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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และวุฒิการศึกษาของผู้บริหารตาม
องค์ประกอบของการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 7 ด้าน คือ การน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้น
บุคลากร การจัดการกระบวนการและผลลัพธ์ กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 217 คน โดยการเปิด
ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน โดยการสุ่มตัวอย่างการวิจัยแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยคือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.60 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่น 0.91 สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติการทดสอบใช้ค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท้ัง 7 ด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้าน
การวัด การวิเคราะห์และจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รองลงมา ได้แก่ 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรและด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ การน าองค์กร  

2. เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 
 
 

   2.1 เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม และรายด้าน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   2.2 เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดย
ภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น การน าองค์กร และการมุ่งเน้นบุคลากร แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  2.3 เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร โดยภาพรวม
พบว่า ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ABSTRACT 
            The objectives of this research were to 1) study the quality system 
management of world-class standard schools under the Office of the Basic Education 
Commission 2) compare quality system management of world-class standard schools 
under the Office of the Basic Education Commission classified by school size, work 
experience and educational level. The research was divided into 7 aspects of quality 
system management, consisting of leadership, strategy planning, student and 
stakeholder focus, measurement, analysis and knowledge management, workforce 
focus, process management and performance results.  The samples were 217 school 
administrators using Krejcie and Morgan’s Table and multi-stage random sampling. 
The instrument was a 5-rating scale questionnaire with Index of Item – Objective 
Congruence between 0.60-1.00 and the reliability at 0.91. The Statistics used in data 
analysis  were percentage, mean, standard deviation and t-test Independent.       

The research results were as follows: 
1. Overall, the quality system management of world-class standard schools

under the Office of the Basic Education Commission in general and in each aspect 
was at high levels in all 7 aspects. The highest level consisted of measurement, 
analysis and knowledge management, student and stakeholder focus, followed by 
workforce focus. The lowest aspect was leadership.  

2. The comparison of quality system management of world-class standard
schools under the Office of the Basic Education Commission. 



ง 
 

   2.1 The comparison of quality system management of world-class 
standard schools under Office of the Basic Education Commission, classified by 
school size, as a whole and in overall each aspect, was at the statistically of 
significance  level  0.05 
  2.2 The comparison of quality system management of world-class 
standard schools under Office of the Basic Education Commission, classified by 
administrators’ working experience, overall, was not different. Leadership aspect and 
workforce focus aspect were at the level of statistically significance 0.05  
       2.3 The comparison of quality system management of world-class 
standard schools under Office of the Basic Education Commission, classified by 
administrators’ educational levels, in overall, was not different. Student and 
stakeholder focus aspect was significantly different at the level  of  0.05  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรและ

การสอนให้เป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในหลายรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายส าคัญเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศ 
ซึ่งมีหลักสูตรและการสอนท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย ได้แก่ 1) หลักสูตรและการสอนท่ัวไป เป็นหลักสูตร
ท่ีใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนเป็นภาษาไทย 2) หลักสูตรและการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ท่ีเรียกช่ือว่า English Program เป็นหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและประวัติศาสตร์ไทย 3) หลักสูตรและการสอนกึ่ง
ภาษาอังกฤษ ท่ีเรียกช่ือว่า IEP (Intensive English Program)หรือในความหมายของ IEP International 
Program ส าหรับโรงเรียนท่ีใช้หลักสูตรของ IBO(International Baccalaureate Organization) MEP (Mini 
English Program) เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษามีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในหลายโรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรู้เป็นภาษาไทย เน้นเพิ่มเติมจ านวนคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น ในขณะท่ีโรงเรียนอื่น ๆ มีการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็น
ภาษาอังกฤษ และเพิ่มภาษาอังกฤษในคาบเรียนของสาระเพิ่มเติม เป็นต้น หรือ EIL (English-Intergrated 
Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ 4)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
หลักสูตรวิชาชีพ เป็นการบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2546) ซึ่งเมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรจะ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาท่ีต้องการและสามารถศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่อมาปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการโครงการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลเพื่อยกระดับโรงเรียนให้มี
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารระบบคุณภาพ (Quality System) มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพล
โลก (World Citizen) แต่ปัญหาของการจัดการศึกษาของประเทศไทยยังต้องปรับและต้องพัฒนาในอีกหลาย
ด้าน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก าลังจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มประชาคมอาเซียน เมื่อวิเคราะห์ถึง
ศักยภาพของเด็กไทยและคุณภาพการศึกษา ของประเทศไทย ปัญหาท่ียังต้องให้ความส าคัญต่อการปรับปรุง
เพื่อพัฒนา อย่างเช่น ด้านคุณภาพผู้เรียนท่ียังไม่มีศักยภาพเข้มแข็งพอ หรือมาตรฐานท่ียังไม่อยู่ในระดับ
ทัดเทียมกับนานาประเทศ และเมื่อมองไปถึงความสามารถทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียนก็ยังขาดความพร้อมเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีต้องใช้
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ส่ือสารเพื่อการแข่งขันหรือการร่วมมือในการพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกันจึงมีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
ของการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน (ดร.ศักด์ิสิน โรจน์สราญรมย์,2555) โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน, กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

ปัจจุบันสังคมเริ่มหันมามองว่าผลท่ีท าให้เยาวชนมีคุณลักษณะเชิงด้อยคุณภาพดังกล่าวนี้
เป็นเพราะปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยยังไปไม่ถึงมาตรฐานท่ีควรจะเป็น 
มุมมองของคนในสังคมท่ีมองในมิติดังกล่าวจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีนักการศึกษา นักวิชาการ นักบริหาร
การศึกษาทุกระดับ ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและต้องหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ให้สังคมหายข้อง
ใจ และให้ความไว้วางใจต่อไปท้ังในปัจจุบันและอนาคต จึงท าให้กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการขับเคล่ือนในเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่าง
เต็มท่ี โดยมีนโยบายให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีอยู่ในโครงการพัฒนาด้านต่างๆ 
รวมถึงโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเร่งเดินหน้าเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษาท้ังในระดับ
สถานศึกษาและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ได้จริงเพราะต้องเตรียมเข้าร่วมเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียนและเตรียมยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและ
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน แต่ส่ิงท่ีน่าเป็นกังวลอยู่มาก คือ การขับเคล่ือนการศึกษาในขณะนี้ 
สถานศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต่างๆ มีเป้าหมายและทิศทางท่ีไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติไม่มี
ความเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางรวมถึงวัตถุประสงค์ หรืออาจจะมีความเข้าใจตรงกันเฉพาะ
เป้าหมายแต่ทิศทางไม่ตรงกับความเป็นมาตรฐานของสากลจึงท าให้การจัดการศึกษาของประเทศไทย
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้และไม่เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านการจัดการศึกษามากเท่าไร ดังมีนัก
การศึกษาได้กล่าวถึงเรื่องการเปล่ียนแปลงไว้ดังนี้ 

บุษกร  วัชรศรีโรจน์ (2548) ได้กล่าวถึงความพยายามในการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตาม
แนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพราะโรงเรียนขาดการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change 
Management) ท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนหรือองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการเปล่ียนแปลงจึงขึ้นอยู่กับวิธีการท่ีใช้ในการบริหาร
การเปล่ียนแปลงนั้น เนื่องจากการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนมีผลกระทบต่อกระบวนการ ข้ันตอนในการ
ท างาน สังคมและวิถีทางการท างานของบุคลากรในโรงเรียนในวงกว้าง ท าให้เราไม่สามารถท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงใดๆด้วยการใช้ค าส่ังหรือสัญชาตญาณของผู้บริหารได้แต่ต้องมีการวางแผนส าหรับ
การบริหารการเปล่ียนแปลงนั้นๆ อย่างมีระบบ โดยมีการค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลส าเร็จของการเปล่ียนแปลงไว้อย่างครบถ้วน 

คอทเตอร์ (Kotte,1996) ช้ีให้เห็นว่าส่ิงส าคัญท่ีสุดของการเปล่ียนแปลงคือการท าให้การ
เปล่ียนแปลงเป็นไปตามกระบวนการซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบแผนและการก าหนดกระบวนการ
ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงต่างๆอย่างชัดเจนในทิศทางท่ีต้องการและระดับท่ีเหมาะสมการเปล่ียนแปลง
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นี้ไม่เฉพาะองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นท่ีจะประสบความส าเร็จองค์กรท่ีเกิดขึ้นใหม่ก็ต้องการการ
เปล่ียนแปลงเช่นกัน โดยการปรับตัวในด้านต่างๆท้ังโครงสร้างกระบวนการด าเนินงานเทคโนโลยีหรือ
บุคลากรเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตและพบกับส่ิงท้าทายใหม่ๆการเปล่ียนแปลงองค์กรต้องได้รับการ
ยอมรับและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรจะต้องมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเปิดเผยดังนั้นผู้น าจะต้องใช้ความพยายามและปรับตัวอยู่ตลอดเวลาดังท่ีเซงเก (Senge, 
1994) กล่าวไว้ว่าผู้น าต้องเข้าใจในกระบวนการเปล่ียนแปลงและปัจจัยต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลง และจะต้องท าการตรวจสอบระดับความรุนแรงของการตอบสนองขององค์กรท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงด้วยเพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลไปปรับปรุงกระบวนการเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมสามารถ
วางแผนและด าเนินการเปล่ียนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังการเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพใหม่
จ าเป็นต้องมีแนวทางหรือรูปแบบท่ีชัดเจน จะท าให้การเปล่ียนแปลงประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นองค์การทางการศึกษาหรือหน่วยงานหนึ่งของสังคมท่ีมีบทบาทท่ี
ส าคัญในการผลิตบุคลากร ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ จึงจ าเป็นต้อง
เร่งพัฒนามาตรฐานการศึกษาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ การบริหารการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนนั้น ส่ิงส าคัญมากคือต้องมีระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีดีเป้าหมายส าคัญก็คือการท่ีจะท าให้การศึกษามีคุณภาพมาตรฐานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเท่าเทียม
หรือใกล้เคียงนานาอารยประเทศดังนั้น โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนท้ังระบบ คุณภาพของโรงเรียนจึงเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาโรงเรียนให้มี
ศักยภาพมีความพร้อมในการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้พร้อมรับมือกับภาวการณ์ต่างๆ มีนักเรียนท่ีมี
คุณภาพสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบในการบูรณาการพัฒนาการศึกษามีระบบการเรียนการสอนท่ีดีมี
อุปกรณ์ครบครันมีห้องสมุดมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตลอดจนการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมมีบุคลากรครูท่ีมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเปิดใจกว้างรับฟังปัญหาต่างๆ
เพื่อให้เด็กมีความอบอุ่นมีกระบวนการคิดด้วยตนเอง กล้าถามกล้าพูดกล้าแสดงออกมีมารยาทท่ีดีงาม 
มีศีลธรรมอันดี มีคุณธรรม เพื่อพร้อมน าไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพในอนาคต
ต่อไป ดังนั้น บุคลากรครูท่ีดีจะต้องเอาใจใส่สอดส่องดูแลทุกข์สุขช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วย
ความเต็มใจเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรมส่ิงท่ีดีต่างๆให้นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีส่ิงเหล่านี้จะเป็นเครื่องกล่อม
เกลาให้นักเรียนเป็นคนดี พร้อมก้าวสู่การด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ(ดิเรกวรรณเศียร,2551) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนในโครงการท่ีจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังไว้ว่านักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระยะเวลา 
ด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2555 วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
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ศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เป็นเลิศวิชาการส่ือสาร 2 ภาษาล้ าหน้าทางความคิดผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากลโดยก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีมีความเป็นสากล ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ (Theory of 
Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended-Essay) กิจกรรมโครงงานเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(CAS : Creativity, Actions, Service) และโลกศึกษา (Global Education) และ 3) ยกระดับการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ซึ่งในจ านวน 500 โรงเรียน 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 381 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 119 โรงเรียน ท้ังนี้การด าเนินการ
พัฒนาและยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล จะมุ่งพัฒนา 5 ด้าน คือ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยน าจุดเด่นจากหลักสูตรต่างๆ เช่นหลักสูตร English Program (EP) 
Mini Eng -Lish Program (MEP) International English Program (IEP)  

หรือ International Baccalaureate (IB) หรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทางน ามาปรับ
หลักสูตรให้เข้มข้นเทียบเคียงกับ 2) พัฒนาการเรียนสาระการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยใช้
ภาษาอังกฤษ ภายในปี 2555 3) พัฒนาครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี  2 และ
ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 4) 
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ  5) พัฒนา
ระบบการบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ (ขวัญชีวา วรรณพินทุ http://www. tlcthai.com/webboard/view_topic.php) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขับเคล่ือนการพัฒนายกระดับโรงเรียนช้ัน
น าท่ีมีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ชินภัทร  ภูมิรัตน)ได้มอบนโยบายแก่โรงเรียนในโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันท่ัวประเทศ
ผ่านการประชุมทางไกล (Tele Conferencel) พร้อมกับส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
และคณะท างานได้จัดแนวทางด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อส่ือสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการด าเนินงานเบ้ืองต้นให้รับทราบไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยง
ในการน าแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผู้เกี่ยวข้องได้หาแนวทางต่างๆ และจัดท าเอกสาร
คู่มือแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลขึ้น จ านวน  5 รายการ ประกอบด้วย การ
ขับเคล่ือนกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารจัดการระบบคุณภาพ การสร้าง
เครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการนิ เทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาการท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งหวังของคนไทยทั้งประเทศ จึงเป็นภารกิจส าคัญท่ี
ต้องปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาอย่างรวดเร็วท้ังระบบด้วยการปฏิรูปการศึกษา เพราะการปฏิรูป
การศึกษา คือการเปล่ียนแปลงท้ังระบบ เปล่ียนแปลงท้ังวัฒนธรรม ความเช่ือ ความคิดและการกระท าท่ี
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ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง นับเป็นหนทางเดียวท่ีจะยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาให้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้ เป็นการปฏิรูปเพื่อท่ีจะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบและส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพซึ่งจะน าไปสู่ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ ให้ก้าวทันต่อความเปล่ียนแปลง
ในทุกๆด้าน หัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ อีกท้ังรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในสถานศึกษาและ
ชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างมีความสุข รู้จักพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพอันจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการศึกษาส าหรับคนท้ังมวลอย่างท่ัวถึง เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถช่วยตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมได้ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ (วิชัย ตันศิริ, 
2547) 

