา
Anut Wongjampa

บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดภาพอนาคตตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญสาหรับคัดเลือกตัวบ่งชี้โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
จานวน 17 คน กลุ่มผู้บริหารและครู จานวน 116 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาฉันทามติของการคัดเลือกตัวบ่งชี้โดยใช้มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์
วิเคราะห์ข้อมูลเพี่อหาตัวบ่งชี้รวมโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ หมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธ
กอนอล ด้วยวิธีแวริแมกซ์ โดยวิเคราะห์แยก 3 ด้านคือ ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบสาคัญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้รวมที่เหมาะสมสาหรับการวัด
ความส าเร็ จในการจัด การเรี ยนการสอนเน้น ทางด้า นคณิตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้านผู้เรียนมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบคุณธรรมและสมาชิกที่ดี
ของสังคม ทักษะในการทางานและรู้จักตนเอง มีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ มีจิตสานึก
ที่เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม และมี สุ ข ลั ก ษณะ ด้ า นกระบวนการมี 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
องค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การบริหารงานขององค์กร
และความสั มพันธ์กับชุมชนด้านปัจจัยเกี่ยวกับผู้ บริหาร ด้านปัจจัย มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบผู้บริหาร ความรู้ความเข้าใจของครูและสื่อ การสนับสนุนจากชุมชนและอาคารสถานที่
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและคุณธรรมของครู และห้องปฏิบัติการและห้องเรียน
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คาสาคัญ : ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ, การจัดการเรียนการสอน, คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ABSTRACT
The purpose of this research were to the scenario of Indicators for
measuring the achievement management of the focusing on Mathematics, Sciences,
and Technology in Bunditpatanasilpa Institute. The two groups of samples
consisted of 17 experts who helped screening the indicators through Delphi
Techniques, 116 institution administrators and teachers. The data were collected by
questionnaires, and analyzed to get consensus in the selection of indicators by
using median and inter quartile range. Data from second group of samples were
analyzed by SPSS-X program which included analysis of variance and factor
analysis. Major results of the study could be summarized as follow :About output,
there were five main factors which relevant to the measuring achievement
management of the focusing on Mathematics, Sciences, and Technology in
Bunditpatanasilpa Institute: namely morality and good citizen, working skill and
personal mastery, knowledge existence and searching skill, social consciousness,
and health. About process, there were four main factors; namely teaching
approach, facility, organizational administration and community relation. About
input, there were five main factors; namely administrator, teacher and leaning
media, support by community and placement, teaching approach and morality and
laboratory.
Keywords : Measuring Indicators, Achievement Management of The Focusing,
Mathematics Sciences, ฟnd Technology.
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1. บทนา
การจัดการศึกษานับเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล โดยหลักการและความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
มิใช่เพียงเพื่อสร้างความเจริญงอกงามทางปัญญา ความคิด จิตใจและคุณธรรมนั้น แต่ยังเพื่อให้คน
ดารงอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม มีความ
สมดุ ล ระหว่ า งการพึ่ ง พาอาศั ย กั น กั บ การพึ่ ง พาตนเอง และประการส าคั ญ ต้ อ งก้ า วทั น ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ โดยเฉพาะในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ สภาพเศรษฐกิจ สั งคมและ
เทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ และระบบการ
สื่ อ สารเข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ของคนเราอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ก ารศึ ก ษาด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ (Ministry of Education.
2012) จากการการจัดการศึกษาพบว่าการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ยังไม่สามารถผลักดันให้เป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
ภูมิภาคได้ ดังนั้นหากคาดว่าโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตจะมีต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้ว
ต้องพยายามแก้ไขของข้อจากัดในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพมนุ ษย์และการพัฒนา
เทคโนโลยี ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถือ การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาส่งเสริมวิชาการ เน้นความสาคัญทั้ ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
ในเรื่อง ความรู้และทักษะด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้
ความเข้ าใจและประสบการณ์เ รื่อ งการจัด การอย่ างสมดุ ล ยั่ ง ยืน เน้ น ให้ เกิ ดการเรี ย นการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่จาเป็นสร้างบทบาทในการพัฒนาคือการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีฐานในการพัฒนาความพร้อมของกาลังคน ด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม (Sukon Sintapanont, Wararat Wannarert, and Pannee Sindipanont. 2009) กาหนด
นโยบายการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไว้เป็ นนโยบายหลั กประการหนึ่ ง
มีมาตรการให้การสนับสนุนอย่างชัดเจนในหลักสูตร ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปจั น ทบุ รี การศึ ก ษาทั่ ว ไปด้ า นการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความสนใจในการกาหนด ภาพอนาคตตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแนวทาง
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ในการประเมินผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การศึกษา
ทั่วไปด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้บริหาร ครู ผู้สอน ผู้ปกครองของนักเรียน
และนักเรียนในสถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่ อ ก าหนดกรอบชี้ วั ด รวมโดยน ารู ป แบบการประเมิ น ระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญ
(Connoisseurship Model) ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการหาฉันทามติ
(Consensus) ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบตัวชี้วัดดังกล่าว แล้วนามาสร้างตัวแปรใหม่ในรูปของตัว
แปรประกอบ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) อันจะทาให้ได้ตัวชี้วัดเหมาะสม
ส าหรั บ การวั ด ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งาน ของการจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป (Suriporn Anuchananan, 2002)

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อกาหนดภาพอนาคตตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้าน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมสาหรับการวัดความสาเร็จในการดาเนินงาน
ของสถาบั น บั ณ ฑิต พัฒ นศิ ล ป์ ที่จั ดการเรี ย นการสอนทางด้า นคณิต ศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ด้ ว ยเทคนิ ค เดลฟาย โดยพิ จ ารณาเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง ( Purposive
Sampling) จานวน 17 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกาหนดตัว
บ่งชี้วัดความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้ตัวบ่งชี้ผ่านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มที่ 1 แล้วมาสร้างเป็น
ข้อความในแบบสอบถาม โดยประชากรในกลุ่มนี้คือผู้บริหาร/ครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่จัดการ
เรีย นการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดังนั้นผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การวิจัย จึงใช้
ผู้บริหาร/ครูในกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 13 แห่ง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีขนาดมากกว่าจานวน
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ข้อความที่เป็นตัว บ่งชี้ในแบบสอบถาม เพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิ ค
Factor Analysis ซึ่งจะทาให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 2 ชุด
ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามเพื่อคัดเลือกตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในการจัดการเรียนการ
สอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้เทคนิค
เดลฟาย จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสามถามปลายปิ ด จานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถาม
ปลายปิดชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 2 ฉบับ
ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด ใช้สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ที่ 2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาคัญของตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในการจัดการ
เรี ย นการสอนเน้น ทางด้า นคณิต ศาสตร์วิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สถาบั น บั ณฑิ ตพั ฒ นศิล ป์
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือขอเชิญเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ถึงผู้เชี่ยวชาญทั้ง
17 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยใช้แบบสอบถามรอบที่
1, 2 และ 3 นาหนังสือที่ได้ ติดต่อขอความร่วมมือด้วยตนเองทั้งทางโทรศัพท์และพบด้วยตนเอง
อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิ จัย วิธีดาเนิน การวิจัย และระยะเวลาที่ระบุไว้ในแบบสอบถามให้
ผู้ตอบส่งแบบสอบถามคืนภายใน 2 สัปดาห์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟายรอบที่ 1, 2 และ 3 ผู้วิจัยใช้วิธีการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ และส่งแบบสอบถามด้วยตนเองสาหรับผู้เชี่ยวชาญบางท่าน
3. กรณีที่ผู้เชี่ยวชาญไม่ตอบแบบสอบถามกลับตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้วิจัยใช้วิธีการ
ติดตามด้วยตนเอง ติดตามทางโทรทัศน์และทางหนังสือแจ้งให้ทราบ ด้วยการใช้ถ้อยคา ภาษาที่
สุ ภ าพเพื่ อ ขอความกรุ ณ าในการตอบแบบสอบถาม โดยเว้ น ระยะการติ ด ตามห่ า งจากการส่ ง
แบบสอบถาม 3 สัปดาห์ สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผลการส่งแบบสอบถามผู้วิจัยได้รับกลับ15 ฉบับใน
รอบที่ 1 และ 2 ของเทคนิคเดลฟาย และไดรับกลับคืน 14 ฉบับ ในรอบที่ 3 ของเทคนิคเดลฟาย
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้
เทคนิคเดลฟาย
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ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบคาตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน กับคาตอบของ
กลุ่ม โดยคานวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang) เกณฑ์ที่
ผู้วิจัยใช้ในการพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้ คือ
1. ตัวบ่งชี้ดังกล่าวต้องได้รับฉันทามติ (ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกัน) คือ
ระหว่าง ควอไทล์ที่ 3 และ 1 มีค่าไม่เกิน 1.50 และ
2. ตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีระดับความสาคัญมากถึงสาคัญอย่างยิ่ง ในความสาคัญของตัวบ่งชี้
(ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป)
3. ตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีระดับความเป็นไปได้ถึงมากถึงมากที่สุด ในความเป็นไปได้ในการ
เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ (ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป)
2. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยในแต่ละมาตรฐานของ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้บริหาร/ครู โดยถ้าทาการ
ทดสอบแล้วพบว่ามีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยที่ระดับนัยสาคัญ .05 จะนาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้บริหาร/ครู มาทาการวิเคราะห์ขั้นตอนต่อไปนี้ แต่ถ้าไม่มีความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ยที่
ระดับนัยสาคัญ .05 จะใช้ทุกกลุ่มตัวอย่างมาทาการวิเคราะห์ขั้นตอนต่อไป
3. การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในการจัดการเรียน
การสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ หมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax)
โดยทาการวิเคราะห์แยก 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผู้เรียน เพื่อพิจารณา
เฉพาะตัวแปรที่มีน้าหนักสูงเท่านั้น เป็นวิธีลดจานวนตัวแปรลงโดยยึดหลักเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เดี่ยวที่
รวมในแต่ละองค์ประกอบดังนี้
3.1 ตัว บ่ งชี้เดี่ย ว ซึ่งเป็ น ตัว แปรแต่ล ะตัว ในองค์ประกอบจะต้องมีค่าน้าหนักบน
องค์ประกอบ (Factor loading) ไม่น้อยกว่า .45
3.2 องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ จะต้องมีตัวบ่งชี้เดี่ยวที่บรรยายองค์ประกอบ
นั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวบ่งชี้ขึ้นไป และองค์ประกอบมีไอเกนมากกว่า 1

4. สรุปผลการวิจัย
จากการพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมสาหรับการวัดความสาเร็จในการดาเนินงาน
ของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนเน้นทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยใช้เทคนิค
เดฟฟลาย พบว่า รอบที่ 1 สังเคราะห์ได้ตัวบ่ งชี้จาแนกตามมาตรฐานด้านต่างๆ ได้ 3 ด้าน
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ได้แก่ มาตรฐานด้านปัจจัย 9 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านกระบวนการ 6 มาตรฐาน
37 ตัว บ่ งชี้ และมาตรฐานด้านผู้ เรี ย น (ผลผลิ ต) 12 มาตรฐาน 58 ตัว บ่ งชี้ ฉัน ทามติของ
ผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 2 และ 3 ได้ตัวบ่ งชี้จาแนกตามมาตรฐานด้านต่างๆ ได้ 3 ด้าน ได้แก่
มาตรฐานด้านปัจจัย 9 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านกระบวนการ 6 มาตรฐาน 32 ตัว
บ่ ง ชี้ และมาตรฐานด้ า นผู้ เ รี ย น (ผลผลิ ต ) 12 มาตรฐาน 37 ตั ว บ่ ง ชี้ ด้ า นผู้ เ รี ย น
ด้านกระบวนการและด้านปัจจัยมีตัวบ่งชี้ที่ไม่ได้รับทามติ 8, 5 และ 21 ตัวบ่งชี้ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสาคัญของตัวบ่งชี้
ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การวั ด ความส าเร็ จ ฯ จ านวน 116 คน ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห าร/ครู
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (64.44%) เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 40-49 ปี
(37.97%) มีวุฒิ การศึก ษาสู งสุ ดระดับ ปริ ญญาตรี (76.94%) มีตาแหน่งหน้าที่ปั จจุบันผู้ ส อน
(53.97%) เมื่อพิจารณาด้านประสบการณ์การทางานในสถาบันลักษณะดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่
(64.53%) มีประสบการณ์และกรณีที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่ (64.53%) เคย/ปฏิบัติหน้าที่งาน
สอน
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Varinace) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมสาหรับการวัดความสาเร็จฯ แตกต่างกันในมาตรฐานต่างๆ
รวม 26 มาตรฐาน จากทั้งหมด 27 มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานที่ 7 เพียงมาตรฐานเดี่ยวที่ทุก
กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามาตรฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมสาหรับการวัดความสาเร็จฯ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบความเหมาะสมส าหรั บ การวั ด ความ
สาเร็จฯ จาแนกเป็นด้าน 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย มีข้อค้นพบ
1) ด้านผู้เรียน ได้องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 อยู่ 5 องค์ประกอบมีค่าตั้งแต่
1.027 ถึง 17.546 มีความแปรปรวนทั้ง 5 องค์ป ระกอบ เท่ากับ 65.42 % ของความ
แปรปรวนทั้งหมด
1.1) องค์ประกอบคุณธรรมและสมาชิกที่ดีต่อสังคม ประกอบด้วย 10 ตัวแปร ได้แก่
มีความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ตไม่เอาสิ่ งของผู้ อื่น มาเป็นของตน ปฏิบัติต นตามระเบียบของสถาบันอย่า ง
เคร่งครัดและสม่าเสมอปฏิบัติตามระเบียบและหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถืออย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและส่งงานตามเวลาที่กาหนด ปฏิบัติ
ตนอย่างมีสัมมาคารวะ เคารพพ่อแม่ ผู้ที่โอกาสมากกว่าและอาวุโสน้อยกว่าอย่างรู้กาลเทศะ รักษา
และใช้สิ ทธิเ สรี ภ าพของตนเองอย่ างถู กต้อ งและเหมาะสมและเคารพในสิ ทธิ เสรี ภ าพของผู้ อื่ น
ช่วยเหลือผู้อื่นหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกาลังความสามารถอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ
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ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น รู้ จั ก ใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคมและมีเจตคติที่ดีคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นนักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายความแปรปรวนได้มากที่สุด (47.421%)
1.2 ) องค์ประกอบทักษะในการทางานและรู้จักตนเอง ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ได้แก่
ร่างเริงแจ่มใส มีน้าใจ ช่วยเหลือเพื่อน ครู และบุคคลทั่วไปมีกิริยามารยาทการแต่งกายการใช้
คาพูดถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและให้ เกียนรติผู้ อื่นควบคุมตนเองได้ และแสดงออกทาง
อารมณ์อย่างเหมาะสมรู้จักดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี และป้องกงันตนเองไม่ให้เกิด
อุบัติภัยมีความมั่นใจ เป็นตัวของตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ขยัน อดทน รอบคอบ
เต็ ม ใจในกรปฏิ บั ติ ง าน และภู มิ ใ จในผลงานของตนเอง น าเสนอผลงานและยอมรั บ ฟั ง ค า
วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นรู้จัก เข้าใจ ท้องถิ่น รักและร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนตมโอกาส และมี
ความมั่นใจเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 6.772 หรือคิดเป็นร้อยละ 54.194 ของความแปรปรวนทั้งหมด
1.3) องค์ประกอบความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย 9 ตัวแปร
ได้แก่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาได้อย่างเข้าใจถูกต้อง
และเหมาะสมกับ บุคคล กาลเทศะสามารถฟัง อ่านสารต่างๆ ได้อย่ างถูกต้อง รวดเร็ว และ
สามารถวิ เคราะห์ ประเมิน และตัดสิ นใจได้เรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่องสามารถตั้งคาถาม หาคาตอบ หาวิธีการด้วยตนเองโดย
ใช้หลักเหตุผลและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบวิเคราะห์ความเหมือน ความแตกต่าง
ของข้ อ มู ล ประสบการณ์ ได้ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ลและสามารถสรุ ป ประเด็ น จากการเรี ย นรู้ แ ละ
ประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องด้ว ยตนเองเรีย นรู้และปฏิบัติงานโยใช้ทักษะกระบวนการได้อย่าง
เหมาะสมและสนใจศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์และมี
เจตคติที่ดีต่อการศึกษาและประกอบอาชีพสุจริตในสาขาดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 4.877 หรือคิดเป็นร้อยละ 59.071 ของความแปรปรวนทั้งหมด
1.4) องค์ประกอบมีจิตสานึกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่
รู้ คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง แวดล้ อ มและตะหนั ก ถึ ง ผลกระทบต่ อ ตนเองและสั ง คมที่ เ กดการเปลี่ ย นแปลง
สิ่งแวดล้อมไม่ทาลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นาความรู้หรือ
ร่ ว มกิ จ กรรมแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ถาบั น /สั ง คม จั ด ขึ้ น อย่ า งเต็ ม ก าลั ง
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ความสามารถ ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาแท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ และปฏิบัติอย่าง
เต็ มก าลั ง ความสามารถและสามารถคาดการณ์แ ละวางแผนการปฏิบั ติ งานได้ อย่ างเป็น ระบบ
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.581 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.652 ของความแปรปรวน
ทั้งหมด
1.5) องค์ประกอบมีสุขลักษณะ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ น้าหนัก และส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีและกีฬาตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถและมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 2.775
หรือคิดเป็นร้อยละ 65.427 ของความแปรปรวนทั้งหมด
2. ด้านกระบวนการ ได้องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 อยู่ 4 องค์ประกอบ
มีค่าตั้งแต่ 1.027 ถึง 17.972 มีความแปรปรวนทั้ง 4 องค์ประกอบเท่ากับ 69.903% ของ
ความแปรปรวนทั้งหมด
2.1) องค์ประกอบการจัดกิจกรรมกรเรียนการสอน ประกอบด้วย 11 ตัวแปร ได้แก่
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / กิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วน
ทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา (PRO607) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การทางานและความ
รับผิดชอบต่อกลุ่ม เช่น การจัดสถานการณ์การเลือกตั้งในสถาบัน ห้องเรียนมีการประเมินการ
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลายและตรงกับสภาพจริงอย่างต่อเนื่องมี
การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน
มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่สื่อนวัตกรรม
ทางคณิต ศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ก่ผู้ เรีย นอย่ างต่อเนื่องเช่ น การประกวดผลงาน
การแข่งขันโครงงานมี จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการักษาสมบัติของสถาบัน ทากิจกรรมที่
สร้างชื่อเสียงให้สถาบันมีความรักสถานศึกษา และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน/กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีการทางานที่เป็นทีมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน/ จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคาตอบ สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ได้ปฏิบัติจรอง และนาเสนอผลการเรียนรู้ เช่น การสร้างแจงจูงใจและมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน / กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การตั้งคาถาม การอภิปราย สร้างกรณีตัวอย่าง การใช้สื่อ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทั้งหมด (56.162 %)
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2.2) องค์ ป ระกอบที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย 10 ตั ว แปร ได้ แ ก่ มี ค รู
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่าง
เเพียงพอจัดครูปฏิบัติการสอนตรงตามความสามารถ ความถนัด ความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่สอนมีการบูรณราการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่ง เสริมให้ครู / บุคลากรได้ศึกษา
ต่อ รับการอบรม ร่วมสัมมนาหรือร่วมการบรรยายอภิปรายทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอน
หรือสายงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการจัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ มีระบบดูแล ป้องกัน ผู้เรียนและ
