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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการน ามาตรฐานการศึกษาสู่

การปฏิบัติในระดับนโยบายระดับการก ากับติดตามการสนับสนุนส่งเสริมและระดับปฏิบัติ  2) ศึกษา
และวิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกลไกการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
และ 3) สังเคราะห์แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ  ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านออนไลน์ครอบคลุมทุกสังกัด จ านวน 284 คน และผู้ให้ข้อมูล
ผ่านการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มจ านวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นในการ
สนทนากลุ่ม เพ่ือยกร่างแนวทางในการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิวัติ และแบบสอบถาม
ข้อมูลเพ่ือยกแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิวัติ (ออนไลน์) การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า
หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ/ประเภทการศึกษา มีการก าหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและ
มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

2. ผลการศึกษาระบบ กลไกการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ 8 
ประเทศคือ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมนี โปรตุเกสและเม็กซิโกนั้น พบว่า 
1)  ทุกประเทศมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนไว้อย่างชัดเจน 2) มี
นโยบายส่งเสริมการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติด้านหลักสูตร การเรียนการสอน 
และประเมินผลที่ชัดเจน3 )มีระบบการก ากับติดตามที่เข้มแข็ง และ 4) ระบบการพัฒนาครูมี
คุณภาพสูง เน้นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพในด้านเทคนิคและกลวิธีในการสอน และการคัดเลือกครู
ด้วยเกณฑ์คุณภาพสูง 

3. แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติใน มี 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 ช่วง
เชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม และช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบงาน  
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ค าส าคัญ 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  การประกันคุณภาพการศึกษา การก ากับติดตามประเมินผล 

และการส่งเสริมสนับสนุน    
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were: 1) to study the present condition of leading 

the education standard to practice at the policy level, at the follow-up of the 
promotion level and at the practice level, 2) to study and analyze the foreign contexts 
relating the ways of leading the national education standard to practice and 3) to 
synthesize the ways of leading the national education standard to practice. The sample 
in this study consisted of 284 informants obtained through the use of online data from 
all educational units, and 49 informants obtained from the interview and focus. The 
research instrument were issues in the focus group discussion for drafting the ways of 
leading the national education standard to practice and a questionnaire To collect 
data for drafting the ways of leading the national education standard to practice 
(Online). The statistical data were analyzed by percentage and content analysis. 

 The results of the study were as follows: 
 1. As for the ways of leading the national education standard to practice, it 

was found that all levels and types of basic educational units had determined and 
announced and inform the use of education standard through managing the education 
standard in parallel with the national education standard.  

 2. The results of the study of the educational system of the way of leading 
the national education standard to practice of 8 foreign countries namely Singapore, 
Japan, Finland, Canada, Australia, Germany, Portugal and Mexico revealed as follows: 
1) Every country set policy and objectives in developing the quality of learners clearly 
2) There was the policy that promoted clearly the ways of leading the national 
education standard to practice in terms of curriculum, teaching and learning and 
evaluation 3) There was a strong follow-up system and 4) There was high quality of 
teacher development system, emphasizing teacher development in terms of the 
quality of techniques, teaching strategies and also high criteria of recruiting teachers. 

 3. The ways of leading the national education standard to practice had into 
2 stages as follows: stage 1 the connection and finding suitable and stage 2 reviewing 
the education standard and managing the work system. 
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ความส าคัญของปัญหา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ขึ้น

โดยได้ระบุคุณลักษณะผู้เรียน 3 ด้านประกอบด้วยผู้เรียนรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองที่
เข้มแข็ง ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตได้ดี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต คุณลักษณะดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาของประเทศที่มุ่งให้มีการจัดการศึกษาให้คนไทยมีคุณภาพและได้
มาตรฐานในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาตินั้น เน้นความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นไปเพ่ือมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติเป็น
พลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษาสามารถเป็น
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 