ดังนั้น เพื่อต้องการทราบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณ์
ปฏิบัติงานและวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร คือ 1) โรงเรียนขนาดกลาง (จ านวนนักเรียนไม่เกิน 1,000 
คน)และ 2) โรงเรียนขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียนต่ังแต่ 1,001 คนขึ้นไป) ประสบการณ์ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร คือ1) ต่ ากว่า 15 ปีลงมา 2) ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไปและวุฒิการศึกษาของผู้บริหารคือ1) ต่ ากว่า
ปริญญาโทลงมา 2) ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป ว่ามีการบริหารจัดการระบบคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกของโรงเรียนแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลทุก ๆ โรงเรียนในการบริหารจัดการระบบคุณภาพให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพสัมฤทธิผลและเป็นแนวเดียวกันยิ่งขึ้น พร้อมท้ังเป็นแนวทางให้โรงเรียนท่ีก าลัง
จะพัฒนาเพื่อยกระดับโรงเรียนขึ้นสู่มาตรฐานสากลมีการเตรียมพร้อมในการยกระดับการบริหาร
ระบบงานของโรงเรียนในทุกๆ ด้านต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามขนาดโรงเรียนประสบการณ์ปฏิบัติงานและ
วุฒิการศึกษาของผู้บริหาร 

 
  1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1.3.1  การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน 
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1.3.2 การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกันตามประสบการณ์ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

1.3.3 การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกันตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในด้านองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ 7 หมวด คือ1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการ
กระบวนการ 7) มีขอบเขตการวิ จัยดังนี้  (แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยเป็น ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการ  การศึกษาข้ันพื้นฐานจ านวน 500 คน 
กลุ่มตัวอย่างในการวิ จั ย คือ ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านั กงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน (อ้าง
ถึงใน วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2548) ได้กลุ่มตัวอย่าง รวมท้ังส้ินจ านวน 217 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage  Samplimg) ขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างมีดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดโรงเรียนตามภาคภูมิศาสตร์ได้ 6 ภาคภูมิศาสตร์  โดยการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตก 

ขั้นท่ี 2 ก าหนดจังหวัดโดยใช้การสุ่มแบบสัดส่วน ได้สัดส่วนตามจ านวนของประชากรและ
ได้จ านวนจังหวัดตามภาคภูมิศาสตร์  ดังนี้ 

1) ภาคเหนือ 9 จังหวัด ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน เชียงราย เชียงใหม่แพร่ 
อุตรดิตถ์    

2) ภาคกลาง 22 จังหวัด กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก นครปฐมชัยนาท 
นครสวรรค์ อยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี  อ่างทอง  สุโขทัย 
ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุทัยธานี สมุทรสาคร 



7 
 

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัดสุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ 
อุดรธานี อุบลราชธานี ศรีษะเกษ สกลนคร ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคราม มุกดาหาร  บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย   

4) ภาคใต้ 14 จังหวัด สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล ยะลา ภูเก็ต พังงา ปัตตานีนราธิวาส 
นครศรีธรรมราช ตรัง ชุมพร กระบี่ ระนอง พัทลุง 

5) ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้วจันทบุรี  ตราด 
6) ภาคตะวันตก 5 จังหวัด กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตาก 
ขั้นท่ี 3 ก าหนดโรงเรียนเป็นรายจังหวัดตามเขตภูมิศาสตร์ ใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ โดย

ใช้สัดส่วนตามจ านวนของประชากร และใช้วิธีการสุ่มโรงเรียนแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ได้จ านวน
โรงเรียนตามจังหวัดและเขตภูมิศาสตร์ ดังนี้1)ภาคเหนือ 30 โรงเรียน 2) ภาคกลาง.74 โรงเรียน.3).ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 53 โรงเรียน 4) ภาคใต้ 30 โรงเรียน 5) ภาคตะวันออก 20 โรงเรียน 6) ภาค
ตะวันตก 10 โรงเรียน 
 
ตำรำงที่ 1.1 แสดงการแบ่งจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยแบ่ง

ตามภาคภูมิศาสตร์ จังหวัดและโรงเรียน 
 

ภำค จังหวัด ประชำกร(โรงเรียน) กลุ่มตัวอย่ำง 
เหนือ 9 76 30 
กลาง 22 161 74 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 129 53 
ใต้ 14 79 30 

ตะวันออก 7 35 20 
ตะวันตก 5 20 10 
รวม 76 500 217 

 
1.4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรอิสระ แบ่งได้ดังนี้ 
1) ขนาดโรงเรียนขนาดกลาง(จ านวนนักเรียนไม่เกิน1,000คน) และขนาดใหญ่(จ านวน

นักเรียนต้ังแต่ 1,001คนขึ้นไป) 
2) ประสบการณ์ปฏิบัติงานของผู้บริหารต่ ากว่า 15 ปีลงมาและต้ังแต่  15 ปีข้ึนไป 
3) วุฒิการศึกษาของผู้บริหารต่ ากว่าปริญญาโทลงมาและต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 
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ตัวแปรตามได้แก่ 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ 7
หมวด ดังนี้ 

1) การน าองค์กร (Leadership)   
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์(Strategic Planning)  
3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Focus)  
4).การวัด การวิ เคราะห์  และการจัดการความรู้  (Measurement, Analysis and 

Knowledge Management)  
5) การมุ่งเน้นบุคลากร(Faculty and Staff Focus)  
6) การจัดการกระบวนการ(Process Management)  
7) ผลลัพธ์(Performance Results)  

 
1.5  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและ
ค่านิยมหลักขององค์ประกอบระบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  7 หมวด เพื่อน าไปสู่ผลการ
ปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศขององค์กร   
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ตัวแปรอิสระตัวแปรตำม 
 

1. ขนำดโรงเรียน 
1.1 ขนาดกลาง(จ านวน

นักเรียนไม่เกนิ 1,000 คน) 
1.2) ขนาดใหญ่(จ านวน

นักเรียนต่ังแต่ 1,001 คนขึ้นไป) 
2.ประสบกำรณ์ปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำร 

2.1 ต่ ากว่า 15 ปีลงมา 
2.2 ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 

3.วุฒิกำรศึกษำของผู้บริหำร 
 3.1 ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
3.2 ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
 
 
 

     การบริห าร จัดการระบบ คุณ ภาพ ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกั ดส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ใช้
แนวคิดและค่านิยมหลักการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ 7 หมวด ดังนี้ (แนวทางการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล  กระทรวงศึกษาธิการ
,2553) 

1. การน าองค์กร (Leadership)   
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
(Strategic  Planning)  
3. การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Student and Stakeholder Focus)  
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ 

ความรู้ (Measurement, Analysis and  
Knowledge Management)   

      5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
(Faculty and Staff  Focus)  

6. การจัดการกระบวนการ  
(Process  Management)   
7. ผลลัพธ์ (Performance Results)  
 

 

ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.6  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
1.6.1 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หมายถึง การด าเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีต้ัง

ไว้อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ 1)การน าองค์กร 2)การวางแผนกลยุทธ์ 3)การ
มุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4)การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6)
การจัดการกระบวนการ 7)ผลลัพธ์ 
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1) การน าองค์กรหมายถึง การด าเนินการท่ีแสดงเห็นถึงระบบการบริหารจัดการของ
โรงเรียนท่ีเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยแนวทางการบริหาร ดังนี้  

- บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
- มีการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน   
- มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมเพื่อให้มีการพัฒนาจน 

บรรลุวิสัยทัศน์และ 
- มีการจัดระบบการท างานท่ีเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2) การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง การพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ 
เป็นเป้าหมายของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ปฏิบัติ ดังนี้  

- จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2553 – 2555)  
- การวิเคราะห์บริบทและศักยภาพของโรงเรียนเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือแนวทาง

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนว่าจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านใด  
- วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน(SWOT)ให้ครอบคลุมทุกประเด็น  
- แผนบริหารองค์กรมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และ  
- มีการก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีข้ันตอนการจัดท าแผนและกล

ยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
3) การมุ่ งเน้ น ผู้เรียนและ ผู้มี ส่วนได้ ส่วน เสียหมายถึงการแสดงให้ เห็นถึ ง

กระบวนการท างานท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติและการด าเนินงานดังนี้  

- การท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนในพื้นท่ีบริการ 
- ส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อก าหนด

ทิศทางการจัดการศึกษา  
- จัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ  
- จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามท่ี

ก าหนด  
- จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน  และ 
- จัดกิจกรรมสร้างเสริมสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมายถึง การวัดผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนในระดับต่างๆ ท้ังก่อนและหลังการปฏิบัติจริงเพื่อน าผลมาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง 
(SWOT) ในการด าเนินงาน แล้วน าข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้การบริหารงานมีคุณภาพ
มากขึ้น ซึ่งมีการแบ่งการวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินการของโรงเรียนออกได้ดังนี้  
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- การวัดผลการด าเนินงาน  
- การวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการ และ  
- การจัดการความรู้และระบบสารสนเทศ 

5) การมุ่งเน้นบุคลากรหมายถึง การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจท่ีช่วยให้
บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีโดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีแนวปฏิบัติ
เพื่อน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีดีของโรงเรียนดังนี้  

- การสร้างความผูกพันของบุคลากร 
- การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน   

6) การจัดการกระบวนการ หมายถึง ระบบการบริหารงานให้เกิดคุณภาพภายในโดย
เน้นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการสองด้านใหญ่ๆ ดังนี้  

- กระบวนการหลักซึ่งเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า คือ การจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ  

- ด้านกระบวนการสนับสนุน คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การ 
จัดกระบวนการแนะแนว การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนท้ังใน
และต่างประเทศ และด้านภาวะผู้น าพร้อมด้านการบริหาร  

7) ผลลัพธ์ หมายถึง ผลการด าเนินงานท้ังหมด โดยโรงเรียนจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีแสดงผลการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

- การเรียนรู้ของนักเรียน  
- การพัฒนาครู  
- การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
- ความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ  
- ด้านภาวะผู้น าพร้อมด้วยการบริหาร 

1.6.2 โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนสามารถส่ือสารได้สองภาษา เกิดความล้ าหน้าทาง
ความคิด สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีศักยภาพเป็นพลโลก มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสังคมโลก ซึ่งโรงเรียนสามารถน าองค์ประกอบการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพมาด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อน าไปสู่ผลการปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศให้เกิดข้ึนกับ
โรงเรียนได้ 7 หมวด ดังนี้  1)การน าองค์กร (Leadership) 2)การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Planning) 3)การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Focus) 4)การ
วั ด  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ค ว าม รู้ (Measurement, Analysis and Knowledge 
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Management) 5)การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) 6) การจัดการกระบวนการ 
(Process Management) 7)ผลลัพธ์ (Performance Results) 

1.6.3  ขนาดโรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตามเกณฑ์ ดังนี้1)โรงเรียนท่ี
มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 1,000 คน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  2) โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนต่ังแต่ 
1,001คนขึ้นไป เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยการแบ่งขนาดโรงเรียนนี้ได้ถูกก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีอยู่ในสังกัดท่ัวประเทศ จ านวน500 
โรงเรียน 

1.6.4  ประสบการณ์ปฏิบัติงานหมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่งของผู้บริหาร
โรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 1) ต่ ากว่า 15 ปีลงมา 2) ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 

1.6.5  วุฒิการศึกษาหมายถึง เครื่องหมายแสดงระดับความรู้ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหารท่ีมีวุฒิทางการศึกษา 1) ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา2) ต้ังแต่ปริญญาโท
ขึ้นไป 

1.6.7 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการ และรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ัวประเทศ รวมทั้งส้ิน 500 โรงเรียน 
 

  1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.7.1 ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนท่ีก าลังพัฒนาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคุณภาพและบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

1.7.2 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการจัดการ
ระบบคุณภาพให้สูงขึ้นเทียบเคียงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และให้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีอยู่ในสังกัดท่ัวประเทศเป็นไปอย่างมีทิศทาง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องและเสนอรายละเอียดตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้  

2.1 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
2.1.1 แนวคิดการจัดระบบบริหาร 
2.2.2 การบริหารสถานศึกษา 
2.2.3 กระบวนการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.3.5 การสร้างคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและมิติคุณภาพของสถานศึกษา 

2.2 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2.1 ความหมาย 
2.2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.3 เจตนารมณ์ 
2.2.4 โครงสร้างหลักสูตร 
2.2.5 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2.6 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2.7 ขั้นตอนการด าเนินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ประจ าปี

งบประมาณ 2553 
2.2.8 คู่มือการขับเคล่ือนกลยุทธ์โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
2.2.9 องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ 

2.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
2.1 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

คุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งท่ีจะแสดงว่าโรงเรียนได้พัฒนาสู่มาตรฐานสากล คือการ
บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบท่ีจะพัฒนาองค์กรให้มีผล
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศโดยอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
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Quality Award-TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้มีวิธีปฏิบัติ
และผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลกเนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการ
ตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา  (The Malcolm Baldrige 
National Quality Award-MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีประเทศต่างๆ หลาย
ประเทศท่ัวโลกน าไปประยุกต์เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ฯลฯใน
ด้านการศึกษาได้มีการน าแนวทางดังกล่าวประยุกต์ใช้ในองค์กร สถาบันและสถานศึกษาต่างๆอย่าง
แพร่หลายโดยได้ก าหนดกรอบเกณฑ์ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลงาน ท่ี เป็นเลิศ (Baldrige 
Education Criteria for Performance Excellence) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อช่วยให้มีการท าความ
เข้าใจและปรับใช้ในวงการศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนโดยยึดหลักการด าเนินงานเชิง
ระบบเพื่อช่วยให้องค์กรโรงเรียนสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบท้ังนี้เพื่อผลการด าเนินงานท่ี
เป็นเลิศ 

2.1.1  แนวคิดการจัดระบบบริหาร 
ระบบการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมท้ังมวลท่ีจ าเป็นต่อการธ ารงรักษา

และด าเนินการภายในสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาเป็น
ภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีจะต้องก าหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้
อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ ขององค์การ       
นักบริหารท่ีดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อจะให้งานนั้นบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ 
มิใช่เพียงกิจกรรมท่ีผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนท่ีมีส่วนท าให้
งานนั้นประสบความส าเร็จ ผู้ปฏิบั ติงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ท้ังในด้านสติปัญญา 
ความสามารถความถนัดและความต้องการท่ีไม่เหมือนกันจึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะน าเอาเทคนิค
วิธีและกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสม มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

2.1.2  การบริหารสถานศึกษา 
การบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ เกิดพลังและมีประสิทธิภาพ 

จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการส าคัญดังนี้ 
1) การตัดสินใจท่ียึดโรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Decision) เป็นแนวคิดท่ีมุ่ง

ให้โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ท่ีจะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) การมีส่วนร่วม (Participation) ก าหนดให้บุคคลหลายฝ่ายท่ี เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือร่วมก ากับติดตาม ดูแล 
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3) การกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอ านาจด้านการ
บริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารท่ัวไป ให้คณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

4) ความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) มีการก าหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและภารกิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดข้ึน 

5) ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักคิดส าหรับการบริหารจัดการท่ีดี 
เพื่อประกันว่าในองค์การจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ด้อยประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ยึดหลักเป้าหมาย
สอดคล้องต่อสังคม กระบวนการโปร่งใสและทุกขั้นตอนมีผู้รับผิดชอบ 

6) ความเป็นนิติบุคคล (A juristic Person) เป็นการให้สิทธิและอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนด
ไว้เป็นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีท่ีเป็นของโรงเรียนไว้โดยเฉพาะ 

นอกจากนี้ กิจกรรมท่ีท าให้การบริหารประสบความส าเร็จเรียกว่าหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือหน้าท่ีการบริหารท่ีต้องปฏิบัติ ท้ังนี้ การจ าแนกหน้าท่ีการบริหารของ
นักวิชาการส่วนใหญ่มีแนวคิดสอดคล้องกัน แต่มีการจัดกลุ่มกิจกรรมย่อยแตกต่างกันไปตามความคิดเห็น
ของแต่ละคน ในท่ีนี้ อาจสรุปและจ าแนกหน้าท่ีการบริหารครอบคลุมใน 4 ด้าน ดังนี้ (DuBrin, 2000) 

1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไร
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด 

2) การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่างๆ และ
การจัดระบบการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

3) การน า (Leading) หมายถึง การอ านวยการและการประสานงาน เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การก ากับให้การด าเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนขององค์กรท่ีได้ก าหนดไว้ 

2.1.3  กระบวนการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การบริหารเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร มีกระบวนการในการบริหารหลายกระบวนการ ในท่ีนี้ ได้น าเสนอ
ตัวอย่างกระบวนการท่ีสามารถน ามาใช้ได้ท่ัวไปในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจ านวน 3
รูปแบบ ได้แก่ กระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School Based Management:SBM) และกระบวนการบริหารมุ่ งผลสัมฤทธิ์  (Result Based 
Management: RBM) ดังนี้ 
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1) กระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) กระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) 
ถือเป็นวงจรบริหารงานคุณภาพซึ่งในการบริหารได้น าวงจรการท างานเชิงระบบ (PDCA) นี้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งท่ีวงจรหมุนครบรอบก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนใน
รอบต่อไป วิธีการใหม่ ๆท่ีท าให้เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดท าเป็นมาตรฐานการท างานซึ่งจะท าให้การ
ท างานมีการพัฒนาอย่างไม่ส้ินสุด ท้ังนี้ อาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ก่อนท่ีจะก้าวไปสู่การ
ปรับปรุงท่ีมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังแผนภาพท่ี 2.1 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.1  วงจรการท างานเชิงระบบ (PDCA) กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
ขั้นตอนการท างานเชิงระบบ สรุปได้ดังนี้ 
1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan) การวางแผนท่ีดีช่วยให้สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ี

เกิดขึ้นในอนาคตช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ท้ังในด้านแรงงาน วัตถุดิบช่ัวโมงการ
ท างาน เงิน เวลา ฯลฯ และช่วยให้รับรู้สภาพ ปัจจุบันพร้อมกับก าหนดสภาพท่ีต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคต ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้และทักษะอย่างลงตัว การวางแผนท่ีดีสามารถท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ ควรมีลักษณะดังนี้ 

ครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อท่ีต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงซึ่งรวมถึง
การพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ สามารถแสดงถึงการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

- พร้อมสู่การพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงนั้นโดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน  

- วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว 
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2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นการลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ตามทางเลือกท่ีได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้
ด าเนินไปในทิศทางท่ีต้ังใจหรือไม่พร้อมกับส่ือสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบด้วยไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาที
สุดท้ายเพื่อดูความคืบหน้าท่ีเกิดขึ้นหากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการทราบ
ความคืบหน้าอย่างแน่นอนเพื่อจะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

3) ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล  (Check) การตรวจสอบและการ
ประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีท าให้เราทราบว่าการปฏิบัติในขั้นท่ีสองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ ส่ิงส าคัญก็คือ ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน 
ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป กรอบและแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบและประเมินผลขั้นตอนการด าเนินงาน ได้แก่ 
- ขั้นการศึกษาข้อมูล มีการศึกษาข้อมูลได้ครบถ้วน 
- ขั้นการเตรียมงาน การเตรียมงานตามแผนงานมีความพร้อมหรือไม่ 
- ขั้นด าเนินงาน มีบุคลากรและทรัพยากรหรือไม่ 
- ขั้นตอนการประเมิน มีเครื่องมีและขั้นตอนการประเมินผลท่ีเหมาะสม 
(2) ตรวจสอบประเมินผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น Delta Principle 

คือ เกณฑ์การประเมิน 
(3) ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบได้จากข้อมูลการรับบริการหรือการให้ค าแนะน าจากผู้รับบริการโดยตรง 
(4) ตรวจสอบและประเมินคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร ได้แก่ 

- บุคลากรมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับงานหรือไม่ เพียงใด 
- วัสดุอุปกรณ์ส านักงานหรือเครื่องใช้ว่ามีขีดความสามารถท่ีเหมาะสม

และสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพเพียงใด 
- ระบบการท างาน เช่น ระบบการให้บริการระบบการส่ือสารภายใน

องค์กร มีความเหมาะสมมากพอกับการบรรลุเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ 
- ระบบการบริหารงาน ประกอบด้วย โครงสร้าง องค์กร การบริหาร

ด้านการผลิตและก าหนดเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร  
- ความต้องการของผู้รับบริการเป็นอย่างไร 
- งบประมาณ ท่ีใช้ลงทุน มีความจ าเป็นและเพียงพอกับการสร้างคุณภาพ

หรือไม่ 
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- ทัศนคติของบุคลากร มีความกระตือรือร้นต่อการท างาน สามารถ
สร้างงานท่ีมีคุณภาพหรือไม่ อย่างไร เมื่อด าเนินงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพแล้ว ควรมีการ
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลต่อฝ่ายบริหาร เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

4) ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (Act) 
ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีได้จากการตรวจสอบ 

ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีท่ี 1 ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้ ก็ให้น าแนวทางหรือ

กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐานพร้อมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกซึ่ง
อาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิมหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิมหรือท าให้คุณภาพดี
ยิ่งขึ้นก็ได้ 

กรณีท่ี 2 ผลท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้ ควรน าข้อมูลท่ีรวบรวมไว้
มาวิเคราะหแ์ละพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไปนี้ 

-  มองหาทางเลือกใหม่ท่ีน่าจะเป็นไปได้ 
- ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม 
- ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ 
- เปล่ียนเป้าหมายใหม่ 

2) กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: SBM) 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายการศึกษา ด าเนินการบริหารโดยผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพท่ีจะใช้เป็นแนวทางพัฒนาให้การบริหารด้าน
การเรียนการสอนมีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจการบริหารตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายและ
ได้รับมอบจากผู้มีอ านาจ โดยต้องรับผิดชอบต่อผลการบริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องมีดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิ์
ของงานและการประกันคุณภาพของสถานศึกษาแสดงผลงานความก้าวหน้าในการบริหารโรงเรียนตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

ยุทธศาสตร์ส าคัญในการด าเนินการดังกล่าว เรียกว่า  การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School–Based Management) ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการบริหารรูปแบบ
หนึ่งท่ีน ามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาโดยมีหลักการประกอบด้วยหลักการกระจายอ านาจ หลักการ
ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางหลักการมีส่วนร่วมหลักการพึ่งตนเองหลักการประสานงานหลักความ
ต่อเนื่องและหลากหลายหลักการพัฒนาตนเองและหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งหลักการในการ
บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดังกล่าว จะต้องค านึงถึงหลักธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล (Good  
Governance) ท้ัง 6 ประการ มาประกอบการบริหารด้วย คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความ
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รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่าโดยจะต้องมีอ านาจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูในโรงเรียนในด้านความรู้ ความสามารถและการจัดทรัพยากรใน
โรงเรียน 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการบริหารจัดการท่ีเป็นไปตามความ
ต้องการของโรงเรียนเองโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาในการใช้
อ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ด าเนินการ แก้ปัญหาและจัด
กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อคุณภาพในการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกคน 

อย่างไรก็ตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่ได้มีสูตรส าเร็จ หรือรูปแบบ
กระบวนการบริหารท่ีส าเร็จรูปแต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยตรง 
ในการศึกษาเรียนรู้ ลงมือท าปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนของ
ตนซึ่งผู้น าคนส าคัญของเรื่องนี้คือผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะเป็นผู้น ารูปแบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ไปใช้และปรับปรุงพัฒนาจนเป็นลักษณะเฉพาะของตนเองคล่องตัวในการตัดสินใจด าเนินการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้รูปแบบการบริหารเป็นรูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการเพื่อการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

(1) รูปแบบท่ีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลัก (Administrator Central SBM) 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานกรรมการจะเลือกต้ังจากกลุ่มผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และชุมชน
คณะกรรมการมีบทบาทให้ค าปรึกษาแต่อ านาจการตัดสินใจอยู่ท่ีผู้บริหารโรงเรียน 

(2) รูปแบบท่ีครูเป็นหลัก (Professional Central SBM) โดยครูในฐานะเป็นผู้
ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุดย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตัวแทนคณะครูจะเป็น
กรรมการโรงเรียนมากท่ีสุดและร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

(3) รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Central SBM) รูปแบบนี้จะ
ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนมากท่ีสุดโดยตัวแทนชุมชนจะเป็นประธานผู้บริหาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(4) รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community Central 
SBM) เป็นรูปแบบท่ีเช่ือว่าครูและผู้ปกครองต่างมีความส าคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก การ
บริหารงานในรูปกรรมการจะมีสัดส่วนของครูและผู้ปกครองมากกว่ากลุ่มอื่น ๆโดยผู้บริหารโรงเรียน
เป็นประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 

เมื่อพิจารณาบทบาทของผู้บริหาร ครู และชุมชนในรูปแบบของการบริหารท่ี
ใช้โรงเรียนเป็นฐานกับรูปแบบเดิมท่ีเคยปฏิบัติจะแตกต่างกันรายละเอียดน าเสนอดังตารางท่ี 2.1  
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ตารางที่ 2.1 บทบาทของผู้บริหารครูและชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

บทบาท การบริหารแบบเดิม การบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) 

ผู้บริหาร รับค าส่ังจากส่วนกลางต้ังแต่
งานวิชาการ หลักสูตร  
งบประมาณ  บุคลากรและ
ทรัพยากร เพื่อการศึกษา 

เป็นแบบผู้น าการพัฒนาโดยอาศัย
ความร่วมมือจากคณะกรรมการมี
อิสระและคล่องตัวในการบริหาร 
จัดการควบคู่กับความรับผิดชอบท่ี 
 

  ตรวจสอบได้โดยงบประมาณจะ
ได้รับเงินอุดหนุนแบบเหมาจ่าย 
สถานศึกษาจะต้องก าหนดสาระ
การเรียนรู้ และวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและรับผิดชอบ
ในการบริหารงานบุคคลมากขึ้น
ก ว่ า เดิ ม  แก้ ปั ญ ห า ท่ี เกิ ด ขึ้ น  
ตัดสินใจเองโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มและข้อมูลสารสนเทศ และ
กระบวน-การ ตัดสินใจ 

คร ู เป็นผู้ปฏิบัติตามค าส่ังจาก   
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน
ทุกกรณี 