สถานศึกษาให้ปลอดสารพิษ สิ่งเสพติด อบายมุขและอาชญากรรม มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
ถูกสุขอนามัย เป็นระเบียบ และปลอดภัย มีมุม อุปกรณ์ สื่ อและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรี ย นรู้ แ ละกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความอยากเรี ย นรู้ ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี อ ย่ า ง
เหมาะสมและเเพียงพอ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีสะดวก มีสถานที่ออกกาลังกายที่หลากหลาย
ประเภทและเพี ย งพอกับ ความต้อ งการของผู้ เรีย น และมี การจั ดการเรี ยนการสอนและพั ฒ นา
หลักสูตรให้สอดคล้องกบความต้องการของผู้เรียน บริบทของสถาบันและท้องถิ่น สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.670 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.833 ของความแปรปรวนทั้งหมด
2.3) องค์ประกอบการบริหารงานองค์กร ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ได้แก่ มีการ
ปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสาเร็จตามเป้าหมายตรงตามเวลาที่กาหนด (PRO014)
มีการนิเทศ ติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการ
กระจายอ านาจการบริ ห ารงานให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม จั ด บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านตาม
ความสามารถและส่งเสริมการทางานเป็นทีม มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน
และการดาเนิ น งานของสถานศึ กษาที่ ส อดคล้ อ งกั น มีก ารนาข้อ มูล สารสนเทศ และผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานและการตัดสินใจ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่คบถ้ว นถูกต้อง ตรงกับความต้องการและทันต่อการใช้งานมีการบัน ทึกการ
ปฏิบัติงาน บันทึกและรายงานลการประเมินแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการแบ่ง
สายงานและมอบหมายงานที่ชัดเจนตามลักษณะงานและโครงสร้างการระบบบริหารของสถาบัน
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.861 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.693 ของความแปรปรวน
ทั้งหมด
2.4) องค์ประกอบความสัมพันธ์กับชุมชน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ร่วมกิจกรรม /
งานประเพณี ต่ า งๆ ของชุ ม ชนตมความเหมาะสม ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละน าเสนอกิ จ กรรมด้ า น
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คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ข องสถานศึ ก ษาแก่ ชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แล ะแจ้ ง
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นความสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร การจัดการ
ศึกษาที่เน้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแก่บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
อย่างต่อเนื่องสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.209 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.903 ของ
ความแปรปรวนทั้งหมด
3. ด้านปัจจัย ได้องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 อยู่ 5 องค์ประกอบ มีค่าตั้งแต่
1.054 ถึง 22.975 มีความแปรปรวนทั้ง 5 องค์ป ระกอบ เท่ากับ 73.065 % ของความ
แปรปรวนทั้งหมด
3.1) องค์ ป ระกอบผู้ บ ริ ห าร ประกอบด้ ว ย 8 ตั ว แปร ได้ แ ก่ มี ค วามเป็ น ผู้ น ามี
ความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ในสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการ
บริ ห ารงานหั้ น กั บ ความต้ อ งการและการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึ กษา
พร้อมทั้งนามาพัฒนาและริเริ่มงานใหม่ๆ ที่ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของสถาบันให้ความร่วมมือ
และช่ ว ยเหลื อ ในหน่ ว ยงาน / กิ จ กรรมต่ า งๆ ของชุ ม ชน สั ง คม และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บ ความหมาย
นโยบาย จุ ด มุ่ง หมายหลั ก สู ต รและธรรมชาติ ของวิ ช าที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ น ทางด้ า น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีบุคลากรภายในแลละภายนอกสถนศึกษามีความพึงพอใจและ
เชื่อถือต่อการบริหารงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย วางแผนงาน ดาเนินงาน
กาหนดวันเวลาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ยอมรับข้อตกลงของเสียงข้างมากตามหลักประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถ
เป็นผู้นา ผู้ตามที่ดีได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และทุ่มเทอุทิศตนและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในสถานศึก ษาอย่ า งเต็ มเวลาและต่ อเนื่ อ งสามารถอธิ บายความแปรปรวนทั้ง หมดได้ มากที่ สุ ด
(54.436%)
3.2) องค์ประกอบครู หลักสูตรและสื่อ ประกอบด้วย 11 ตัวแปร ได้แก่มีเทคนิค
วิ ธี ก ารจั ด การเป็ น การสอนที่ ต อบสนองผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวจิตวิทยาเด็ก เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ได้ สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์โดยใช้หลักเหตุผล (วิจัยในชั้นเรียน) เพื่อ
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พัฒนาผู้เรียนและกระบวนกรเรียนการสอนแสวงหาความรู้ ติดตามข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอยู่เสมอ ทั้งจากเอกสาร สื่ อ การร่วมประชุม อบรม
สัมมนาทางวิชาการเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาเนื้อหาละกิจกรรมการเรียนการสอนมีข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ร วมทั้ ง ด้ า นอื่ น ๆและสามารถติ ด ต่ อ
ประสานงานขอความร่วมมือได้มีสื่อการเรียนการอนที่สร้างสรรค์ทันสมัย หลากหลายและอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ พร้อมที่จะนาไปใช้และเหมาสมกับการเรียนรู้มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แหล่งบริการ