ด้วยความตระหนักว่าการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติที่มีความส าคัญ  
และเป็นหัวใจของการด าเนินงานจัดการศึกษา และมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ตลอดจนส่งผลกระทบ
กับทุกภาคส่วน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายลักษณะทั้งส่วนนโยบาย ส่วนประสานงาน  และส่วน
ปฏิบัติการ อีกทั้งมีภารกิจส าคัญที่เกี่ยวข้องหลายประการโดยเฉพาะการบริหารจัดการในลักษณะใหม่  
การเชื่อมโยงและปรับเปลี่ยนในส่วนของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล และการประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยผู้เกี่ยวข้องแต่ละส่วน แต่ละภารกิจนั้น
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดขึ้นอย่างชัดเจน อีกท้ังเข้าใจแนวทางในการ
น ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติด้วย ที่ส าคัญต้องวิเคราะห์ภารกิจ และจัดท ารายละเอียด
การด าเนินการที่สอดคล้อง และเตรียมพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจบทบาทของตนเองในการ
น าสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ จึงได้จัดท าโครงการ
ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติขึ้นโดยการสนับสนุนของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สภาพปัจจุบันของการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับนโยบายระดับการ
ก ากับติดตามการสนับสนุนส่งเสริมและระดับปฏิบัติเป็นอย่างไร 
 2. กลไกการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของต่างประเทศเป็นอย่างไร 
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 3. แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทยที่เกิดผลควรมี
ลักษณะอย่างไร   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับนโยบาย
ระดับการก ากับติดตามการสนับสนุนส่งเสริมและระดับปฏิบัติ 
             2. เพ่ือศึกษา และ วิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกลไกการน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 
             3. เพ่ือสังเคราะห์แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มประเทศที่ศึกษา 
การวิจัยครั้ งนี้  มีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลดังนี้  1) ที่ปรึกษาการวิจัย ซึ่ งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ประสบการณ์ทางการศึกษาทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ ในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับการอุดมศึกษาจ านวน 8 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และระดับการ
อุดมศึกษา โดยครอบคลุมทุกภูมิภาค สังกัด และต าแหน่ง/ลักษณะงาน จ านวน 19 คน 3) ผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครอบคลุมทุกสังกัด ที่ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลเพ่ือยกร่างแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติสู่การปฏิบัติ (ออนไลน์) จ านวน 284 คน 

ส่วนกลุ่มประเทศที่ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการน า
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในประเทศต่าง  ๆ จ านวน 8 ประเทศ ได้แก่ โปรตุเกส 
เยอรมนี ฟินแลนด์  แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากประเทศที่มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ หลากหลายภูมิภาค ครอบคลุม
การจัดการศึกษาจากทั่วโลก  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) ประเด็นในการสนทนากลุ่มเพ่ือยกร่างแนวทางในการน า

มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ และ 2) แบบสอบถามข้อมูลเพ่ือยกร่างแนวทางการน า
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ (ออนไลน์)  
 ขั้นตอนการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีการด าเนินการ4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมการวางแผนการวิจัย ศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาและการน า
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในปัจจุบันของประเทศไทยและต่างประเทศ  ด าเนินการ ดังนี้
1) การก าหนดแนวทางการท างาน ทบทวนความคิด การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  การสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2) การศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
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ปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และ 3) การศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนการน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ จ านวน 8 ประเทศ  
 ขั้นตอนที ่2 : การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษา และการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติในปัจจุบัน และยกร่าง / สังเคราะห์แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ   

ขั้นตอนที่ 3 : พิจารณาร่างแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติใน
ภาพรวม และยกร่างแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 1) ประชุมที่ปรึกษาการวิจัยเพ่ือขอความคิดเห็น 
ค าแนะน า และปรับร่างแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในภาพรวม 2) สร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมเสนอร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้ที่ปรึกษางานวิจัยพิจารณา ให้
ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงเครื่องมือ 3) จัดประชุมสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับการอุดมศึกษา  
 ขั้นตอนที่ 4 : ปรับปรุงร่างแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติและจัดท า
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ด าเนินการตามขั้นตอน   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ลักษณะ คือ 1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) จากการสรุปประเด็นส าคัญและเขียนเชิงพรรณนาและ 2) วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามข้อมูลเพ่ือยกร่างแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติ (ออนไลน์) โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ 

