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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 การพัฒนาการศึกษานั้น จุดส าคัญที่ควรค านึงถึงเป็นอันดับแรกคือ ศักยภาพของผู้เรียน 
โดยเฉพาะในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน                
อย่างรอบด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทั้งนี้ปัจจุบัน โรงเรียนหลายแห่งได้ก้าวเข้าสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล (World Class Standard) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาผู้เรียน                         
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World Class Standard) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality 
System Management) ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีลักษณะส าคัญ คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้              
อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด  และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ในด้านคุณภาพวิชาการนั้น
โรงเรียนควรจัดหลักสูตรทางเลือกเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล ได้แก่ หลักสูตร English 
Program(EP) Mini English Program(MEP) International English Program(IEP) International 
Baccalaureate (IB) หรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยพ้ืนฐานนั้นโรงเรียนควรจัดหลักสูตร            
ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้ เรียน                       
ซึ่งมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 ที่ก าหนดว่ากระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ทั้งความแตกต่างในด้านความสามารถ สติปัญญา ความต้องการ ความสนใจ อารมณ์และสังคม 
ดังที่ว่าการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญส าหรับมนุษย์ แต่ละคนจะมีความสามารถ ความสนใจ        
ความพร้อมและความต้องการที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. 
2548) ดังนั้นแนวคิดทางการศึกษาแผนใหม่จึงเน้นในเรื่องการจัดการศึกษา โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (Individual Differences) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ         
ความสนใจและความพร้อม เมื่อผู้เรียนแต่ละคน มีความแตกต่างกันในหลายด้านเช่นนี้ ครูจึงต้อง    
จัดบทเรียนและอุปกรณ์การเรียนในระดับและลักษณะต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกด้วยตนเอง  (Self-
selection) เพ่ือสนองตอบความแตกต่างดังกล่าว นอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ความสนใจของ
ผู้เรียนแล้ว ยังขึ้นอยู่กับกระบวนการและวิธีการที่เสนอความรู้นั้นให้แก่ผู้เรียน การก าหนดให้ผู้เรียนรู้
เรื่องหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง และเรียนรู้เรื่องหนึ่งด้วยวิธีการเดียวไม่เป็นการยุติธรรม ต่อผู้เรียน        
อันสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551         
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขจากการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ รวมไปถึงการพร้อมด้วยสมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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 โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ                             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น 132 คน และนักเรียนทั้งหมด 2,650 คน                
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ ให้นักเรียนมีการศึกษาที่ดีเลิศ ส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร สามารถศึกษาต่อในระดับสูงหรือประกอบอาชีพที่ดีได้ นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการได้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางความสามารถด้านต่างๆ ตามความต้องการและความเหมาะสม  
 เนื่องด้วยความคาดหวังในด้านศักยภาพผู้เรียนดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถูกจ ากัดด้วยจ านวน
