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แบบสอบถามสําหรับโรงเรียน 

กอนเริ่มโครงการ 
 

 
ทางเรามีความยินดีอยางยิ่งท่ีโรงเรียนของคุณจะเขารวมโครงการวิจัยระดับนานาชาติ เรื่องการ

ประเมินทักษะความคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะห จัดข้ึนโดยศูนยศึกษาวิจัยและนวัตกรรม (CERI) 
ของ OECD (The OECD Centre for Educational Research and Innovation) 

โครงการจะพัฒนาชุดเครื่องมือท่ีเปนทรัพยากรทางการศึกษา ใหครูสามารถใชในโรงเรียนเพ่ือชวย
ในการสงเสริมและประเมินความกาวหนาของทักษะความคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะห 
วัตถุประสงคโครงการเพ่ือทําใหเห็นวิธีการสอนและการเรียนรู ท่ีสามารถเห็นพัฒนาการของความคิด
สรางสรรคและการคิดวิเคราะหอยางเปนรูปธรรมได 

แบบสอบถามนี้ออกแบบเพ่ือเก็บขอมูลดานบริบทของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ ขอมูลดานบริบท
นี้จะถูกนําไปใช เพ่ือคนควาและทําความเขาใจมากข้ึนถึงศักยภาพท่ีแตกตางกันของแตละประเทศ 

กรุณากรอกแบบสอบถามนี้ในนามของโรงเรียน 

โปรดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากคําตอบแบบปรนัย ขอเสนอแนะและตัวอยางกิจกรรมของ
โรงเรียนเปนประโยชน อยางมากสําหรับโครงการ 

การรักษาความลับ 
ทางโครงการรับรองวาขอมูลท่ีไดรับจะไมถูกเปดเผยในการรายงานภายนอกหรือในเครื่องมือการ

ประเมิน ขอมูลจะไดรับการรักษาเปนความลับและเก็บไวอยางปลอดภัย ไมมีการเปดเผยบุคคลหรือ
โรงเรียน ในการเผยแพรผลงาน 

แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1:  คุณลักษณะและทรัพยากรของโรงเรียน 
สวนท่ี 2:  การมีสวนรวมและการใหความสําคัญในโครงการนวัตกรรม 

ใชเวลาในการทําแบบสอบถามประมาณ 30-45 นาที 
 
สําหรับคําถามท่ีเก่ียวของกับแบบสอบถามนี้ กรุณาติดตอหัวหนาทีมวิจัย 
ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ  
thanyawich@gmail.com 
ขอบพระคุณอยางสูงท่ีสละเวลากรอกแบบสอบถาม 
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[สวนท่ี 1: คุณลักษณะและทรัพยากรของโรงเรียน]  

1.  [SC_PRE_SIZE1] กรุณาระบุจํานวนของบุคลากรท่ีทํางานในโรงเรียน ตามตําแหนงท่ีระบุดานลางนี้ 
โปรดระบุจํานวน (คน) (สามารถระบุตัวเลขโดยประมาณได) 
1ก. |__|__|  ผูสอน (รวมทุกชวงอายุและทุกระดับชั้นของผูเรียน) 

1ข. |__|__|  ผูชวยสอน (ไมคํานึงถึงอายุและชวงชั้นของผูเรียน) 

1ค. |__|__|  บุคลากรดานการบริหารหรือผูบริหารโรงเรียน 

 

2.  [SC_PRE_SIZE2] จํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในปการศึกษานี้ จําแนกตามเพศ 
โปรดระบุจํานวน (คน) (สามารถระบุตัวเลขโดยประมาณได) 
2ก. |__|__|__|__| นักเรียนชาย 

2ข. |__|__|__|__| นักเรียนหญิง 

 

3. [SC_ PRE_LEVELS] มีระดับหรือหลักสูตรเหลานี้ในโรงเรียนของทานหรือไม (โปรดทําเครื่องหมาย × เลือก

เพียง 1 ตัวเลือกตอ 1 แถว) 

  ใช ไมใช 

3ก. ประถมศึกษา   

3ข. มัธยมศึกษาตอนตน   

3ค. มัธยมศึกษาตอนปลาย   

3ง. ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง   

 

4. [SC_ PRE_TYPE] โรงเรียนของทานเปนโรงเรียนในสังกัดใด (โปรดทําเครื่องหมาย × เลือกเพียง 1 

ตัวเลือก) 

ก. โรงเรียนในสังกัดของรัฐ  

ข. โรงเรียนเอกชน  

ค. ระบุประเภทของโรงเรียนเพ่ิมเติม..........................................................  