 
ผลการวิจัย 

ในส่วนนี้จะเสนอผลการวิจัยใน 3 ประเด็นดังนี้   
 1. การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า  

1) หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ/ประเภทการศึกษา มีการก าหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 
โดยมีการด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาในลักษณะคู่ขนานกับการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 2) ทุกหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในลักษณะการชี้แจง  
เพ่ือรับทราบข้อมูลผ่านสื่อ เอกสาร และการประชุมต่าง ๆ แต่ยังไม่ทั่วถึงและยังไม่เข้าถึงผู้ปฏิบัติงาน
และบุคลากรโดยเฉพาะครูผู้สอนในสถานศึกษาส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรยังขาดความชัดเจน
ในการรับรู้และเข้าใจรายละเอียด 3) ในช่วงปัจจุบันการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การพัฒนาหลักสูตร
พบชัดเจนในการจัดการอาชีวศึกษาและ 4) ในส่วนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับการศึกษามี
การด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ที่ประกาศใช้  

2. ผลการศึกษาระบบ กลไกการน ามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ8 
ประเทศคือ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมนี โปรตุเกสและเม็กซิโกนั้นพบว่า
1)  ทุกประเทศมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน 2) มี
นโยบายส่งเสริมการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติด้านหลักสูตร การเรียนการสอน 
และประเมินผลที่ชัดเจน โดยเน้นสมรรถนะของผู้เรียน เน้นการเชื่อมโยงการเรียนสู่การน าไป
ประยุกต์ใช้และชีวิตการท างาน  มีการระบุคุณสมบัติผู้เรียนชัดเจน กระชับ เข้าใจได้ตรงกัน 3) มีการ
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จัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ส่งเสริมการท างาน 4) มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางและ
ก าหนดบทบาทที่ชัดเจน 5) มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 6) มีระบบการก ากับติดตามที่
เข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการก ากับติดตามหลายภาคส่วน 7) พัฒนาการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยพัฒนาควบคู่ทั้งด้านผู้เรียน ครู สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการบริหารจัดการ 8) ระบบ
การพัฒนาครูมีคุณภาพสูง เน้นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพในด้านเทคนิคและกลวิธีในการสอน และการ
คัดเลือกครูด้วยเกณฑ์คุณภาพสูง 
           3. แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติการน ามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติสู่การปฏิบัติใน 4 ประเด็นใน 2 ช่วง มีดังนี้  

 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสมในช่วงนี้มีการด าเนินการ ดังนี้ (1) การ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและเตรียมการน าไปใช้ในสถานศึกษาโดยสถานศึกษาส่วนหนึ่ง
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
การศึกษาในระดับการศึกษา (2) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวัดประเมินผลนั้น หน่วยงาน
ส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรเดิม เดิม ยกเว้นการอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในระยะนี้ แนวทางการน ามาตรฐานของชาติสู่
การปฏิบัติก็จะเน้นการจัดการโดยใช้ฐานสมรรถนะเชิงรุกท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติ และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง และใช้แนวทางการวัดและประเมินผลในลักษณะที่เป็นการประเมินผล
ตามสภาพจริงและการประเมินผลเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน (3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น เน้นการด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว้อย่างชัดเจน และ (4) การก ากับ
ติดตามและประเมินผล ควรจัดระบบ  แนวทางการก ากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการก ากับ
ติดตาม ประเมินผลการท างานที่มุ่งเน้นคุณลักษณะผู้เรียน และการท างานในลักษณะกัลยาณมิตร 
และน าข้อมูลมาใช้ในการช่วยเหลือ แก้ปัญหา ให้การสนับสนุน และน าข้อมูลมาใช้ในการทบทวน
มาตรฐานการศึกษาในช่วงต่อไป 