เป็นผู้ร่วมงาน ร่วมตัดสินใจ เป็น
นักพัฒนา 

ผู้ปกครองหรือ ชุมชน 
 

เป็นผู้รับบริการจากโรงเรียน
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เป็นท้ังผู้ให้ผู้รับผู้ร่วมหุ้นสนับสนุน
ท้ั งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ 
ช่วยเหลือดูแลทรัพยากร บุคคลใน
โรงเรียน ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  
มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในกรณีเกิด
ปัญหาขึ้นในโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานให้การบริหารจัดการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานบรรลุผล 
จ าเป็นต้องกระจายอ านาจและพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 
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ด าเนินการให้สถานศึกษาพัฒนาวิสัยทัศน์พันธกิจภารกิจเป้าหมายและวิธีด าเนินการของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจนท่ีมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง มิใช่จัดท าเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบและ
ช่ืนชมความส าเร็จอยู่ท่ีการปฏิบัติตามแผน มิใช่การน าเสนอแผน 

ให้สถานศึกษามีทีมงานท่ีมีคุณภาพหลากหลาย จะต้องมีคณะท างานท้ังแนวต้ังและ
แนวนอน โดยคณะครูเป็นผู้น า ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผู้น าสูง  เปิดกว้าง
ให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมเป็นสมาชิก  จัดระบบการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีทุกคนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับรู้และช่ืนชมผลงานร่วมกัน 

 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ท้ังในด้านมาตรฐานวิ ชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถและทักษะท้ังในด้านหน้าท่ีและกระบวนการ มีการพัฒนาตนเอง ให้ทันสมัย
ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลในสถานศึกษา สถานศึกษาต้องมีกลไกในการจัดระบบข่าวสาร
ข้อมูล มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย ส่ือสารได้หลายทาง รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร
ข้อมูลไปยังผู้ปกครองและชุมชนภายนอกด้วย 

ให้เกียรติและยกย่องครูเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าป้ายหรือให้ค า
ชมเชย การจัดเล้ียงในวาระต่างๆ การให้เกียรติบัตร การเสนอเข้าประกวดผลงาน รวมท้ังการ
พิจารณาเล่ือน ขั้นเงินเดือน เป็นต้น 

ยกย่องผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพผู้บริหารสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จสามารถ
อ านายความสะดวกและผลักดัน ให้การปฏิรูปการศึกษาก้าวหน้าประสบความส าเร็จสูงสามารถประสาน
พลังของกลุ่มต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างศรัทธาท่ีท าให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนรู้วิธีเรียน ครูเปล่ียนวิธีสอนจัดบรรยากาศท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาดังกล่าวจะต้องได้รับการยกย่องสรรเสริญในรูปแบบต่าง ๆ   
        มีการประชาสัมพันธ์ท่ีดีจะต้องประชาสัมพันธ์ทุกด้าน ในด้านวิชาการจะต้องประสานสัมพันธ์
กับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาด้านอื่น เช่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดภูมิทัศน์โรงเรียน 
การจัดบริการท่ีดี เช่น โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งจ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

3) กระบวนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) 
การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก มี
การประเมินผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโดยใช้ตัวช้ีวัดท้ังในแง่ของปัจจัยน าเข้า
กระบวนการ  ผลผลิตและผลลัพธ์ซึ่ งจะ ต้องมีการก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน  (Key 
Performance Indicators) รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ล่วงหน้าซึ่งต้องอาศัย 
ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขั้นตอนการบริหารแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ มีข้ันตอนท่ีส าคัญ 4 ขั้นตอนดังนี ้
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(1)  การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร  ซึ่งองค์กรต้องก าหนดทิศทางโดยรวมว่าจะท า
อะไรอย่างไร เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน
องค์การ (SWOT Analysis) และให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์เป้าหมายและกลยุทธ์การ
ด าเนินงานรวมท้ังพิจารณาถึงปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จขององค์การและสร้างตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ 

(2)  การก าหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดผลด าเนินงานซึ่งจะก าหนดความ
ชัดเจนของตัวช้ีท้ังในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานท่ีหรือความ
ครอบคลุม (Place) อันเป็นเป้าหมายท่ีต้องการของแต่ละตัวชี้วัด 

(3)  การวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน  ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละตัวช้ีวัดตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ เช่นรายเดือน รายไตรมาส
หรือรายปีเป็นต้นเพื่อแสดงความก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ต้องการหรือไม่อย่างไรซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโดยท่ัวไปจะมีจุดเน้น
ของการด าเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ความประหยัดความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล  

(4)  การให้รางวัลตอบแทน เมื่อได้พิจารณาผลการด าเนินงานแล้วผู้บริหาร
จะต้องมีการให้รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานท่ีได้ตกลงกันไว้  

ลักษณะขององค์กรท่ีบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีลักษณะสรุปได้ดังนี้ 
(1)  มีพันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การท่ีชัดเจนและมีเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม

โดยเน้นท่ีผลผลิต และผลลัพธ์ 
(2)  ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรมีเป้าหมายของการท างานท่ีชัดเจน 
(3)  เป้าหมายจะวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมมีตัวช้ีวัดซึ่งสามารถติดตามผลและวัด

ได้อย่างชัดเจน 
(4)  การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหรือโครงการต่างๆ จะ

พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 
(5)  บุคลากรทุกคนรู้ว่างานท่ีองค์กรคาดหวังคืออะไร   
(6)  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน สู่หน่วยงาน

ระดับล่างเพื่อให้สามารถท างานบรรลุผลได้อย่างเหมาะสมท้ังยังเป็นการช่วยลดขั้นตอนในการท างาน
แก้ปัญหาการท างานท่ีล่าช้าเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการท างานอีกด้วย 

(7)  มีวัฒนธรรมและอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อการท างานท่ีสร้างสรรค์เป็นองค์กร
ท่ีมุ่งมั่นจะท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

(8)  บุคลากรมีขวัญและก าลังใจดีเนื่องจากได้มีโอกาสปรับปรุงงานและใช้ดุลย
พินิจในการท างานท่ีกว้างขวางขึ้นและได้รับการตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ 
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4) การสร้างคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและมิติคุณภาพของสถานศึกษา 
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพจะต้องเป็นสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพในเรื่องต่อไปนี้ 
(1)  มีความเป็นผู้น าระดับมืออาชีพผู้บริหารต้องมีความมั่นคงมีความมุ่งหวังใช้

ยุทธศาสตร์การบริหารท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเป็นมืออาชีพระดับแนวหน้า 
(2)  มีเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ร่วมกันมีวัตถุประสงค์ท่ีเป็นเอกภาพ  มีการ

ปฏิบัติอย่างคงท่ีสม่ าเสมอ  เป็นลักษณะขององค์กรแห่งความร่วมมือ 
(3)  มีส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มีบรรยากาศท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย

ส่ิงแวดล้อมในการท างานดึงดูดใจ 
(4)  มีการเรียนการสอนท่ีเข้มแข็ง ก าหนดเวลาเรียนไว้สูง เน้นความส าเร็จ 
(5)  มีการสอนท่ีมีความมุ่งหมายการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ท่ี

ชัดเจน จัดบทเรียนอย่างมีรูปแบบมีการปฏิบัติท่ีปรับตัวยืดหยุ่น 
(6)  มีความคาดหวังโดยรวมสูงมีความท้าทายทางปัญญา 
(7)  มีการเสริมแรงในเชิงบวกมีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนและเป็นธรรมมี

ข้อมูลย้อนกลับ 
(8)  มีการติดตามความก้าวหน้า ติดตามการปฏิบัติงานของผู้เรียนประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
(9)  ส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเคารพนับถือตนเอง

ส่งเสริมความรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงาน 
(10)  มีความร่วมมือระหว่างบ้านและสถานศึกษาผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ

เรียนของผู้เรียน 
(11)  มีการจัดการเรียนท่ีเป็นระบบใช้สถานศึกษาเป็นฐานส าหรับการพัฒนา

บุคลากรของสถานศึกษา 
ผู้บริหาร : บทบาทการสร้างคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
“ผู้น าสถานศึกษาทุกระดับมีบทบาทความรับผิดชอบอย่างส าคัญ เพราะเป็นผู้

มีอ านาจสูงสุดในสถานศึกษานั้น ท้ังในการสร้างสรรค์และในการท าลา” (สงบ   ประเสริฐนธ์, 2543) 
“ ยุคโลกาภิวัตน์ ความรู้คืออ านาจ"ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน

จะต้องสร้างภาพพจน์ใหม่ให้เป็นผู้น าทางวิชาการมีหน้าท่ีในการน าแนวคิดใหม่ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้านต่างๆต้องท าตัวเป็นผู้จุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จะต้องน าให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ตระหนักและให้
ความส าคัญท้ังงานวิชาการ งานวิจัยศึกษาค้นคว้าหาความรู้” (สงบ ประเสริฐพันธ์, 2543) 
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กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพจะมีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศท่ีมีลักษณะเป็นระบบขั้นตอนสามารถวิเคราะห์ควบคุมก ากับติดตามตรวจสอบได้และ
ประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนเป็นระบบขั้นตอนสามารถน าผลมาเปรียบเทียบได้  จาก
ผลการวิจัยตามหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (นบส.) ของส านักงานก.พ. ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 
9 ประการ คือ(สมโภชน์  นพคุณ, 2541)  

1) การบริหาร-ผู้น าเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะเป็นผู้น าองค์กรเพื่อสร้างระบบ
การบริการท่ีดีแก่ลูกค้า (นักเรียน/ชุมชน) และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินไป
ด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

2) การบริหารคน เป็นระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาเพื่อ
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน(ครูอาจารย์) ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

3) นโยบายและกลยุทธ์การบริหารเป็นการก าหนดและพัฒนาวิสัยทัศน์
จุดประสงค์ของการด าเนินธุรกิจขององค์กรและนโยบายกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้บรรลุผล 

4) การจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา จัดการทรัพยากรท่ีมี
อยู่ให้บังเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์มีระบบวิธีจัดการ
ข้อมูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 

5) กระบวนการปฏิบัติงาน สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างสะท้อนถึงลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติและมีกระบวนการท่ีสัมพันธ์เช่ือมโยงกันเป็นระบบโครงสร้างรูปแบบใหม่ท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการท างานจะมุ่งในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้า ประชาชนผู้ซึ่งมีความ
ต้องการท่ีหลากหลาย 

6) ความพึงพอใจของครูเป็นผลจากองค์ประกอบท้ัง 5 ประการข้างต้น
ก่อให้เกิดเป็นผลงานเกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

7) ผลกระทบต่อสังคม / ท้องถิ่น  วิ เคราะห์จากท้องถิ่น  / สังคมมอง
สถานศึกษาเป็นอย่างไรต่อระบบบริหารจัดการและผลผลิตท่ีส่งผลต่อสังคมนั้นๆ 

9) ผลลัพธ์จากการบริหารจัดการเป็นผลรวมท้ังหมดขององค์ประกอบท้ัง 8
และเป็นไปตามท่ีคาดหวังบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการตรวจสอบ 
 
2.2  โรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) คือ โรงเรียนท่ีเกิดขึ้นจาก
นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการยกระดับโรงเรียนช้ันน า จ านวน 500 แห่งประเทศท่ีมีความพร้อมอยู่
แล้วให้เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากลเทียบเท่าสากล นอกจากนั้นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-
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Class Standard School) เป็น โรงเรียนในโครงการท่ีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากลโดยมีความมุ่งหวังไว้ว่านักเรียนมีศักยภาพ  เป็นพลเมืองโลก โดยมี โรงเรียนใน
โครงการท่ัวประเทศรวม 500 โรงเรียนด้วยการคัดเลือก โรงเรียนท่ีมีศักยภาพในการต่อยอดให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ  ใช้ระยะเวลาด าเนินการโครงการต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2553-2555 มีเป้าหมายส าคัญ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทัดเทียมแข่งขันกับนานาประเทศโดยการพัฒนาหลักสูตรและ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียนผู้บริหาร  

ครู  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม
โรงเรียนบริหาร    

จัดการด้วยระบบคุณภาพท่ีได้รับการรับรองจากองค์การ มาตรฐานสากลระดับโลกและมี
การสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศรวมท้ังเครือข่าย  สนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ ท้ังนี้การ
ด าเนินงานพัฒนา โรงเรียนมาตรฐานสากลมีก าหนดเวลา 3 ปีระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 มีโรงเรียน
ท่ีก าหนดให้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน  500  โรงเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีลักษณะท่ีพึงประสงค์เทียบเคียงมาตรบานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อเป็นการต่อ
ยอดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีเป็นมาตรฐานชาติ ได้แก่ 

คนเก่ง คือ รู้สังคมไทย สังคมสากลมีความสามารถเฉพาะทาง คิดสร้างสรรค์ ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ ทันโลก ทันเทคโนโลยี แสวงหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

คนดี คือ ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพดีท้ังจิตใจและพฤติกรรม มีวินัยต่อตนเองและสังคม  
ควบคุมตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 

มีความสุข คือร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส จิตใจเข้มแข็ง มีความสุขในการเรียนรู้และการ
ท างาน (จากเอกสาร แนวทางการจัดการเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล : ส านักบริหารการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนา 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยการยกระดับโรงเรียนช้ันน าท่ีมีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมี      
มาตรฐานสากลเพื่อให้เป็นโรงเรียนท่ีมีระบบการพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีคุณธรรมน า
ความรู้รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา ตอน
ปลายและคณะท างาน ได้ท าการศึกษา สังเคราะห์เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดประชุมรับฟัง
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ความคิดเห็นจากโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจัดท าเป็นเอกสาร แนวทางการด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้เข้าใจใน
เจตนารมณ์ขอบข่ายความส าเร็จ ทิศทางและกรอบการด าเนินงานตลอดจนสามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนายกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและขับเคล่ือนการด าเนินงานให้บังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งถือเป็นเป้าหมายปลายทางส าคัญของ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 