การเรียนรู้ และส่งเสริมการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองมีความถนัด / เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ปฏิบัติการสอน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
จัดทาเอกสารและเผยแพร่ องค์ความรู้ใหม่ตามโอกาส และมีห ลั กสู ตรเนื้อหาของหลั กสู ตรและ
เอกสารประกอบและเผยแพร่องค์ความรู้ ตามโอกาส สามารถอธิบ ายความแปรปรวนได้ร้อยละ
5.899 หรือคิดเป็นร้อยละ 63.336 ขอความแปรปรวนทั้งหมด
3.3) องค์ปรกอบการสนั บสนุนจากชุมชนและอาคารสถานที่ ประกอบด้ว ย 8 ตัวแปร
ได้ แ ก่ ร่ ว มประชุ ม และรั บ ทราบเรื่ อ งราวต่ า งๆ ของสถาบั น เช่ น การบริ ห ารงานสถาบั น ร่ ว ม
ประเมินผลการดาเนิ น งาน เพื่อติดตามตรวจสอบและให้ ความคิดเห็ น ปรั บปรุ งสถานที่ต้ังของ
สถาบันมีการคมนาคมและการจัดสาธารณูปโภคที่สะดวก ร่วมบริจาคเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ
ปัจจัยอื่น เพื่อช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของผู้เรียนตามกาลังความสามารถ มีอาคารเรียนเป็น
อาคารถาวร สร้ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะและอยู่ ใ นสภาพใช้ ก ารได้ ดี เชื่ อ มโยงระดมทรั พ ยากรต่ า งๆ
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เช่น บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวิทยากรใหม่ ๆ
เพื่อช่วยเหลือสถาบันให้สามารถบริหารงานได้ มีความรักความเข้าใจ เอาใจใส่ในการอบรมสั่งสอน
บุตรหลานให้ข้อมูลที่แท้จริงของผู้เรียนกับทางสถาบันและให้ความร่วมมือในการร่วมวิเคราะห์หา
สาเหตุหรือแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้เต็มตามศักยภาพเข้าใจและเห็นความสาคัญในการจัด
การศึกษาที่เน้นทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันและชุมชน ท้องถิ่นสามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 4.034 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.370 ของความแปรปรวนทั้งหมด
3.4) องค์ประกอบความสามารถในการจัด การสอนของครู ประกอบด้วย 9 ตัวแปร
ได้แก่ จัดทาแผนการเรียนการสอนที่ ครบคลุมจุดประสงค์ของหลักสูตร มีโครงสร้างครบถ้วนและมี
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านจิตพิสัย ทักษะพิสัย พุทธพิสัย (INP041) นาผล
การวัดและประมวลผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน
ได้รับ การประเมินผลที่ยุติ ธ รรมโปร่ งใส ได้มาตรฐานการศึก ษาจัดกระบวนการเรียนการสอน

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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สอดคล้องและเหมาะสมเนื้อหา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (บูรณาการ)
สามารถประเมินหลักสูตรที่ใช้สอน และนาผลการประเมินไปปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพและนาไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีการประเมินตามสภาพจริง มีความตระหนักและ
ความส าคั ญของคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละที่ ทั ศนคติ ที่ดี ต่ อ วิช าชี พครู วางตน
เหมาะสมกับ วิ ช าชีพ ครู แ ละเป็ น แบบอย่ างที่ ดีในเรื่องความประพฤติ บุคลิ กภาพทั้งในและนอก
สถานศึกษา และมีความเอื้ออาทรควบคุมอารมณ์ตนองได้ รับฟังความคิดเห็นที่แปลกใหม่หรือไม่
สอดคล้องกับตน ให้คาแนะนาหรือแนวทางแก้ปัญหาแก่ผู้เรียนโดยใช้หลักเหตุผล สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.061 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.431 ของความแปรปรวนทั้งหมด
3.5) องค์ ป ระกอบห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและห้ อ งเรี ย นประกอบด้ ว ย 4 ตั ว แปร ได้ แ ก่
มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางวิ ทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้
(INP081) มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่เ เพียงพอ สร้างสรรค์ทันสมัย
และเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการและอุ ปกรณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เ เพียงพอสร้างสรรค์
ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ การเรี ย นรู้ และห้ อ งเรี ย นที่ ส ะอาดอากาศถ่ า ยเทได้ ดี มี แ สงสว่ า ง
เหมาะสม ห่างไกลจากเสียงรบกวน สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 2.635 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 73.065 ของความแปรปรวนทั้งหมด

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง ภาพอนาคตตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนเน้น
ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่าตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ที่
ได้หลังจากการวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจัย มีบางตัว
บ่งชี้ที่ไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจัย และมีประเด็นที่น่าสังเกตบางประการจากข้อ
ค้นพบของการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะนาเสนอในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็ น แรกจากผลการคั ด เลื อ กตั ว บ่ ง ชี้ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การวั ด ความส าเร็ จ ฯ
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดฟฟลายพบว่า มีบางมาตรฐานที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
นอกจากตัวบ่งชี้เดิมขอมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ใช้ในการประเมินแล้ว ควรเพิ่มตัวบ่งชี้เฉพาะที่เหมาะสม
สาหรับการวัดความสาเร็จฯ ของสถาบันลักษณะดังกล่าว ซึ่งตั วบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรเพิ่ม
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 เพิ่มตัวบ่งชี้ ผู้เรียนมีเจตคติทีดีต่อคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
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มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์มาตรฐานที่ 2 เพิ่มตัวบ่งชี้ที่ว่าผู้เรีย นยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นมาตรฐานที่ 10 เพิ่มตัวบ่งชี้ที่ว่าผู้เรียนควบคุมตนเองได้ และแสดงออกทางอารมณ์