 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบงาน มีการด าเนินการแต่ละส่วน 
ดังนี้(1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ในช่วงนี้หน่วยงานต้นสังกัดควรน าข้อมูลการ
ด าเนินการในช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสมมาใช้ในการทบทวนมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและเพ่ิมเติมข้อมูลจุดเน้นตามบริบทการท างานและ
ระดับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย (2) การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผลนั้นเป็นการน ามาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับมาใช้เป็นข้อมูลส าคัญใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Learner Centric) โดยค านึงถึงความสนใจ ความถนัด ความพร้อม ความสามารถ ปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียน รวมทั้งความเหมาะสมกับบริบท วิถีชีวิต ภูมิสังคม ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (real life) ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการน าความรู้ ทักษะ  
เจตคติและคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง มิได้มุ่งเรื่องความรู้หรือ
เนื้อหาวิชาเชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะเชิงรุกที่มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้จากการคิด 
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ปฏิบัติ และใช้ความรู้ได้จริงในชีวิต เน้นการน าตนเองในการเรียนรู้  การเรียนรู้ตามความสามารถของ
ผู้เรียนเน้นการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery  Learning) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอนกันเอง เรียนรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้จากตัวอย่างที่เห็น เรียนรู้จากการท างาน และเรียนรู้จากเทคโนโลยี  จัดการ
เรียนรู้ในลักษณะการผสมผสาน (Blended Learning) คือ เรียนรู้ทางออนไลน์ และเรียนรู้แบบพบกัน
ในห้องเรียน (Face to Face) เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน และ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนใช้ความรู้มากขึ้นส่วนการวัดและประเมินผลเป็นไป 
เพ่ือการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียน (3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเน้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนจากร่องรอย 
เชิงประจักษ์ โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเลือกระบบหน่วยงานและผู้ประเมินได้เอง และเน้นการเปิด
โอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้ามาร่วมประเมินคุณภาพ 
 