2.2.1  ความหมาย 
โรงเรียนมาตรฐานสากล  หมายถึงโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก (World Citizen, Global 
Citizen) เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นมาตรฐานสากลเป็นการต่อยอดคุณลักษณะท่ีเป็น
มาตรฐานชาติ 

2.2.2  วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก 

2.2.3  เจตนารมณ์ 
ในปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิทย าศาสตร์ 

เทคโนโลยีและการส่ือสาร ท าให้สังคมโลกมีการล่ืนไหลระหว่างวัฒนธรรมมากขึ้นการเมืองแบบเสรี
ประชาธิปไตยเป็นท่ีนิยมยอมรับกันท่ัวโลกประเทศไทยจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนโลกบนพื้นฐานของ
ศักด์ิศรีและความเท่าเทียมกันจะมีความสามารถในการแข่งขันและร่วมมือกับประชาคมโลกได้ต่อเมื่อ
เรามีการปรับเปล่ียนแนวทางการจัดการศึกษาให้สามารถพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีสมรรถนะใน
การแข่งขันมีคุณภาพสูงขึ้น รู้จักเลือกท่ีจะรับกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติปลูกจิตส านึกและความ
ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยรวมถึงการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้ทันต่อสภาวการณ์โลกเรามีเจตนารมณ์มุ่งมั่นท่ีจะบรรลุความคาดหวังส าคัญดังนี้ 

1)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพอันหมายถึงเป็นคนดีเป็นคน
เก่งเป็นคนท่ีสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้
บริบทสังคมโลกใหม่รวมท้ังเพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และการส่ือสาร เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข่งขัน 

2)  โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากลผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพแห่งแห่งชาติ (TQA) เป็นโรงเรียนยุคใหม่ท่ีจัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณการเช่ือมโยง
กับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมศาสนา และการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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3)  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรรูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น
ความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียนโดยค านึงผู้เรียนเป็นส าคัญท้ังนี้จ าเป็นต้องมีส่ือ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม และปรับประยุกต์ใช้ได้สม
ประโยชน์ทันต่อการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก 

4)  ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสมหลากหลายอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจและ
ความผูกพันต่อวิชาชีพอย่างแน่นเฟ้น 

5)  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับ
ท้องถิ่นระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศตลอดจนเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนเป็นศูนย์และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาความรู้
ให้กับประชาชนในชุมชนและบุคคลท่ัวไป 

2.2.4  โครงสร้างหลักสูตร 
1)  จัดการเรียนรู้8กลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี

พุทธศักราช 2551 
- ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ 
- คณิตศาสตร ์
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษา / ศาสนา / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ 
- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ศิลปะ 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2)  มีสาระเพิ่มเติมตามจุดเน้นในบางกลุ่ม หรือทุกกลุ่มสาระ 
3)  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
4)  มีสาระท่ีเป็นสากลดังนี้ 

- Theory of Knowledge 
- Extended Essay 
- Creativity, Action, Service 
- Global Education 

5) ภาษาอังกฤษ 
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6) ภาษาต่างประเทศท่ี 2 
 
 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard 

School) 
 

เป็นเลิศวิชาการ 
 

ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 

 ส่ือสาร  2  ภาษา 

 
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

World Sitizen 

 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ล้ าหน้าทางความคิด 

 
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
(World-Class Standard) 

 

 

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

(Quality Systemic Management) 

 
ภาพที่ 2.2 รูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐาน 
 

2.2.5  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสาก 
การจัดการเรียนการสอนสาระท่ีเป็นสากล 4 สาระได้แก่ทฤษฎีความรู้ (Theory of 

Knowledge : TOK) ความเรียงขั้นนสูง (Extended- Essay) กิจกรรมสร้างสรรค์ (CAS: Creativity, 
Action, Service) โลกศึกษา (Global Education) จะช่วยให้การสะท้อนภาพความส าเร็จท่ีชัดเจนท้ัง
ความรู้ความสามารถตามสมรรถนะท้ัง  5 ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน ได้แก่ 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และศักยภาพความเป็นพลโลกของโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีกล่าวถึงผลจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผู้เรียนจะต้อง 
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1)  รู้ภาษายุคดิจิตัล (Digital-Age Literacy) พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยี รู้ภาษาข้อมูล และทัศนภาพ (Visual & Information Literacies) รู้พหุวัฒนธรรมและมี
ความตระหนักส านึกระดับโลก (Multicultural Literacy & Global Awareness) 

2)  คิดประดิษฐ์-สร้าง (Inventive Thinking) ปรับตัว-น าตน จัดการกับความ
ซับซ้อน ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ กล้าเส่ียง คิดได้ในระดับสูงและมีเหตุมีผล 

3)  มีผลิตภาพสูง (High Productivity) จัดล าดับความส าคัญวางแผน และบริหาร
จัดการมุ่งผลส าเร็จ ใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิผลในโลกแห่งความเป็นจริงสามารถผลิตผลงานท่ี
เหมาะสมมีคุณภาพสูง 

4)  ส่ือสารมีประสิทธิผล (Effective Communication) ทักษะทีมการร่วมมือและ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและส่วนรวมการส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ์ 

2.2.6  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
        1) โรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับประถมศึกษาควรจัดสาระสากลในลักษณะของ

การบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้ในสาระพื้นฐาน หรืออาจจะจัดเป็นเพิ่มเติมในบางสาระ โดยมีแนว
ด าเนินการดังนี้ 

1.1) ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) ควรจัดเป็นหน่วยบูรณาการอยู่ใน
สารพื้นฐานท้ัง 8 สาระในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

1.2) การเขียนความเรียงช้ันสูง (Extended-Essay) ควรจัดเป็นหน่วยบูรณาการ
อยู่ในสาระพื้นฐานภาษาไทยหรือเป็นสาระเพิ่มเติม ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 อย่างใดอย่างหนึ่งก็
ได้   

1.3) โลกศึกษา (Global Education) ควรเป็นหน่วยบูรณาการอยู่ในสาระ
พื้นฐานท้ัง 8 สาระในช้ัน ปฐมวัยประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

1.4) กิจสร้างสรรค์ประโยชน์ (Creativity, Action, Service) ควรจัดเป็นหน่วย
กิจกรรมอยู่ในกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นควรจัดสาระสากลใน
ลักษณะของการบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้ในสาระพื้นฐานหรืออาจจะจัดเป็นเพิ่มเติมในบางสาระ 
โดยมีแนวด าเนินการดังนี้   

1.1) ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) ควรจัดเป็นหน่วยบูรณาการอยู่ใน
สาระพื้นฐานท้ัง 8 สาระในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  

1.2) การเขียนความเรียงช้ันสูง (Extended-Essay) ควรจัดเป็นหน่วยบูรณาการ
อยู่ในสาระพื้นฐานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือเป็นสาระเพิ่มเติมในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 อย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็ได้  
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1.3) โลกศึกษา (Global Education) ควรเป็นหน่วยบูรณาการอยู่ ในสาระ
พื้นฐานท้ัง 8 สาระ หรือเป็นสาระเพิ่มเติมในสาระสังคมหรือสาระอื่นๆ ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

1.4) กิจสร้างสรรค์ประโยชน์ (Creativity, Action, Service) ควรจัดเป็นหน่วย
กิจกรรมอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือเป็นสาระเพิ่มเติมในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 อย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ได้ 

1.5) โรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรจัดสาระสากล
ในลักษณะของการบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้ในสาระพื้นฐานหรืออาจจะจัดเป็นเพิ่มเติมในบาง
สาระ โดยมีแนวดาเนินการดังนี้  

- ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) ควรจัดเป็นหน่วยบูรณาการอยู่
ในสาระพื้นฐานท้ัง 8 สาระหรืออาจจะจัดเป็นเพิ่มเติมในบางสาระในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  

- การเขียนความเรียงช้ันสูง ( Extended-Essay ) ควรจัดเป็นหน่วยบูรณา
การอยู่ในสาระพื้นฐานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือเป็นสาระเพิ่มเติมในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 อย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

- โลกศึกษา (Global Education) ควรเป็นหน่วยบูรณาการอยู่ในสาระ
พื้นฐานท้ัง 8 สาระหรือเป็นสาระเพิ่มเติมในสาระสังคมหรือสาระอื่นๆ ใน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  

- กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (Creativity, Action, Service) ควรจัดเป็น
หน่วยกิจกรรมอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือเป็นสาระเพิ่มเติมในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6 อย่างใด
อย่างหนึ่งก็ได้   

2.2.6.1 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลพัฒนาโดยยึดรูปแบบ

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นส าคัญ กล่าวคือหลักสูตร
สถานศึกษามีองค์ ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่  สาระพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งแสดงเป็นแผนภูมิการเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (ทั่วไป)  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
(โรงเรียนมาตรฐานสากล) 

วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ 
1. ภาษาไทย 
2. ภาษาต่างประเทศ 
3. คณิตศาสตร์ 
4. วิทยาศาสตร์ 
5. สังคมศึกษา/ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ประวัติศาสตร์ 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 
8. ศิลปะ 
 

วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ 
1. ภาษาไทย 
2. ภาษาต่างประเทศ 
3. คณิตศาสตร ์
4. วิทยาศาสตร์ 
5. สังคมศึกษา / ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ประวัติศาสตร์ 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 
8. ศิลปะ 

 
วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ 
9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ 
 9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

                                                                                            
สาระเพิ่มเติมตามจุดเน้น  สาระเพิ่มเติมตามจุดเน้น 

                                                                  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สาระเพิ่มเติมความเป็นสากล 

- TOK  (Theory of Knowledge) 
- Extended-Essay 
- CAS (Creativity, Actions, Service) 
- Global  Education 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาต่างประเทศท่ี 2 
 

 

                                                                                                                                                                                        

ภาพที่ 2.3 การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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2.2.6.2  การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระสถานศึกษา

เป็นการจัดการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยสามารถพิจารณาจัดการเรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรู้เป็นภาษาไทยหรือในบางสาระ
การเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
ทรัพยากรของแต่ละสถานศึกษา อนึ่งสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญในการศึกษา / ทบทวนเนื้อหา
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมให้เนื้อหามีความ
ทันสมัยร่วมสมัยหรือเป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจุบันและอยู่ในความสนใจของสังคม เป็นต้น 

2.2.6.3  การจัดการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติมท่ีมีความเป็นสากล 
จากการศึกษาการพัฒ นาห ลัก สูตรและการสอนของโรง เรียน

มาตรฐานสากลของหลายประเทศพบว่าโรงเรียนต่างๆ ได้จัดสาระเพิ่มเติมจ านวน 6 สาระหลักดังนี้ 
1) ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) 
2) การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended-Essey) 
3) กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ท่ีเกิดจากการคิดสร้างสรรค์สู่การ

ปฏิบัติของผู้เรียนท่ีเรียกช่ือว่า CAS (Creativity, Actions, Service) 
4) โลกศึกษา (Global Education) เพื่ อให้ ผู้ เรียนมีวิ สัยทัศน์และมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของความเป็นพลโลก (World Citizen) 
5) ภาษาอังกฤษ 
6) ภาษาต่างประเทศท่ี 2 

2.2.7 รูปแบบหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
จากการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษานานาชาติท่ีมุ่งเน้นความเป็นสากลสามารถ

สรุปผลและจ าแนกประเภทของรูปแบบท่ีสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
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รูปแบบหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
 

รูปท่ี  1  
 
 
 
 
 

รูปท่ี  2  
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3 
   

สาระพื้นฐาน 
 

สาระเพิ่มเติม 

 
สาระเพิ่มเติม 

ความเป็นสากล 

สาระพื้นฐาน 

 
สาระเพิ่มเติมจุดเน้นของ
สถานศึกษา เช่น 
- กลุ่มวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพ 
- กลุ่มส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
- กลุ่มเฉพาะทางดนตรี กีฬา     
  ภาษา 
- กลุ่ม EP IEPMEP 

 
สาระเพิ่มเติมความเป็นสากล 

 

หลักสูตร 
 IBO (International 

Baccalaureate  Program) 

 
 
การใช้หลักสูตรต้องได้รับการ
อนุมัติจาก  
IBO (International 
Baccalaureal Organization) 

 

 
 

 

ภาพที่ 2.4 รูปแบบหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

2.2.7  สาระการเรียนรู้ 
ทฤษฎีองค์ความรู้ (TOK : Theory of Knowledge) เป็นสาระการเรียนรู้ส าคัญท่ี

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ของผู้เรียนและเป็น
สาระการเรียนรู ้

1) ขอบข่ายเนื้อหาการเรียนการสอน TOK (Theory of knowledge) เป็นสาระ
การเรียนรู้ ท่ี ว่าด้วยเรื่องประเด็นความรู้ ต่าง ๆ (Knowledge Issues) องค์ความรู้  (Body of 
Knowledge) และทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) ของสาระการเรียนรู้พื้นฐานท้ังหมด 
(Interdisciplinary)  ในเชิงบูรณการ ในเชิงปฏิบัติ ครูและผู้เรียนจะต้องร่วมกันก าหนดเนื้อหา โดย
วิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเช่นการระดมสมอง การใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นร้อนของ
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สังคมเหตุการณ์ปัจจุบันสภาพปัจจุบันและปัญหาท่ีผู้เรียนหรือสังคมก าลังเผชิญหรือหัวข้อท่ีผู้เรียน
สนใจ เป็นต้นจากนั้นครูและผู้เรียนรวบรวมรายช่ือหัวข้อเรื่อง (Topic) อย่างเป็นระบบ โดยจัดเป็น
เอกสารลักษณะรูปเล่ม (Directory) ท่ีมี เป้ าหมาย (Goal) เพื่ อ ช่วยผู้เรียนให้สามารถเข้าใจ
สถานการณ์/บริบทในสังคมและใช้ความรู้ท่ีตนได้เรียนรู้มาศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ / สถานการณ์ 
/ บริบทสามารถจ าแนกระหว่างการให้เหตุผลดี เหมาะสม และเหตุผลท่ีไม่ดี ไม่เหมาะสม (Good 
and Poor Reasoning) สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลความอคติ  / ความล าเอียง / เกี่ยวกับ
อุบัติการณ์ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น (To Spot International or Accidental Bias) และ
สามารถระบุความไม่สมเหตุสมผล (Inconsistencies) ของสถานการณ์/สภาพการณ์ต่าง ๆ 