อย่างเหมาะสม มาตรฐานที่ 15 เพิ่มตัวบ่งชี้ที่ว่าสถานศึกษามีครู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างเเพียงพอ
มาตรฐานที่ 17 เพิ่ม ตัว บ่ง ชี้ที่ ว่า สถานศึก ษามีก ารจั ด การเป็ น การสอนที่บู ร ณาการ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ ทั้งเนื้อหาและกระบวนการ มาตรฐานที่ 20
เพิ่มตัวบ่งชี้ที่ว่า ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บความหมาย นโยบาย จุดมุ่งหมายหลักสูตร
และธรรมชาติของวิช าที่ใช้ในการจัดการศึกษาที่เน้ นทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
มาตรฐานที่ 21 เพิ่มตัวบ่งชี้ที่ว่า ครูมีความตะหนักและความสาคัญของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมาตรฐานที่ 23 เพิ่มตัวบ่งชี้ที่ว่าครูจัดทาเอกสารและเผยแพร่
องค์ความรู้ใหม่ตามโอกาส
มาตรฐานที่ 24 เพิ่มตัวบ่งชี้ที่ว่า 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 2) ครูมีเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ 3) ครูมีความรู้ความเข้าใจกับจิตวิทยาเด็ก เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้ มาตรฐานที่ 25 เพิ่มตัว
บ่ ง ชี้ ที่ ว่ า 1) สถานศึ ก ษามี แ หล่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศ แหล่ ง บริ ก ารเรี ย นรู้ ท างด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทั้งภายในสถาบัน ชุมชน ท้องถิ่นที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 2)
สถานศึกษามีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้ง
ด้านอื่นๆ และสามารถติดต่อประสานงานของความร่วมมือได้
มาตรฐานที่ 27 เพิ่ม ตั ว บ่ง ชี้ ที่ว่ า 1) ชุ ม ชน / ผู้ ป กครองร่ ว มประชุ ม และรั บ ทราบ
เรื่องราวต่างๆ ของสถาบัน เช่น การบริหารงานของสถาบัน ร่วมประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อ
ติดตามตรวจสอบและให้ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงงาน 2) ชุมชน / ผู้ปกครองร่วมบริจาคเงิน วัสดุ
ครุภัณฑ์ หรือปัจจัยอื่น เพื่อช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของผู้เรียนตามกาลังความสามารถ และ3)
ชุ ม ชน / ผู้ ป กครองเชื่ อ มโยงและระดมทรั พ ยากรต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี เช่น บุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวิทยาการใหม่ๆ เพื่อช่ว ยเหลื อสถาบั น ให้
สามารถบริหารงานได้อย่างเข้มแข็ง รวมตัวบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้เฉพาะที่ควรเพิ่ม
ทั้งหมด 16 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับ Walaipun Ajareewattana and Suwimon tirakanan
(2016) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีจานวน 16 องค์ประกอบ
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ประกอบด้วย ความสุภาพ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนให้ เหมาะสม ความเมตตา
กรุณา ความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ความมีน้าใจ ความประหยัด ความมีระเบียบวินัย ความ
ขยันหมั่นเพียร การพึ่งตนเอง ความเป็นกัลยาณมิตร การรู้จักใช้เงิน การรู้จักประมาณตน และความ
มีสัมมาคารวะ ทั้ง 16 องค์ประกอบนี้ อธิบายความแปรปรวนในเรื่องที่ศึกษาได้ร้อยละ 59.81
เมื่อพิจารณาผลการคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมสาหรับการวัดความสาเร็จฯ ทั้ง 3 ด้าน
ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้ อาจไม่เเพียงพอในการประเมินความสาเร็จของสถาบันที่จัดการ
เรียนการสอนเน้นทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพราะ สถาบันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
พิเศษในการจั ดตั้ง คือ เป็น สถาบัน ระดับมัธ ยมศึกษาที่ฝึ กทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
นักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของประเทศ และส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้พัฒนาความรู้ในด้านนี้อย่างเข้มข้น นาไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นสถาบันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารเรียนอาคารประกอบตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์เป็นจานวนมาก และได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ
จาหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ขงมหาวิทยาลัย
ต่างๆ อีกทั้งการรับนักเรียนยังมีการคัดเลือกทั้งด้านความรู้ ทักษะ และความถนัดเฉพาะด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอีกด้วยดังนั้นจึงควรมีตัวบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้นเพิ่มมาตรฐานเดิม
ที่มีในการประเมิน อยู่ แล้ ว เพื่อควบคุมและสอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์ และปัจจัยที่ส ถาบันได้รั บ
(Zhangchot punthuwed. 2009)
ประเด็นที่สอง จากผลการคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมสาหรับการวัดความสาเร็จฯ ตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคเดฟฟลาย พบว่า มีตัวบ่งชี้บางมาตรฐานที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
ตัวบ่งชี้เดิมของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ใช้ในการประเมิน ไม่เหมาะสมสาหรับการวัดความสาเร็จฯ
ของสถาบันลักษณะดังกล่าว ซึ่งตัวบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรตัด ได้แก่มาตรฐานที่ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า
ผู้เรียนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มาตรฐานที่ 4 ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า ผู้เรียนสามารถจาแนก
ข้อมูลเปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด มาตรฐานที่ 7 ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า 1) ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจภูมิปัญญาไทยโดยเฉาะภูมิปัญญาของท้องถิ่นและนามาใช้ได้ 2) ผู้เรียนชื่นชมและสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย มาตรฐานที่ 9 ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า