อภิปรายผล 
 ในส่วนนี้จะอภิปรายผลการด าเนินการในประเด็นส าคัญดังนี้ 
 1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติของ
ประเทศไทยโดย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2561 
ในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบในการท างานนั้น
พบว่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับมีความเหมาะสมตามช่วงวัยและมีความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงที่สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ
อาชีวศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติจึงไม่มีปัญหา
อุปสรรคแก่หน่วยงานทุกระดับจะน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปก าหนดเป็นนโยบายในส่วนการน า
มาตรฐานของชาติมาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตาม
ภารกิจของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจน ซึ่ง
เป็นสิงที่ต้องตระหนักร่วมกันในการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน เพ่ือให้ทุกคนมีพลังในการท างานให้เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ
อิงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีปรัชญาในการจัดการศึกษาว่า “ความส าเร็จ ส าหรับทุกคน” เป็นหลัก 
(Spady,1988; Danelson, 1985) 
 2. การน ามาตรฐานของชาติมาสู่การพัฒนาหลักสูตร ในการน ามาตรฐานของชาติมาสู่การ
พัฒนาหลักสูตรนั้นพบว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่ า 1)  ควรด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และด าเนินการโดยภาคีเครือข่าย ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2) ควรอบรมครู/ผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทางด าเนินการ  และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบ ค้นคว้าด้วยตนเอง และต้องลดงานครู 3) ควรให้อิสระหน่วยงานระดับสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรเอง ภาครัฐเพียงติดตาม ดูแลผลผลิตตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบบ
ผสมผสาน (Recognizing Policy complexity) ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ Viennet และ 
Pont (2017)  ที่เป็นการผสมผสานทั้งแบบจากบนลงล่างและแบบฐานราก โดยพัฒนาจากแนวคิด 
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Policy cycle approach ที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความกระจ่างในการด าเนินงาน โดยหลักการมีส่วน
ร่วมเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้นโยบายประสบความส าเร็จ เพราะกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็น
กระบวนการธรรมชาติ ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคปฏิบัติ แนวคิดเครือข่ายที่จะมาช่วยวิเคราะห์
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม   
 3. การด าเนินการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ในด้านการด าเนินการ
ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในนั้นพบว่าต้องให้สถานศึกษาสามารถเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ความต้องการ ความส าเร็จ วางระบบ จัดระบบ ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจน
ร่วมกัน ตรวจสอบได้จริง น าผลไปปรับและพัฒนางานได้จริง รับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่
ก าหนดเน้นการพัฒนาผลที่เกิดจากผู้เรียนตามจริงจากผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนศึกษา/ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและนโยบายที่ก าหนดเพ่ือให้บรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และรายงานผลควรผลักดันระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และถือเป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติต่อเนื่อง และประเมิน
ตามข้อเท็จจริง เน้นคุณภาพมากกว่าการรายงานทางเอกสารและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งแนวโน้ม
การประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มมีความสนใจใช้ระบบ การสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก 
(Objective and Key Results) หรือ OKRs มาใช้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Ministry of 
Education, 2018) ที่จะเน้นการกระจายศูนย์ การตัดสินใจไปสู่พนักงาน (Decentralization) 
 4. การก ากับติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนางานและการให้แรงเสริมการก ากับติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการพัฒนางานและการให้แรงเสริมเป็นปัจจัยส าคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Thongkao (2008) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านการก ากับตรวจสอบประเมินผล และการให้แรงเสริมแก่ผู้
ปฏิบัติการน านโยบายไปปฏิบัติ จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจ มีขวัญในการท างาน แรงเสริมทางบวก
จะเป็นพลังจูงใจให้ผู้ปฏิบัติมุ่งมั่นตั้งใจ ท างานในหน้าที่ของตนให้ดียิ่งขึ้นและ สอดคล้องกับที่ 
Boonprasert (2005) กล่าวว่า การก ากับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะ
ช่วยให้การด าเนินการทราบว่าได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด ผลของการ
ด าเนินการจะได้ข้อมูลที่แสดงถึงความส าเร็จ ข้อดี จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
ช่วยให้การบริหารงานแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 5. การพัฒนาครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะส าคัญ 3 ด้านตามที่ก าหนดไว้นั้น  
หลักสูตรและการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติผ่านการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคัญยิ่งแต่การพัฒนา
ครูเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวก็มีความส าคัญไม่น้อยกว่ากัน Khemmani (2014) ได้
เสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนพัฒนาและช่วยเหลือครูดังนี้  1) การจัดเอกสารความรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม รวมทั้งพัฒนาสื่อ วัสดุ และเครื่องมือต่าง ๆ พัฒนาครู /ผู้สอนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการต่าง ๆ การสอนทักษะกระบวนการ และการพัฒนาทักษะ
การสอนของครู /ผู้สอน 3) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งหลักการสอน 
แนวการสอน รูปแบบการสอน วิธีการและเทคนิคการสอนทักษะกระบวนการ โดยใช้วิธีการต่าง  ๆ 
ตามความเหมาะสมกับบริบท 4) พัฒนาทักษะการสอนกระบวนการ เนื่องจากการสอนมีลักษณะเป็น
ทักษะกระบวนการ ดังนั้น การพัฒนาทักษะการสอนของครู จึงควรใช้หลักการสอนทักษะกระบวนการ
ดังกล่าวด้วย เช่น การพัฒนาครูในสถานที่ท างาน จัดระบบนิเทศภายใน มีการวางแผนการสอน 
สังเกตการสอนและวิเคราะห์การสอนร่วมกัน หรือการจัดระบบ “peer coaching” การจัดกลุ่ม  
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“lesson study” การจัดการความรู้ การส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning 
community หรือ PLC) โดยการให้ครูท างานและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจากการลงมือปฏิบัติ และวิธีการ
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมกับบริบท การด าเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่จะช่วย
ให้ครูเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาผู้เรียน และ 6) จัดระบบการให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ครู 
 6. การจัดหาทรัพยากรสื่อแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ โดยต้องจัดสิ่งต่าง ๆ 
สนับสนุนดังนี้1) สื่อเทคโนโลยี แทนการบอกความรู้ของครู  2) แหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายทั้ง 
สถานที่จริงในการเรียนรู้ สาระต่าง ๆ อีกทั้ง แหล่งเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ไปประยุกต์ใช้จริง  3)  เครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายทั้งภายใน และต่างประเทศ ทั้งเครือข่ายที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้รู้ในศาสตร์/สาขานั้น ๆ ส าหรับการสนับสนุนการท างานของโรงเรียนในด้าน  
ต่าง ๆ และ 4) งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้หมายรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยการ 
บูรณาการผลลัพธ์ที่พึงประสงค์สู่การก าหนดมาตรฐานและเป้าหมายในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา มีการก ากับ ติดตามตรวจสอบผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ซึ่งหลายประเทศที่ประสบความส าเร็จได้น าแนวคิดนี้มาใช้เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพของพลเมืองประเทศ  ทั้งนี้เพราะระบบประกันคุณภาพการศึกษาของไทย  เป็น
การด าเนินการตามกฎกระทรวงฯ  ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษาที่มีผลต่อการน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
ภารกิจหลักของสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับการศึกษา และมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตร 
การควบคุมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล  และการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 1.2 การก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่มีบทบาทในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมจัดท าแนวปฏิบัติ/มาตรการส าหรับผู้ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาให้กับทุกหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ก ากับดูแล 
 2. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อน 
        ในการบริหารจัดการเพ่ือการขับเคลื่อน ควรด าเนินการใน 2 ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสมควรด าเนินการ ดังนี้ 1) การจัดทีมงาน/
หน่วยประสานงาน สนับสนุน ถอดบทเรียน เพ่ือการน าองค์ความรู้มาใช้ในการท างานในช่วงต่อไป    
โดย จัดองค์ประกอบของทีมงานครอบคลุมทั้งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ จากทุก
ภาคส่วน 2) การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเชิงลึก 3) การวิเคราะห์งาน ปรับ/เปลี่ยนกลไก
สนับสนุนโดย หน่วยงานต่าง ๆ อาจจะต้องมีการวางแผนการท างานเชิงระบบต่อเนื่อง เนื่องจากงาน
บางส่วนไม่สามารถปรับเปลี่ยนอย่างเต็มรูปได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นในช่วงนี้การท างานจะมี
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ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  เรียนรู้ เ พ่ือปรับเปลี่ยนอย่างเต็มรูปในโอกาสต่อไป โดยควร  1) จัด
คณะท างานศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างละเอียด 2) น าข้อมูลมาจัดท าแผนการท างาน โดย
ก าหนดการด าเนินการ 3 ลักษณะ คือ (1) ภารกิจที่มีความสอดคล้องในการพัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับที่ด าเนินการโดยตรง ควรด าเนินการ
ต่อเนื่องและอาจจะเพ่ิมความชัดเจน เข้มข้นของกิจกรรม และการด าเนินงาน  และจัดงบประมาณ
สนับสนุนเพ่ิมขึ้นให้มากขึ้น (2) ภารกิจที่มีความสอดคล้องในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับค่อนข้างน้อย ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ด าเนินการให้เหมาะสมมากขึ้น หรืองดด าเนินการและ (3) ก าหนดนโยบาย/จัดภารกิจใหม่ พัฒนา