นักเรียนที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความแตกต่างของผู้เรียนอย่างหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น สติปัญญา 
ความสามารถ ความต้องการ ความสนใจ อารมณ์ สังคม หรือความพร้อมด้านต่างๆ อันส่งผลต่อ        
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านในโรงเรียนตากพิทยาคม ซึ่งสะท้อนได้จาก             
ผลการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นต่างๆ เช่น ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 ถึงแม้ว่าทุกรายวิชาจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศแต่คะแนนต่ าสุดและสูงสุด                     
แต่ละรายวิชากลับมีความแตกต่างกัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยช่วง 0 - 2.0 ในช่วงปี 
2554 - 2557 มีปริมาณคิดเป็นร้อยละ 33.56 ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงผลสัมฤทธิ์ระดับต่ าถึงระดับพอใช้      
ซึ่งยังคงมีปริมาณมาก อีกทั้งการแข่งขันด้านความสามารถหรือทักษะด้านต่างๆ ยังคงไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย จึงเป็นเหตุให้การพัฒนาผู้เรียนเกิดปัญหา จากการวิเคราะห์สาเหตุนั้น พบว่า นักเรียนที่มี
ความแตกต่ างกันย่อมมีการ เรี ยนรู้ ในระดับที่ แตกต่ างกันตามศักยภาพและความถนั ด                       
หากจัดการเรียนการสอนลักษณะเดียวกันจะท าให้นักเรียนบางกลุ่มเกิดพฤติกรรมในทางลบต่อการ
เรียนรู้ ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนเนื่องจากเป็นสิ่งที่ตนไม่พึงพอใจซึ่งเป็นความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์ อันส่งผลระยะยาวและยิ่งใหญ่ต่อการเรียนรู้ และต่อการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 จากสาเหตุข้างต้น โรงเรียนตากพิทยาคมจึงมีความตระหนัก ในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม อย่างรอบด้านตามมาตรฐานสากล ให้มีศักยภาพสูงสุด      
ตามเจตนารมณ์ดังกล่าว และได้ตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นความแตกต่างของผู้ เรียน          
อันเป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมาย 
โรงเรียนตากพิทยาคมจึงได้จัดท านวัตกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นประชากรโลก       
ที่มีคุณภาพโดยยึดการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้                  
ตามการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือเอ้ือโอกาสแก่นักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ตามศักยภาพ และความสนใจของนักเรียน โดยเกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริม
ศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนตากพิทยาคม 6 โครงการ อันได้แก่ 1)โครงการเสริมสร้ างศักยภาพ              
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (สสวท.) : SMAT 2)โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน             
สู่ความเป็นเลิศสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ : SME 3)โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ : 
Pre-Engineering 4 ) โ ครงการจั ดการ เ รี ยนการสอนตามหลั กสู ตรกระทรว งศึ กษาธิ กา ร                         
เป็นภาษาอังกฤษ(แผนวิทย์) : MEP 5)โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ : EIS และ 6)โครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (ASEANS)  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม 
 2 .  เ พ่ือศึกษาผลส า เร็ จของการจัดการ เรี ยนรู้ ด้ วยนวัตกรรมการจัดการ เรี ยนรู้                     
โรงเรียนตากพิทยาคม 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการ โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน และมีวิธีการก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนตากพิทยาคมโดยยึดการจัดการ
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนและ
ความต้องการของผู้ปกครอง สังคม โดยพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  ผู้ให้ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม 
คือ ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  คุณภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม 