2) วิธีการจัดการเรียนการสอนครูใช้รูปแบบการสอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สนทนา
โต้ตอบ (Discuss) และอภิปรายซักถาม (Debate) โดยไม่มีการตัดสินถูก (Right) หรือผิด (Wrong) 
ในข้อคิดเห็น แต่ครูผู้สอนจะต้องมุ่งพัฒนาส่งเสริม/ฝึกฝนวิธีการให้ความคิดบนพื้นฐานของความรู้และ
ทฤษฎีความรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลขัดแย้งหรือเห็นด้วยอย่างมีคุณภาพ (Quality 
of Justification and a Aalance Approach to the Knowledge Claim in Question) ดังนั้น ใน
การจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถ
และมีทักษะในการน าเสนอแนวคิด/องค์ความรู้โดยบอกประเด็นส าคัญ 3 ประเด็นเกี่ยวกับหัวข้อ
(Topic) ท่ีตนเองเลือก ได้แก่ 

2.1. สามารถบอกช่องทางการรับรู้ความรู้ (ได้รับความรู้มาอย่างไร) เช่นรับรู้
ความรู้โดยความรู้สึก (Sense Perception) หรือรู้โดยเหตุผล (Reason) รับรู้โดยอารมณ์ (Emotion) 
หรือรับรู้จากส่ือภาษาสัญลักษณ์/การให้สมญานาม (Language/Symbols/Nomenclature) เป็นต้น 

2.2. สามารถบอกสาขาของความรู้ ท่ีได้รับ (Area of Knowledge) เช่นเป็น
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์ศิลป และศิลปกรรม 

3) สามารถบอกความหมายขององค์ประกอบต่าง ๆ ของความรู้ท่ีได้รับในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

3.1 ธรรมชาติการรับรู้ (Nature of Knowing) เช่น การรับรู้จากประเภทของ
ข้อมูล ได้แก่ สารนิเทศ (information) หรือข้อมูล (Data) หรือ ความเช่ือ (Belief) หรือความศรัทธา 
(Faith) หรือความคิดเห็น (Opinion) หรือความรู้ (Knowledge) หรือภูมิปัญญา (Wisdom) 

3.2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Knowledge of Communities) 
3.3  ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Knower s’ Senses) และ 
3.4  ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ 

4)  การวัดประเมินผลการเรียน TOK : Theory of Knowledge การวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน TOK ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
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4.1  การเขียนความเรียงขั้นสูง (TOK Essay) น าเสนอแนวคิด ความคิดเห็นการให้
เหตุผลเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องท่ีผู้เรียนได้รับเลือกจากหัวข้อเรื่องท่ีครูก าหนดให้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ
สถานการณ์และสภาพสังคมปัจจุบัน 

4.2  การพูดน าเสนอเนื้อเรื่องของความเรียง (TOK Presentation) ผู้เรียนจะต้อง
น าเสนอหัวข้อของความเรียงในข้อ 1 ในลักษณะของรูปแบบการน าเสนอตามประเด็นระเบียบวิธีวิจัย
เบ้ืองต้นตามเวลาท่ีก าหนดให้และในการน าเสนอผู้เรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้น าเสนอความคิดเห็น
โดยการอ่านอย่างเด็ดขาด 

4.3  ในการให้คะแนนส าหรับผลงานเขียน (Extended-Essay) และการน าเสนอผลงาน 
(TOK Presentation) โดยครูผู้สอนพิจารณาความส าคัญของหัวข้อเรื่อง (Topic) ความน่าเช่ือถือของการ
ก าหนดหัวข้อเรื่อง (Reliability) ทฤษฎีและความรู้ ท่ีเกี่ยวข้อง (Literature Review) การเลือกวิธีการแก้ไข
ปัญหา (Identification of suitable approach) การสรุปผล และการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
(Suggestions) เป็นต้น 

การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended-Essay) เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้อง 

1. ขอบข่ายเนื้อหาเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีใช้ส าหรับการเขียนความเรียงขั้นสูง 
(Extended-Essay) ได้แก่ วิธีการเขียนช่ือเรื่อง (Title) และการก าหนดประเด็นปัญห (Research Question) 
การเขียนค าน า (Introduction) ผู้เรียนสามารถเขียนส่ือความให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นมาของช่ือเรื่องความ
น่าสนใจของเรื่องท่ีเขียนคุณค่าของการศึกษาเรื่องนี้ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องท่ีศึกษาบริบทของ
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องการก าหนดประเด็นปัญหาเรื่องท่ีศึกษาและการใช้ภาษาท่ีส่ือความหมายท่ีชัดเจนการเขียนเนื้อ
เรื่อง (Body of Knowledge) ผู้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจใน 
เรื่องรูปแบบโดยสร้างและกระบวนวิธีการน าเสนอข้อมูลความคิดอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เป็นท่ี
น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Investigation) และการ 
เขียนบทสรุป (Conclusion) 

2. เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียบเรียงบทความการเขียนบทคัดย่อ (Abstract) การเขียน
กิตติกรรมประกาศ (Actknowledgement) การเขียนสารบัญ (Contents Pages) การน าเสนอประกอบการ
อธิบายด้วย แผนท่ี แผนภาพ แผนภูมิ ภาพประกอบและตารา (Maps, Charts, Diagrams,Illustrations,Tables) 
การเขียนเอกสารอ้างอิง (References) บรรณานุกรม (Bibliography)  และภาคผนวก (Appendices) รวมท้ัง
วิธีการน าเสนอการอ้างอิงถ้อยค าหรือความคิดเห็น (Quotation & Citation) เป็นต้น 



35 

3. การวัดและประเมินผล (Assessment) การวัดและประเมินผลการเขียนความ
เรีย ง  (Extended-Essay) ใช้ เครื่ อ งมื อ เดียวกับการประเมิน ผลสาระของ TOK (Theory of 
Knowledge)  

การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ CAS (Creativity, Actions, Service) 
เป็นการจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการสร้างสรรค์โครงงานและปฏิบัติจริง 3 กิจกรรมหลักๆ 
ท่ีประกอบไปด้วยการสร้างสรรค์โครงงาน (Creativity) โดยใช้ความรู้จากสาระการเรียนรู้พื้นฐาน น า
กิจกรรมในโครงงานสู่การปฏิบัติจริงตามโครงงานท่ีสร้างขึ้น (Actions) และจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรรม
บริการสังคม (Service) เช่น การเยี่ยมบ้านคนชรา โรงพยาบาลค่ายผู้อพยพอาสาสมัคร เป็นต้น 
การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้โลกศึกษา Global Education เป็นสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์โลกเรียนรู้เกี่ยวกับความคิด (Concept) และเนื้อหาของทุกสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับโลก
เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์และปรัชญาเช่น สิทธิมนุษยชน ,  ประชาธิปไตย, เศรษฐศาสตร์, ความ
ยุติธรรม, ความเสมอภาค, สันติภาพ, การบริหารความขัดแย้ง , ความหลากหลายทางวัฒนธรรม , 
ความเหมือนและความแตก (อัญญ์ชลี  สิทธิ (ครูนก) 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 
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ตารางที่ 2.2 ขั้นตอนการด าเนินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีงบประมาณ 2553 

ล าดับที่ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

1 
 

จัดท าส่ือ เอกสาร
สนับสนุนการด าเนินงาน 

ผลิตเอกสาร คู่มือ แนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ 4 
ต้นฉบับ  ส าหรับบุคลากร  
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

จ านวนส่ือ/เอกสารท่ี
จัดพิมพ์เผยแพร่ต่อ
ต้นฉบับ 

2 

 
 
 

ประชุมสัมมนาสร้าง
ความเข้าใจการ
ขับเคล่ือนคุณภาพ
โรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรหลักโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 1,300 คน ทราบ
แนวทางการด าเนินงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

3 ศน.ม. ประชุมปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนและจัดท าพันธะ
สัญญากับสพฐ. (MOU) 

โรงเรียน 500 โรงเรียนทบทวน 
จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การ และพันธะสัญญากับ สพฐ. 

ร้อยละของโรงเรียนท่ี
จัดท าพันธะสัญญา 

 
 
 

4 จัดต้ังภาคีเครือข่ายและ
คณะกรรมการระสาน
งานโรงเรียนร่วมพฒันา
ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ (Partner 
Schools) 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุก
โรงเรียนมีเครือข่ายท่ีปฏิบัติ
กิจกรรมการร่วมพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนท่ี
ปฏิบัติกิจกรรมการการ
ร่วมพัฒนากับโรงเรียนใน
เครือข่าย 

5 คัดสรรและจัดหาส่ือ 
เอกสาร ต าราเรียนท่ีมี 
คุณภาพระดับสากล 
สนับสนุนการด าเนินงาน 

 

 

โรงเรียน 500 โรงเรียนมีส่ือ 
เอกสาร ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพ
ระดับสากลใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของโรงเรียนท่ีน า 
ส่ือ/ต าราเรียนท่ีได้รับ ไป
ใช้จัดการเรียนการสอน 
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ล าดับที่ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

6 ประชุมปฏิบัติการจัดท า
แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน 

โรงเรียน 500 โรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องมีเอกสารแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศและ
สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัด
หลักสูตรและการสอนได้
สอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียนและขีด
ความสามารถของ
โรงเรียน 

7 พัฒนาผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

เพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรีย
นาตรฐานสากล  สพฐ.
ด าเนินการวิจัย 

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ี
เกี่ยวข้องทุกคนเพิ่มขีด
ความสามารถในการการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล  

จ านวนผู้เกี่ยวข้องท่ีได้รับ
การพัฒนา  
 
 

 8 พัฒนารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากลแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) 

มีรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากลระดับประเทศ 

รายผลการวิจัย 1 เรื่อง 
 
 
 

9 ศน.ม นิเทศ วิจัยและ
พัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม  การพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสากล
(PAR) 

มีผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค 

รายงานผลการวิจัยระดับ
กลุ่มจังหวัด 19 เรื่อง 

10 โรงเรียนวิจัยและพัฒนา
รูปแบบและหลักสูตร
การสอน 

โรงเรียนทุกโรงเรียนมีรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ท่ีพัฒนาแล้ว 

รายงานผลการวิจัยและ
พฒันาของโรงเรียน 
500  เรื่อง  

11 โรงเรียนจัดกิจกรรมการ
พัฒนาและเทียบเคียง
มาตรฐานกับโรงเรียน 

โรงเรียน 500 โรงเรียน จัด
กิจกรรมการพัฒนาและ
เทียบเคียงมาตรฐาน 

ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัด
กิจกรรมการพัฒนาและ
เทียบเคียง 
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ล าดับที่ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

 ร่วมพัฒนา (Partner 
Schools) ท้ังภายใน
และต่างประเทศ 

 มาตรฐาน 

12 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน
ระหว่างเครือข่ายการ
นิเทศในระดับภูมิภาค 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุก
โรงเรียนในโครงการ 19 กลุ่ม
จังหวัดได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ความก้าวหน้าในการพัฒนา
โรงเรียน 

จ านวนบุคลากร :โรงเรียน
ท่ีได้ร่วมกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ในแต่ละกลุ่มจังหวัด 

13 สรรหาโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับกลุ่มจังหวัด 

มีโรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับกลุ่มจังหวัด
อย่างน้อยกลุ่มจังหวัดละ 1 
โรงเรียน 

จ านวนโรงเรียนต้นแบบ
ในแต่ละกลุ่มจังหวัดท่ี
ผ่านการประเมินสรรหา
ตามเกณฑ์ 

14 นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ผลการพัฒนาโรงเรีย
มาตรฐานสากล 

โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการ 
ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับ
การส่งเสริมสนับ 

15 ประเมินผลการ
ด าเนินการ รายงาน 
ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ 

โรงเรียนมีการพฒันาตามเกณฑ์
และมีผลการพัฒนา
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 

ร้อยละของโรงเรียนท่ีมี
ผลการประเมิน ผ่าน
เกณฑ์ 

16 สัมมนาน าเสนอผลงาน
ระดับชาติ เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
(National 
Symposium)สพฐ. 