 

5. [SC_ PRE_LOCATION]  ขอความใดตอไปนี้อธิบายถึงชุมชนท่ีตั้งโรงเรียนของทานไดดีท่ีสุด (โปรดทํา

เครื่องหมาย ×  เลือกเพียง 1 ตัวเลือก) 
ก. หมูบานเล็กๆ หรือชนบท (ประชากรนอยกวา 15,000 คน)  

ข. อําเภอ (ประชากรประมาณ 15,000-100,000 คน)  

ค. จังหวัด (ประชากรประมาณ100,000-1 ลานคน)  

ง. จังหวัดขนาดใหญ (ประชากรตั้งแต 1 ลานคนข้ึนไป)  
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6. [SC_ PRE_SES] กรุณาประมาณการสัดสวนของนักเรียนในโรงเรียนซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ 
นักเรียนอาจมีลักษณะท่ีสามารถจัดลงในแตละหมวดหมูท่ีหลากหลายได ใหประมาณการและเลือกตอบ
เพียง 1 คําตอบตอ 1 แถว 
  นอยกวา 

10 % 
ระหวาง
10% ถึง

30% 

ระหวาง
30% ถึง

50% 

มากกวา 
50% 

6ก. สัดสวนนักเรียนท่ีใชภาษาอ่ืนท่ีแตกตางจากภาษาท่ี
สอน 

    

6ข. สัดสวนนักเรียนท่ีมีความยากลําบากในการเรียนรู 
(ท่ีระบุไวอยางชัดเจน ตัวอยาง นักเรียนท่ีมีการเรยีนรูแบบ
พิเศษ เชน มีความบกพรองในการอาน หรือความบกพรองใน
การคิดคํานวณ ซึ่งโรงเรียนอาจมีแผนการเรียนเปนรายบุคคล
หรือคลายคลึงกับแบบปกต)ิ 

    

6ค. สัดสวนนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีดอยโอกาส 
(เชน ครอบครัวท่ีขาดแคลนท่ีอยูอาศัย ขาดแคลนดาน
โภชนาการและการดูแลทางการแพทย หรืออ่ืนๆท่ีทําใหมี
ผลกระทบตอการศึกษา) 

    

 
 
7. [SC_ PRE_PFRMNCE] กรุณาอธิบายผลงานทางวิชาการท่ีมีการประเมินในปการศึกษาท่ีผานมาของ

โรงเรียนในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ (ใหประมาณการและเลือกตอบเพียง 1 คําตอบตอแถว) 
  20% 

สุดทาย
ของ

โรงเรียน
ท้ังหมด 

ระหวาง 
20% 
และ 
40% 
ของ

โรงเรียน
ท้ังหมด 

ระหวาง 
40% 
และ 
60% 
ของ

โรงเรียน
ท้ังหมด 

ระหวาง 
60% 
และ 
80% 
ของ

โรงเรียน
ท้ังหมด 

20% 
แรกของ
โรงเรียน
ท้ังหมด 

 
 

7ก. ถาโรงเรียนของคุณอยูในระบบ
การศึกษาแบบปกติของประเทศ เม่ือ
เทียบกับโรงเรียนอ่ืน ๆ โรงเรียนของ
คุณอยูในระดับใด 

     

 
แตถาไมมีการจัดลําดับกรุณาอธิบายผลการดําเนินงานของโรงเรียน โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการของ

นักเรียน โดยไมคํานึงถึงฐานะทางสังคมของนักเรียน 
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8. [SC_ PRE_RESOURCES]  โรงเรียนของทานขาดแคลนทรัพยากรตางๆ ตอไปนี้ในระดับใด (เลือกตอบเพียง 
1 คําตอบตอแถว) 
  ไมเลย เล็กนอย คอนขาง