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับจัดท า
แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน น าสู่การติดตามผลการท างาน และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการ
ท างาน และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับนั้น การเตรียมพร้อมบุคลากรทุกรระดับ ให้ท างาน
อย่างต่อเนื่อง 4) การเตรียมพร้อมบุคลากร ให้มีความตระหนัก ความเข้าใจ และคุณลักษณะที่ส าคัญ
พร้อมท างานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกัน 5) การก ากับ  ติดตาม ประเมินผลตามแผนที่ก าหนด และ
หาวิธีการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการปรับเปลี่ยนการท างานได้อย่างเหมาะสม ต้องจัดให้มีระบบ และ
การก ากับ  ติดตาม ประเมินผล ที่มีลักษณะดังนี้ (1) ผู้ท าหน้าที่ ก ากับ  ติดตาม ประเมินผลมีความ
เข้าใจชัดเจน และด าเนินการในลักษณะการเน้นบรรยากาศการท างานที่ เป็นไปเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน
และ การหาทางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเหมาะสม (2) จัดระบบ/รูปแบบการก ากับ  ติดตาม 
ประเมินผลหลายลักษณะ ทั้งใช้ทีมงานส่วนกลาง และส่วนพ้ืนที่  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมสื่อสาร เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญ ในการปรับปรุงงาน  6) การน าร่องการท างานเต็มรูปแบบทุก
ระบบ เพ่ือสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ที่ส าคัญของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งกระบวนการท างานที่เกิดผล  ความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  
 ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบงาน ควรด าเนินการดังนี้ 1) จัดตั้ง
คณะท างาน ที่ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน และประเมินผลที่เน้นการประสานงาน  ให้ความช่วยเหลือ 
และการส่งต่อผลการด าเนินงานภารกิจส าคัญคือการสร้างเครือข่ายการท างาน และเปลี่ยน
ประสบการณ์ จากกันและกัน 2) การประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่ช่วยในการสร้าง ความ
เข้าใจ และรูปธรรมในการท างานโดยในช่วงนี้ มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ และจุดเน้นเป็นการ
น าเสนอข้อมูลที่เป็นบทเรียนที่เป็นรูปธรรมจากพ้ืนที่น าร่องในด้านต่าง ๆ 3) การพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับการศึกษาในทุกสถาบันการศึกษาแต่ละสังกัดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สอนซึ่งเป็นผู้ที่มี
หน้าที่ปฏิบัติการในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง โดยมีการทบทวนสมรรถนะของบุคลากร และน าสู่การ
ประเมินตนเอง สู่การวางแผนการพัฒนาพัฒนาครูผู้สอนเน้นการพัฒนาในหลายลักษณะคือการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดพ่ีเลี้ยงที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนรู้
บนฐานการท างานพัฒนาผู้เรียนจากบริบทห้องเรียนจริงส าหรับผู้บริหารสถานศึกษานั้น ต้องมีลักษณะ
เป็นผู้บริหารเชิงวิชาการที่มีความตระหนักในความส าคัญของการพัฒนางานวิชาการ  ตระหนักในการ
พัฒนาผู้เรียน และตระหนักในการร่วมเรียนรู้ สร้างระบบ กลไก  และสร้างแรงจูงใจ อีกทั้งการ
จัดระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนผู้สอนให้ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนอย่างเกิดผล 4) การจัดสื่อ 
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แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
โดยต้องจัดสิ่งต่าง ๆ สนับสนุนทั้ง สื่อเทคโนโลยี แทนการบอกความรู้ของครู แหล่งเรียนรู้ ซึ่งมี
ความหมายทั้ง สถานที่จริงในการเรียนรู้ สาระต่าง ๆ อีกทั้ง แหล่งเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนน าความรู้ 
ทักษะ และเจตคติไปประยุกต์ใช้จริง เครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งภายใน และต่างประเทศ ทั้ง
เครือข่ายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้รู้ในศาสตร์/สาขานั้น ๆ ส าหรับการสนับสนุนการท างานของโรงเรียน
ในด้านต่าง ๆ งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้หมายรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งอาจจะต้องวาง
ระบบการจัดสรรงบประมาณแนวใหม่ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการพัฒนาและบริบทพ้ืนที่ และ
รองรับความจ าเป็นในการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของสถานศึกษา/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาวิจัยในการทดลองใช้แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติ ไปสู่สถานศึกษาทุกระดับ ที่มีความแตกต่างกัน ตามบริบทและสังกัด 
 2. การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนา โดยการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติลงสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาของทุกสังกัด 
 3. การศึกษาวิจัยกระบวนการใช้แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติ ปฏิบัติในสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือค้นหาโรงเรียนแกนน าหรือต้นแบบในแต่
ละจังหวัดและภูมิภาค 
 4.   การศึกษาปัจจัยความต้องการจ าเป็นในการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติที่เข้มแข็งของสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันตามขนาด บริบทและสังกัดในแต่ละพ้ืนที่ 
 5.  การศึกษาวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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