1) ผู้เรียนสามารถทางานตามลาดับขั้นตอนละผลงานมีประสิทธิภาพ 2) ผู้เรียนสามารถทางานเป็น
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ทีมมาตรฐานที่ 11 ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า ผู้เรียนไม่เสพสิ่งเสพติดและปลอดจากสิ่งมอมเมาและไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ มาตรฐานที่ 14 ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
การศึกษามาตรฐานที่ 16 ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่า สถานศึกษาส่งเสริมการทางานเป็นทีม มาตรฐานที่ 22
ตัดตัวบ่งชี้ที่ว่าครูรู้เป้าหมายของหลั กสูตรและเป้าหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานที่ 24 ตัด
ตัวบ่งชี้ที่ว่ามีจานวนครูตามเกณฑ์รวมตัวบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ควรตัดทั้งหมด 11 ตัว
บ่งชี้ (Office of the Higher Education Commission. 2010)
เมื่อพิจารณาผลการคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมสาหรับการวัดความสาเร็จฯ ทั้ง 3 ด้าน
ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ซึ่งมีตัวบ่งชี้บางตัวของมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้ แต่ผู้ เชี่ ยวชาญเห็ นควรตัด ทั้งผู้ เชี่ยวชาญให้เหตุผลไว้
3 ประเด็น คือประเด็นแรก คือ ประเด็นตัวบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม
สาหรับการวัดความสาเร็จฯ แต่เมื่อมีการประเมินจริงตัวบ่งชี้ดังกล่าวไม่สามารถที่จะประเมินจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้หรือไม่ประเมินได้น้อยซึ่งผลการประเมินที่ได้อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพจริง
ตัวบ่งชี้ดังกล่าว ได้แก่ 1) ผู้เรียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า 2) ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจภูมิปัญญาไทยโดยเพาะภู มิปัญญาท้องถิ่นและนามาใช้ได้ 3) ผู้เรียนชื่นชมและ
สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย และ 4) ผู้เรียนไม่เสพสิ่ง
เสพติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา และไม่แสวงหาผลประโยชน์
ประเด็นที่ 2 คือ ประเด็นตัวบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีความ
ซ้าซ้อนกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานอื่น ซึ่งจะเป็นการประเมินในเรื่องเดียวกัน ตัวบ่งชี้ดังกล่าว ได้แก่
1) ผู้ ป กครองและชุม ชนเข้ ามามีบ ทบาทในการพัฒ นาการศึ กษาเป็ นตั ว บ่ งชี้ ที่น่า จะได้ รับ การ
ประเมิ น แล้ ว ในมาตรฐานที่ 27 และ 2) มีจ านวนครูตามเกณฑ์ เป็นตัว บ่งชี้ที่น่าจะได้รับการ
ประเมินแล้วในมาตรฐานที่ 15 ที่กาหนดให้มีครู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
คณิ ตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี อย่ างเพีย งพอ ประเด็ นที่ 3 คื อ ประเด็น ที่ ตัว บ่ง ชี้ ที่
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ผ่านการประเมินจากตัวบ่งชี้อื่นในมาตรฐานเดียวกันแล้ว ซึ่งตัวบ่งชี่
ดังกล่าวได้แก่ 1) ผู้เรียนสามารถจาแนกข้อมูลเปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด 2) ผู้เรียน
สามารถท างานตามล าดั บ ขั้ น ตอนแผลงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 3) ผู้ เ รี ย นสามารถท างานเป็ น ที ม
4) สถานศึกษาส่งเสริมการทางานเป็นทีม และ 5) ที่ว่าครูรู้เป้าหมายของหลักสูตรและเป้าหมาย
การจัดการศึกษา (Pitoon sinlarat. 2012) กาหนดให้คุณลักษณะของบัณฑิตตามปรัชญากลุ่ม
เทคโนโลยีนิยมที่เน้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและพัฒนางาน
ให้เกิดความก้าวหน้า หรือจากการที่ห ลักสูตรได้จัดบุคลากรให้ การสนับสนุนและเตรียมสื่อวัส ดุ

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

199

อุปกรณ์ไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว จึงเป็นเหตุให้การกาหนดตัวบ่งชี้นี้ไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (Liao, T.
J. 2009) ที่ศึกษาเรื่องโปรแกรมปฏิบัติการทางศิลปะที่ สร้างภาพลักษณ์ของชุมชนศิลปะ : การ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการผ่านโปรแกรมหลักสูตรศิลปะในวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย พบว่า การ
พัฒนาหลักสูตรศิลปะด้วยชุมชนวัฒนธรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับชุมชนวัฒนธรรม วิธีการสอนด้วยการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการเป็นการบูรณาการหลักสูตร
ศิลปะที่สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการปฏิบัติจริงและปฏิรูปศิลปะนักศึกษาจะเกิดความเข้าใจผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และการแสดงออกด้วยวิธีการที่หลากหลายจากสื่อที่สร้างขึ้น ส่วนประเด็นของ
การประเมินผลหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ที่สาคัญต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นกรรมการสอบ (Samart boonrat, 2016)

6. ข้อเสนอแนะ
1) กรณีที่สถาบันที่จัดการเรียนการสอนเน้นทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียัง
ได้รับการประเมินโดยใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ใช้เกณฑ์ / มาตรฐาน การประเมินดังกล่าวเป็นหลัก และอาจนาตัวบ่งชี้ที่ได้เพิ่มเติมที่
เป็นตัวบ่งชี้เฉพาะสาหรับสถาบันลักษณะนี้ทั้ง 16 ตัวบ่งชี้ มาประเมินเพิ่มเติม
2) กรณีที่สถาบันที่จัดการเรียนการสอนเน้นทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สามารถสร้ า งเกณฑ์ ก ารประเมิ น สถาบั น ได้ หรื อ ต้ อ งการประเมิ น ตนเองเพื่ อ การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเท่ากับเป็นการสร้างกลไกลการควบคุมคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้บรรลุ ตาม
เป้ าหมายของสถานศึ ก ษาที่ มีวั ต ถุป ระสงค์ พิ เศษ ก็ ส ามารถน าข้อ ค้ นพบในการวิจั ย ไปใช้เ ป็ น
แนวทางในการประเมินได้
3) ควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสาเร็จในการดาเนินงานของสถาบันลักษณะนี้ต่อไป
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