มาก 
มาก 

8ก. ขาดแคลนครูท่ีมีคุณสมบัติ     

8ข. ขาดแคลนบุคลากรผูชวย     

8ค. สาธารณูปโภคหรืออาคารสถานท่ีขาดแคลนหรือไม
เพียงพอ 
(เชน สถานท่ีไมเพียงพอ อุปกรณหรือการเช่ือมตอทาง ICT 
ไมเพียงพอ) 

    

8ง. เครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนการสอนขาดแคลน
หรือไมเพียงพอ 
(เชน อุปกรณในหองปฎิบัติการ วัสดุอุปกรณในหองสมดุ 
ซอฟแวรท่ีชวยในการเรียนการสอน) 
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[สวนท่ี 2:  การมีสวนรวมและการใหความสําคัญในโครงการนวัตกรรม]  

9.  [SC_ PRE_INNOVFREQ] ในระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา โรงเรียนไดดําเนินโครงการนวัตกรรมเหลานี้หรือไม 
(นับรวมโครงงานท่ีมีการทดลองใชหลักสูตร การประเมิน วิธีการสอนและการเขาถึงแบบใหม ซ่ึงสงเสริม
หลักสูตร การประเมินผลและวิธีการสอน แบบเดิมในแนวทางใหม) 

กรุณาทําเครื่องหมาย × ในขอท่ีมี 

การมีสวนรวมในโครงงานนวัตกรรมในระยะเวลา 2 ป ท่ีผานมา... 
ไมมีเลย 1 ครั้ง มากกวา 

1 ครั้ง 
9ก. โครงการทดลองใชหลักสูตรใหม    

9ข. โครงการทดลองใชวิธีการประเมินใหม    

9ค. โครงการทดลองสอนดวยวิธีใหม    

9ง. โครงงานท่ีมีการสงเสริมแรงจูงใจดานการมีสวนรวมและดาน
วิชาการของนักเรียน 

   

9จ. โครงการท่ีเนนเรื่องความคิดสรางสรรคและ/หรือการคิด
วิเคราะหในนักเรียน 

   

ถาตอบ “ไมมีเลย” ในขอยอย 9ก.-9จ. ทุกขอ ใหขามแบบสอบถามขอ 10 และขอ 11 

 

10.  [SC_ PRE_INNOVEVAL] คุณไดรับผลอยางไรจากการเขารวมโครงการดังกลาว (เลือกตอบเพียง 1 
คําตอบตอแถว) 
หลังจากรวมโครงการนวัตกรรมมีผลกระทบท่ีดีกับ... ไมไดใช ไมมี

ผลกระทบ 
ผลกระทบ
ปานกลาง 
 

มี
ผลกระทบ 

มาก 

10ก. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน     

10ข. ดานแรงจูงใจและการมีสวนรวมของนักเรียน     

10ค. การพัฒนาดานวิชาชีพครู     

10ง. วิธีการจัดการดานการเรียนการสอนในระดับ
โรงเรียน 

    

10จ. ทักษะความคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะห
ของนักเรียน 
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11. [SC_ PRE_ INNOVCHLGS] ในความคิดของทาน อะไรเปนอุปสรรคสําคัญในการทําโครงการดาน
นวัตกรรมทางการศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 คําตอบตอแถว) 
 ไมมี

ปญหาเลย 
มีอุปสรรค
เล็กนอย 

คอนขางมี
อุปสรรค 

มีอุปสรรค
มาก 

11ก. เงินทุนไมเพียงพอ ขาดแคลนเงินทุน     

11ข. ขาดความสนใจและการสนับสนุนจากหนวยงาน
ดานการศึกษา 

    

11ค. ไมมีเวลาเพียงพอ เพราะโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีตอง
ทําประจําอยูแลว 

    

11ง. ขาดความสนใจและการสนับสนุนจากครูผูสอน     

11จ. ขาดความสนใจและการสนับสนุนจากครอบครัว
นักเรียน 

    

11ฉ. ความไมเหมาะสมระหวางหลักสูตรกับสิ่งท่ี
ตองการทดสอบ 

    

 
ขอมูลเพ่ิมเติม 

โปรดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคําตอบของทานดานบน หรือประเด็นท่ีไมมีในแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสําหรับความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม 
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