 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลส าเร็จของการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ในงานวิจัยครั้งนี้จะมีการเปรียบเทียบผลส าเร็จก่อนและหลังเรียนด้วยนวัตกรรม    
การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม  
 2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนตากพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก     
ปีการศึกษา 2559 รวม 2,605 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้         
โรงเรียนตากพิทยาคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) เป็นฐานในการจัดการ
เรียนรู้ 
 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่ศักยภาพของนักเรียน ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้ 
       3.2.1 ศักยภาพหลัก ได้แก่  
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          1) ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐาน  
          2) คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ  
       3.2.2 ศักยภาพที่เกิดเฉพาะแต่ละนวัตกรรม 

SMAT SME Pre-Engineer MEP EIS ASEAN 
ความเป็นนักวิจัย ความรู้และทักษะ

ทางวิทย-์คณิต 
-ภาษาอังกฤษ 

ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ 

ความสามารถด้าน
วิทย์-คณิต-
คอมพิวเตอร์ 

โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ 

ความสามารถด้าน
ภาษาตา่งประเทศ

ที่ 2 

อัจฉริยะภาพ 
ทางวิทย-์คณิต 

     

 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผลจากการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม จ าแนกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารหลักสูตร 2) ด้านผลที่เกิดต่อผู้เรียน 3) ด้านผลที่เกิดต่อโรงเรียน และ         
4) ด้านผลที่เกิดต่อชุมชน 
 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
    ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้               
โรงเรียนตากพิทยาคม จ าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารหลักสูตร 2) ด้านผลที่เกิดต่อ
ผู้เรียน 3) ด้านผลที่เกิดต่อโรงเรียน และ 4) ด้านผลที่เกิดต่อชุมชน 
 3. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
    3.1  ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
    3.2  นักเรยีน 
    3.3 ครูและบุคลากร 
    3.4  ผู้ปกครอง/สมาคมศิษย์เก่า/คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยในครั้งนี้มีดังนี้ 
 1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม หมายถึง การจัดการเรียนการสอน   
โดยเพ่ิมเติมหลักสูตรพิเศษซึ่งต่อยอดมาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น (QSCCS) เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
ศักยภาพผู้เรียน ตามความแตกต่างของนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
โดยสังเคราะห์เป็นนวัตกรรม 6 โครงการ ดังนี้ 
  1.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (สสวท.) : 
SMAT หมายถึง ห้องเรียนที่มีหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และ
เพ่ิมขีดความสามารถของนักเรียนในการแข่งขันทางด้านอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดย
โรงเรียนตากพิทยาคมได้จัดห้องเรียน SMAT ทั้งสิ้น 9 ห้องเรียน ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/2, 
2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 5/1 และ 6/1 
  1.2 โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ : SME หมายถึง ห้องเรียนหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
สู่ความเป็นเลิศเพ่ือโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ โดยโรงเรียนตากพิทยาคมได้จัดห้องเรียน SME ทั้งสิ้น 3 ห้องเรียน ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/2, 5/2 และ 6/2 
  1.3 โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ : Pre-Engineering หมายถึง ห้องเรียนหลักสูตร
พิเศษที่มุ่งพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นวิศวกร โดยเน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิชาพ้ืนฐานและความถนัดด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป เพ่ือให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ โดยโรงเรียนตากพิทยาคมได้จัดห้องเรียน Pre-Engineering ทั้งสิ้น 3 ห้องเรียน 
ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3, 5/3 และ 6/3 
  1.4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(แผนวิทย์) : MEP หมายถึง ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50 ของหลักสูตร พัฒนานักเรียนแผนวิทยาศาสตร์ ให้มีทักษะและความสามารถ
ด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษระดับสูง สอนโดยเจ้าของภาษา/         
ครูต่างชาติ โดยโรงเรียนตากพิทยาคมได้จัดห้องเรียน MEP ทั้งสิ้น 6 ห้องเรียน ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 1/3, 2/3, 3/3, 4/4, 5/4 และ 6/4 
  1.5 โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์     
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ : EIS หมายถึง ห้องเรียนที่มุ่งจัดการศึกษาสองภาษาในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบเรียนภาษาอังกฤษ  สอนโดยครูไทย                    
โดยโรงเรียนตากพิทยาคมได้จัดห้องเรียน EIS ทั้งสิ้น 18 ห้องเรียน ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4, 1/5, 
1/6, 2/4, 2/5, 2/6, 3/4, 3/5, 3/6, 4/5, 4/6, 4/7, 5/5, 5/6, 5/7, 6/5, 6/6 และ 6/7 
  1.6 โครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียน (ASEANS) หมายถึง ห้องเรียนที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพด้านความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ที่ 2 
ขั้นพ้ืนฐานได้ 1 ภาษา โดยโรงเรียนตากพิทยาคมได้จัดห้องเรียน ASEANS ทั้งสิ้น 23 ห้องเรียน ดังนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7, 1/8, 1/9,1/10, 1/11, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 4/8, 
4/9, 4/10, 4/11, 5/8, 5/9, 5/10, 6/8, 6/9 และ 6/10 

 2. ศักยภาพผู้เรียน หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน            
ทั้งในด้านวิชาการ ทักษะ ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขและประสบความส าเร็จด้านการศึกษาต่อ รวมถึงการประกอบอาชีพ ซึ่งแบ่ง
ออกได้ ดังนี้ 
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  2.1 ศักยภาพหลัก หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนที่ได้รับความรู้ ทักษะใน
ด้านเดียวกันและเป็นไปตามการวัดผลประเมินผลของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้แก่ 
   2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐาน หมายถึง คะแนนความรู้
ความสามารถในการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐาน อันได้แก่ วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะ และ              
สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณภาพของผู้ เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ก าหนดขึ้นโดย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี้ 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์สุจริต 3.มีวินัย 
4.ใฝ่เรียนรู้ 5.อยู่อย่างพอเพียง 6.มุ่งม่ันในการท างาน 7.รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ  
  2.2 ศักยภาพที่เกิดเฉพาะแต่ละโครงการ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนที่มี
ความแตกต่างกันทั้งในด้านวิชาการ ทักษะ ความสามารถ อันเนื่ องมาจากการได้รับการเรียนรู้       
ฝึกฝน ที่แตกต่างกันทั้งด้านหลักสูตร เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ได้แก่     
  1)  ความเป็นนักวิจัย หมายถึง นักเรียนเป็นผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้         
อย่างเป็นระบบโดยมีระเบียบวิธี และสามารถสร้างผลงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ การทดลอง
ต่างๆ ออกมาในรูปแบบงานวิจัย หรือ โครงงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีหรือ
สิ่งแวดล้อม 
   2) อัจฉริยะภาพทางวิทย์-คณิต หมายถึง นักเรียนมีความรู้ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มากกว่าปกติ รวมทั้งน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
   3) ความรู้และทักษะทางวิทย์-คณิต หมายถึง นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถ               
ในการแสวงหาความรู้ การค้นคว้า ทดลองเพ่ือหาข้อเท็จจริงโดยแสดงพฤติกรรมต่ างๆ ที่เป็นทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์มี 13 ทักษะ และความสามารถและประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ที่ได้มีการ
ฝึกฝนและพัฒนาจนเกิดความช านาญและมีประสิทธิภาพในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
   4) ความถนัดทางวิศวกรรม หมายถึง นักเรียนเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางการคิด
ออกแบบ แก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโน โลยี                
กับพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและสงผลตอระดับความสามารถในการที่จะเรียนรูและประสบความส าเร็จ          
ในอนาคต ในงานที่ต้องใช้ความสามารถท่ีสอดคลองกับสมรรถภาพนั้นๆ 
   5) ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หมายถึง นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถ                 
ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ ต่างๆ                      
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   6) ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในภาษาที่ 2 หมายถึง นักเรียนเป็นผู้มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนหรือพม่าเพ่ือการสื่อสารในสถานการณต่างๆ                    
ได อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 2. ผลส าเร็จจากการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม หมายถึง 
นักเรียนมีศักยภาพหลัก ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานและคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์ 8 ประการ และศักยภาพเฉพาะ ได้แก่ ความเป็นนักวิจัย อัจฉริยะภาพทางวิทย์-คณิต 
ความรู้และทักษะทางวิทย์ -คณิต ความถนัดทางวิศวกรรม ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในภาษาที่ 2 ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนตากพิทยาคมก าหนดขึ้น
(ตามภาคผนวก ฉ คู่มือการใช้นวัตกรรมการจัดกาเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม) 

 3. ความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม หมายถึง 
ความพึงพอใจในการด าเนินการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนตากพิทยาคมของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

3.1 ด้านการบริหารหลักสูตร หมายถึง มีระบบการสร้างและพัฒนาหลักสูตร              
การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา 
จุดเน้น ความต้องการของชุมชน และของสถานศึกษา ตลอดจนความต้องการของผู้เรียน มีการบริหาร
หลักสูตร น าหลักสูตรไปใช้ มีการประเมินผลการใช้เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ  

  3.2 ด้านผลที่เกิดต่อผู้เรียน หมายถึง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สร้างแรงจูงใจในการเรียน บรรยากาศที่ดี                      
ในการเรียน ครูมีเทคนิค สื่อ อุปกรณ์ พร้อมจนส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและทักษะ
จ าเป็นเพื่อใช้ในการด าเนินชีวิต 

3.3 ด้านผลที่เกิดต่อโรงเรียน หมายถึง มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงาน        
แต่ละนวัตกรรม มีระบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน
วิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเหมาะสม 

3.4 ด้านผลที่เกิดต่อชุมชน หมายถึง มีการประสานความร่วมมือด้านต่างๆ กับชุมชน    
อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ข่าวสาร ผลส าเร็จเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเป็นแหล่งบริการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 

 ผลส าเร็จของการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม 