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 2,000 คนเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

 

2.2.8  การยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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การยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลกล จะต้องสร้างระบบคุณภาพการบริหารท้ังภายในและ

ภายนอกให้ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 

2.2.8  การยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลกล จะต้องสร้างระบบคุณภาพการ

บริหารท้ังภายในและภายนอกให้ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 

(SWOT) ของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมท้ังผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน ดังภาพขั้นตอนการยกระดับคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากลต่อไปนี้ 
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วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  บริบทของโรงเรียน  
เพื่อมุ่งเน้นความเป็นไทยและความเป็นสากล 

 
ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรมาตรฐานสากล 

 
จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล 

  
บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 

 

 

 
 

ศึกษาองค์ประกอบหลักสูตร
ความเป็นสากล 
- Theory of Know  ledge 
- Extended-Essay 
- CAS (Creativity, Actions, 
Service) 
- Global  Education 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาต่างประเทศท่ี  2 
 

 
 

ปรับเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ มี
ความเป็นสากล 

 
 
 
 

  จัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5  ขั้นตอนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

2.2.9  คู่มือการขับเคล่ือนกลยุทธ์โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

โครงการยกระดับโรงเรียนมาตรบานสากลเป็น โครงการของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญใน
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การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพท่ีได้รับการรับรองจากองค์การมาตรฐานสากลระดับโลก และมีการสร้างภาคีเครือข่ายการ
จัดการเรียนรู้ และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
รวมท้ังเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ท้ังนี้การด าเนินการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีก าหนดเวลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 
500 โรงเรียน การด าเนินการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลมีเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน  คือ การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในบริบทสังคมโลก  อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจริงโรงเรียนก็อาจมีจุดเน้น
ของการพัฒนาแตกต่างกันไป เช่นกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  โรงเรียนท่ีจัดการสอนห้องเรียนสองภาษา (EP MEP EP) ตลอดจนโรงเรียนท่ีมีจุดเน้นด้าน
การพัฒนาดนตรี กีฬา เป็นต้น นอกจากนี้  ในจ านวนโรงเรียน  500 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
ยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลยังได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ด้วย เช่น โครงการ
โรงเรียน  Education Hub โครงการ  Spirit of Asian เป็น ต้น  ดังนั้น ในการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล  นอกจากจะมุ่งพัฒนาโรงเรียนตามเจตนารมณ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้ว 
โรงเรียนยังคงไว้ซึ่งจุดเด่น / อัตลักษณ์ / จุดเน้นในการพัฒนาและสามารถบูรณาการจุดเน้นและ
จุดเด่นดังกล่าวเพื่อการยกระดับคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลอีกด้วย การพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากลมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยเหตุนี้การพัฒนาบุคลากรหลักท่ี
เป็นกลไกในการขับเคล่ือน เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 
ให้มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับจึงเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้น การนิเทศ
เพื่อสร้างความตระหนักและวางแผนขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน จึงถือเป็นภารกิจส าคัญอันดับแรกท่ีเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา (ศนม.) ท่ัวประเทศจะน า
โรงเรียนไปสู่เป้าหมายความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

การนิเทศเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลควรมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

1) ท าความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1.1 เจตนารมณ์ของการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  1.2 ภาพความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  1.3 แนวทางการจัดการศึกษา 

1.3.1 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
1.3.2 การสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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1.3.3 การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

1.3.4 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

1.3.5 การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.3.6 การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมพัฒนา 

1.4 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บูรณาการโครงการ / จุดเด่น / อัตลักษณ์ / 
จุดเน้นเดิมเพื่อการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.5 การวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2) แนวทางด าเนินการ / วิธีการ 

เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาควรด าเนินการดังนี้ 
2.1 จัดท าฐานข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากลในเครือข่ายความรับผิดชอบ และ

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของทุกโรงเรียน 
2.2 เตรียมความพร้อมขับเคล่ือนโดยจัดประชุมปฏิบัติการเพื่ อสร้างความ

ตระหนักแก่ผู้บริหาร  และครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2.1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์และสาระส าคัญของการ

พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2.2) สังเคราะห์และจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

ระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 
2.2.3) จัดท าแผนนิเทศ 
2.2.4) ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

2.3 จัดประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ร่วมกันระหว่าง สพฐ. และโรงเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

2.4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานและประสานงานให้ความ
ช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลตามความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายความส าเร็จ 
1. ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักและมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล สามารถวางแผนงานและด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ 

2. โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียนจัดท าพันธะสัญญา (MOU) กับ สพฐ. เพื่อยืนยันใน
เจตนารมณ์ของการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

3. โรงเรียนมาตรฐานสากลได้รับการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล และความช่วยเหลือ
ร่วมมือ  ตลอดจนการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
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การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนมุ่งให้ความส าคัญกับการปรับปรุง

โครงสร้างหลักสูตร  เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากลท้ังการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
หลักสูตร เพื่อไปสู่เป้าหมายให้นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก ดังนั้นแนวทางการด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม  ประเมินผล จึงประกอบไปด้วยกิจกรรมและรูปแบบวิธีการตามสาระส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่ อเทียบเคียงมาตรฐานสากลแนวทาง
ด าเนินการ / วิธีการ 

1.1) ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาจัดต้ังคณะท างานเพื่อศึกษาคู่มือแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากลด้านหลักสูตรและการสอน 

1.2) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาร่วมกับโรงเรียนศึกษา ท าความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรจากเอกสารคู่มือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้านหลักสูตรและการสอน 

1.3) โรงเรียนพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านหลักสูตรและการสอนโดยการ
จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.4) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาร่วมกับโรงเรียนจัดท าโครงสร้าง
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.5) สนับสนุนให้โรงเรียนจัดสาระเพิ่มเติมท่ีมีความเป็นสากลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เรื่องโลกศึกษา เป็นต้น 

1.6) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาด าเนินการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก และสถาบันทางการศึกษาในท้องถิ่นท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

เป้าหมายความส าเร็จ 
1) โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนท้ังส่งเสริม

การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  โดยใช้สารสนเทศรอบด้านของโรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตร 

2) หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียนเป็นหลักสูตรท่ี
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ การเขียนความเรียงช้ันสูงส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นภาษาท่ีสอง และมีการจัดการเรียนการสอนโลกศึกษาเพื่อให้ผู้เรี ยนได้
เรียนรู้เท่าทัน  ความก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน 
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3) โรงเรียนมาตรฐานสากลได้รับการนิเทศ  ติดตามผลการบูรณาการหลักสูตร
แกนกลางให้เข้ากับหลักสูตรมาตรฐานสากลโดยใช้หลักสูตรและภาษาต่างประเทศในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

4) ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับนานาชาติ 

5) โรงเรียนมาตรบานสากลมีการติดต่อเช่ือมโยงกับภาคีเครือข่ายในการปรับเปล่ียน
หลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเทคโนโลยีและการใช้ ICT เป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
แนวทางการด าเนินการ/วิธีการ 

การด าเนินงานนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาควรด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระท่ีจ าเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

2) จัดท าข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลแต่ละโรงเรียน 

3) วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีจุ ดเน้นในการ
พัฒนาผู้เรียนท่ีต่างกัน) 

4) ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกแบบรอบด้าน และมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการนิเทศ 
ท้ังด้านการจัดหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนา การแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนเชิงรุกการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ฯลฯ 

5) จัดให้มีทีมนิเทศเฉพาะกิจ ติดตาม และประเมินผล (Coaching Team) เพื่อ
นิเทศให้ความช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียน 

6) จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรท่ีมุ่ง
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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7) จัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลแหล่งเรียนรู้รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกเผยแพร่แก่โรงเรียนตลอดจนน าเสนอแนวทางการประสานเช่ือมโยง
เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 

8) พัฒนาตนเองเพื่อเป็นหน่วยประสานเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียนมาตรฐานสากลกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกท้ังใน
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

9) จัดเวทีการแข่งขันความสามารถและการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

10) จัดให้มีสารสนเทศด้านศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน 
11) จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ เช่ือมโยงข้อมูลและประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

มาตรฐานสากล  และการนิเทศ ติดตามผล ผ่านระบบ ICT 
12) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลแก่โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ  และหลากหลายช่องทาง 

เป้าหมายความส าเร็จ 
1) โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกแบบรอบด้านและมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการนิเทศ 

2) ครูได้รับการนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และหลากหลาย
ช่องทาง 

3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนารอบด้านเพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และมีเวทีแสดง
ความสามารถท้ังในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

4) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถให้การนิเทศ  ติดตามและประเมินผลโรงเรียน  ผู้บริหาร ครู และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างรอบด้าน และส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

การนิเทศเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งให้โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมกันในรูปแบบต่างๆ 

เช่น  เครือข่ายร่วมพัฒนาตามพื้นท่ี (Area Based Partnership) เครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒนา (Custer  
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Partnership) เครือข่ายร่วมพัฒนาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Agenda Based Partnership) และ
เครือข่ายท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ (Dentity Based Partnership) 

แนวทางด าเนินการ/วิธีการ 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ 
1) ศึกษากรอบแนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อมูล

โรงเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตร และโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
2) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีส าคัญจ าเป็นต่อ

การพัฒนาและจัดท าสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาเพื่อให้มี
ฐานข้อมูลในการพัฒนาเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายสอดคล้องและตรงประเด็น
มากท่ีสุด 

3) ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการสร้าง
ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาระดับภูมิภาคระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ตลอดจนเครือข่าย
สนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายร่วม
พัฒนาและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนและบุคคลท่ัวไป 

4) รวบร่วมข้อมูลและจัดท าสารสนเทศเครือข่ายโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงาน
ดีเด่น หรือประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เผยแพร่แก่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และการแลกเปล่ียนด้านการส่ือนวัตกรรมต่างๆ ท้ังในระดับ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

5) สร้างความเข้ใจเกี่ยวกับการสร้างภาคีเครือข่าย และส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ภาคี
เครือข่ายในการเทียบเคียงคุณภาพ (Benchmarking) และจัดให้มีการศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีเป็น
ภาคีเครือข่าย  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานก้าว
สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

6) จัดเวทีวิชาการและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการศึกษาอย่าง
หลากหลาย  และเป็นเวทีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ตลอดจนการ
สรรหาโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากลระดับกลุ่มจังหวัด 

7) ส่งเสริมให้โรงเรียนมาตรฐานสากลด าเนินการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
กับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน          
เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

เป้าหมายความส าเร็จ 
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1) โรงเรียนมาตรฐานสากลมีเครือข่ายร่วมพัฒนาท้ังในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ภูมิภาค  ระดับประเทศ  และระหว่างประเทศ  เพื่อสร้างแนวร่วมในการพัฒนาผู้บริหาร  ครู  และ
นักเรียนของสมาชิกในภาคีเครือข่ายให้กว้างขวางและสามารถดึงปัจเจก / กลุ่ม / องค์กรท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย หาแนวร่วมเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของ
ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

2) ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีการส่งเสริม
ประสานงานการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลระหว่าง  ศน.ม. โรงเรียน 
ผู้บริหาร ครู  และนักเรียนในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นเครือข่าย โดยมีการพึ่งพาอาศัยและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

3) โรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถใช้เวทีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  การร่วมมือกันพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรและการสอน ตลอดจนการพัฒนากิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

การนิเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
โรงเรียนมาตรฐานสากลต้องใช้การบริหารจัดการด้วยวิธีพิเศษท่ีเรียกว่า การบริหาร

จัดการระบบคุณภาพ  ซึ่งผู้นิเทศต้องใช้หลักการนิเทศจากภายนอกเพื่อประสานการนิเทศภายใน โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนมาตรฐานสากลแต่ละแห่ง  
เช่น  การก าหนดวิสัยทัศน์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการวิเคราะห์ท่ี
ครอบคลุมปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในทุกประเด็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนบริหาร
จัดการบรรยากาศภายในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์  
โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching  เพื่อกระตุ้นการพัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  การ
กระจายอ านาจ และเปิดโอกาสให้ ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ รวมถึงการ
มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มท่ีภายใต้การก ากับดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าของผู้บริหาร กระตุ้นให้ครูได้แสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน  โดยมุ่งเน้นให้
เกิดผลท่ีนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

แนวทางด าเนินการ/วิธีการ 
1) ศึกษาวิเคราะห์เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตามกรอบแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2) ด าเนินการนิเทศเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดท าแผนกลยุทธ์และการปรับหลักสูตรให้

สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชุมปฏิบัติการ และจัดสัมมนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ จัดท าพันธะสัญญาระหว่างโรงเรียนและ สพฐ. เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
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3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการนิเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาท้ังในระดับภูมิภาค  
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

4) จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการด าเนินงานของโรงเรียนระหว่าง
เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาและภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในระดับภูมิภาคและสรรหาโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับกลุ่มจังหวัด 

5) ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

6) ส่งเสริมให้โรงเรียนท าการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล  มีการรายงานผลการวิจัยระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มจังหวัด 

7) ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล รายงาน
ผลการด าเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายความส าเร็จ 
1) โรงเรียนมาตรฐานสากลมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ยกระดับสูงขึ้นสู่

มาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานแห่งชาติ (TQA) เป็น
โรงเรียนยุคใหม่ท่ีจัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  ศาสนา 
และการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

2) ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลมีศักยภาพในการน าโรงเรียนอย่างมีวิสัยทัศน์ ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สามารถสร้างความตระหนักและให้คุณค่ากับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา มีการจัดการความรู้ 
และจัดการให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3) คณะครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตลอดจนมีเวทีในการน าเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

4) นักเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนานวัตกรรมทางการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้จากการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษา 

5) เครือข่ายการนิเทศมีการสรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการคุณภาพ 
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยรวม  ตาม
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. 

การนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นโครงการใหม่ ซึ่งเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ  
2553  เป็นต้นไป กิจกรรมตามโครงการมีหลากหลายกิจกรรม ซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพล
โลก  โรงเรียนมาตรฐานสากลมีความจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อการด าเนินงานท้ังในด้านพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา ระบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะท่ีส าคัญ อันได้แก่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ความสามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสอง
ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก การด าเนินงาน
ดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนางานระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

การนิเทศภายในโรงเรียนถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของคณะครูและ
ผู้บริหารเพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  โดยใช้
ข้อมูลและสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นตัวก าหนดเป้าหมายในการพัฒนางานการจัด
การศึกษาทุกด้าน บุคลากรภายในโรงเรียนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวได้ บุคลากรทุกคนจึงต้อง
ช่วยเหลือร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้สอดคล้องกับข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาท่ีปรากฏ 

ในการนิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลควรเป็นการด าเนินงานท่ี
ประสานเช่ือมโยงกันระหว่างเครือข่ายนิเทศภายนอก และบุคลากรหลักภายในโรงเรียนอันจะน าไปสู่การ
ช่วยเหลือร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะครอบคลุมการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ดังนี้ 

1) การพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2) พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
4) การใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
5) การวัดผลประเมินผลท่ีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
6) การบริการแนะแนวเชิงรุกท่ีมุ่งอนาคตและสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน (Future Focus and  

Resedt Based Guidance)   
7) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรียนแบบรอบด้าน (Comprehensive Student 

Support  System) 
8) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
9) แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และต่างประเทศ 
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10) การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
แนวทางการด าเนินการ/วิธีการ 
กระบวนการนิเทศศึกษายุคใหม่ มีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
1) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของการ

นิเทศภายในโรงเรียนต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ตลอดจนกิจกรรมต่าง  ๆท่ีมุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

2) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา นิเทศ  ส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียนให้จัดท าแผนกล
ยุทธ์  และจัดท าพันธะสัญญากับ สพฐ. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางการศึกษา ท้ังของโรงเรียนและ
ของบุคลากรอย่างชัดเจนถ่องแท้ทุกมาตรฐานเพื่อให้เป็นความเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างกัน 

3) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ข้อมูลและสารสนเทศด้าน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในการวางแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

4) โรงเรียนมาตรฐานสากลด าเนินการนิเทศภาในโรงเรียนเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร และ
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมทางการศึกษารอบด้านเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก 

5) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือพัฒนาผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  
ตามสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น ท้ังนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โรงเรียนน าความรู้และทักษะไปใช้
พัฒนาผู้เรียนท่ีมีศักยภาพเป็นพลโลก อาทิ การพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงการเป็นมาตรฐานสากล  การ
บริการแนะแนวเชิงรุกท่ีมุ่งอนาคตและสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบ
ด้าน (Comprehensive Student Support System) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียน การ
พัฒนาแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกท้ังในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ  และต่างประเทศ  การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
เป็นต้น 

6) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาร่วมกับคณะนิเทศเฉพาะกิจ (Roving Team) ซึ่ง  
สมป.  จัดต้ังขึ้นท าการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลเพื่อกระตุ้นและเร่งรัดให้โรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับการประเมินท่ีรับรองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

7) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมาตรฐานสากลร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครู และการศึกษาดูงานแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง  ๆเพื่อให้ครูเกิดประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
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เป้าหมายความส าเร็จท่ีเกิดจากการนิเทศ 
1) โรงเรียนมาตรฐานสากลใช้ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนในการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือร่วมมือกันแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2) โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและครูจากการนิเทศ และ
โดยร่วมมือกับองค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะกับสถาบันการศึกษาช้ันน า จัดท า
โครงการความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาผู้บริหารและครูสู่มาตรฐานสากล 

3) โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจัดโรงเรียนเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ประจ าใน
ต่างประเทศ  เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ ประสานงาน จัดส่งผู้บริหารและครูเข้าร่วมฝึกประสบการณ์
ในโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ 

4) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษามีการจัดประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการ
บริหารจัดการโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนนานาชาติ จัดเวทีน าเสนอกรณีตัวอย่างท่ีเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดี ส่งเสริมพัฒนาองค์กร กลไกทางการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้บริหารและครูอย่าง
ต่อเนื่อง 

การนิเทศเพื่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นการวิจัยลักษณะหนึ่งท่ีมี

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน  พัฒนาวิชาชีพ หรือการพัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่ งในปัจจุบัน
องค์กรจ านวนมากได้พยายามส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและ
พัฒนาโดยเช่ือว่า การวิจัยและพัฒนาจะช่วยให้ได้ทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ 

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  
Research) ท่ีใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบมุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต 

การวิจัยและพัฒนาจะให้ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 2 ลักษณะ คือ 
1) นวัตกรรมประเภทวัตถุท่ีเป็นช้ินอัน  ซึ่งอาจเป็นประเภท วัสดุ / อุปกรณ์ / ช้ินงาน เช่น  

คอมพิวเตอร์ ชุดการสอน ส่ือการสอน ชุดกิจกรรมเสริมความรู้ คู่มือประกอบการท างาน เป็นต้น 
2) นวัตกรรมประเภทท่ีเป็นรูปแบบ / วิธีการ / กระบวนการ / ระบบปฏิบัติการ อาทิ 

รูปแบบการสอน วิธีการสอน รูปแบบการบริหารจัดการระบบท างาน Quality Control (Q.C.) Total Quality  
Management (TQM) Ba Anced Scorecard (BSC) เป็นต้น 

แนวทางการด าเนินการ/วิธีการ 
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การวิจัยและพัฒนาระดับห้องเรียน   
เป็นการส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้นวัตกรรม

ประเภทวัตถุท่ีเป็นช้ินอัน ซึ่งอาจเป็นประเภทวัสดุ / อุปกรณ์ / ช้ินงาน เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ชุดการสอน ส่ือการสอน ชุดกิจกรรม ส่ือเสริมความรู้ คู่มือประกอบการท างาน เป็นต้น หรือ นวัตกรรม
ประเภทท่ีเป็นรูปแบบ / วิธีการ / กระบวนการ / ระบบปฏิบัติการ อาทิ รูปแบบการสอน วิธีสอน เป็นต้น 

การวิจัยและพัฒนาระดับโรงเรียน 
 เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดท าการวิจัยและพัฒนาในระดับองค์กร  โดยมุ่งศึกษา

นวัตกรรมการใช้หลักสูตรโรงเรียนท้ังระบบ หรือ ศึกษารูปแบบ / วิธีการ / กระบวนการบริหารจัดการ
โรงเรี ยน  เช่ น ระบบการท างาน  Quality Control (Q.C.) Total Quality Management (TQM) The  
Balanced Scorecard (BSC) เป็นต้น 

การวิจัยและพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด/เครือข่ายการนิเทศ 
เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาทุกเครือข่ายควรจัดท าการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน

มาตรฐานสากลในภาพรวม  โดยอาจท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรและการสอนด้านการบริหาร
คุ ณ ภาพ  เช่ น ระบบการท างาน Quality Control (Q.C.) Total Quality Management  (TQM) The 
Balanced Scorecard (BSC) เป็นต้น 

การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) 
เป็นงานวิจันท่ีบุคคลหลายฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น โรงเรียนกับชุมชน ครูกับ

ศึกษานิเทศก์ หรือระหว่างครูด้วยกัน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัย อันประกอบด้วย การวิเคราะห์
ปัญหา การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผล และสรุปรายงานการวิจัย การวิจัยจึงควรค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุด และการวิจัยท่ีจะให้ผลประโยชน์สูงสุดนั้นย่อมเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research for  
Development) หรือการวิจัยพัฒนา (Research and Development) โดยท่ีทุกคนจะต้องมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน เป็นการประยุกต์หาวิธีการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน หรือ
กล่าวได้ว่ามีการแสวงหาแนวความคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

การนิเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการความรู้  Knowledge  Management : KM 
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล แม้ว่าจะเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ.

2533  แต่มิได้หมายความว่าการจัดการศึกษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันจะไม่มีโรงเรียนท่ีมีความสามารถจัด
การศึกษาได้เทียบเคียงหรือทัดเทียมกับการจัดการศึกษาของนานาอารยประเทศ ในทางตรงกันข้าม  
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทย มีจ านวนโรงเรียนไม่
น้อยท่ีเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในด้านการบริหารจัดการศึกษา  และเป็นโรงเรียนท่ีนักเรียนได้มีโอกาส
เดินทางไปแสดงความสามารถในเวทีการแข่งขันระดับสากลจ านวนมาก และรวมถึงการท่ีได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลเกียรติยศอื่นๆ อีกมากมาย โรงเรียนต่างๆ  
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เหล่านี้ สามารถเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการศึกษา และการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อให้
โรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถน าไปเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการศึกษาหรือเป็นเครือข่ายร่วม
พัฒนาได้อย่างดียิ่ง นอกจากโรงเรียนในประเทศไทยแล้ว โรงเรียนมาตรฐานสากลยังสามารถสร้าง
เครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนกับโรงเรียนอื่นๆ ในต่างประเทศได้อีกมากมาย 

ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาของโรงเรียน ได้แก่ การ
จัดการความรู้ท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเอื้อและก่อให้เกิดการถ่าย
โอน  แลกเปล่ียน  และเรียนรู้ระหว่างข้อมูล  สารสนเทศ  และคนได้ทันเวลา และตรงตามความ
ต้องการท าให้องค์การได้องค์ความรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยง  และต่อยอดการปฏิบัติเป็นความรู้ใหม่ให้เกิด
การสร้างคุณค่าต่อการปฏิบัติได้อย่างมาก 

การนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้
โรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา สมควรท่ีผู้นิเทศจะต้องท าความเข้าใจ  
เพื่อน าแนวปฏิบัติด้านการจัดการความรู้สู่การนิเทศระบบงาน การจัดการบรรยากาศ และปัจจัยท่ี
ส าคัญท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการควบคู่กับกระบวนการ เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนอย่างยั่งยืน  
เนื้อหาสาระท่ีเครือข่ายการนิ เทศท่ีน าสู่การนิ เทศเพื่อส่งเสริมการจัดการคว ามรู้ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ได้แก่ 

1) ความหมาย / ค านิยามท่ีส าคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้ท่ีควรท าความเข้าใจ 
ได้แก่ องค์ความรู้ ชนิดขององค์ความรู้ การจัดการความรู้และสินทรัพย์ทางความรู้ 

2) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ และองค์ประกอบของการสร้าง
สินทรัพย์แห่งการเรียนรู้ 

3) การจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) อันได้แก่กระบวนการจัดการ
ความรู้ การจัดระบบงาน บรรยากาศ และปัจจัยท่ีส าคัญ การสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการ 

แนวทางการด าเนินการ/วิธีการ 
การนิเทศเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลต้องท าความเข้าใจ

ให้ตรงกันว่าการจัดการความรู้ประกอบด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบ  และการจัดบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนให้เกิดการถ่ายโอนแลกเปล่ียน และเรียนรู้เกิดขึ้น การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม  และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  หรือ
การปันความรู้เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาควรด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดความกระจ่างชัด 
2) ส ารวจข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ใน

โรงเรียนท่ีเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล เช่น การมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถ
เกี่ยวกับทุนทางการบริหารจัดการ (Managerial Resources) ทุนระดับบุคคล (Human Capital) 
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ทุนทางสังคม (Social Capitall) อันได้แก่  เครือข่ายทางสังคม “Social Network” หรือระบบงาน 
(Work  System) ซึ่งโรงเรียนสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) หรือ  
บรรยากาศทางการเรียนรู้ (Learning Atmosphere) ท่ีพร้อมต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน       
ท้ังระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนหรือเครือข่ายการเรียนรู้อื่นๆ 

3) รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีมีความสามารถจัดการศึกษา
ระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนใช้เป็นข้อมูลประกอบการส่งเสริมให้โรงเรียน
เทียบเคียงคุณภาพและจัดการความรู้ 

4) ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนต่างๆ เพื่อ
ประกอบการวางแผนการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของโรงเรียน 

5) นิเทศเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการจัดการความรู้ท้ังด้านการบริหารจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบครบวงจร อันได้แก่ การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge ldentification) 
การสร้างและแสวงหาความรู้  (Knowledge Creation and  Acquisition) การจัดความรู้ ให้ เป็นระบบ 
(Knowledge Orgenization) ก ารประมวลและก ล่ั นกรองความรู้  (Knowledge Codification and 
Refinement) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge  Sharing) 
และการเรียนรู้ (Learning) เรียนรู้จากการปฏิบัติ  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานก่อให้เกิดประโยชน์และ
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา อันได้แก่  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

6) นิเทศเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจัดระบบงานและบรรยากาศการ
ท างานเพื่อให้มีศักยภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และจัดการความรู้อย่างยั่งยืน 

7) นิเทศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้และรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

8) จัดท าข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ Best  Practice ด้านการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

9) จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนต่างๆ เพื่อ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อยอดการปฏิบัติท่ีดีไปสู่การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

10) การท าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนท่ีมีการจัดการความรู้
ดีเด่น 

เป้าหมายความส าคัญ 
1) โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจัดระบบการจัดการความรู้ได้อย่างครบวงจรท าให้

เกิดการสร้างความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา และ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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2) โรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถพัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนท้ังจากภายในโรงเรียนและภายนอกท่ีพัฒนาตนเองได้ทันต่อกระแส
ความเปล่ียนแปลง 

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการถ่ายโอนความรู้โดยตรงระหว่างกลุ่มมีการจัด
เวทีและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน  มีการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติการเสวนาแลกเปล่ียนระหว่างกันท้ัง
ก่อนและหลังการปฏิบัติงานและมีการเทียบเคียงการท างานซึ่งกันและกันท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนท าให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

4) เครือข่ายการนิเทศมีการรวบรวมองค์ความรู้ และสร้างความรู้ในเชิงปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้อย่างยั่งยืน 

2.2.9  องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ

ดังกล่าวโดยค านึงถึงค่านิยมหลักท่ีมุ่งผลการปฏิบัติท่ีดีเลิศดังแนวทางดังต่อไปนี้ 
1) การน าองค์กร เป็นการด าเนินการท่ีแสดงให้ปรากฏระบบการน าโรงเรียน 

(School Eadershipsystem) ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรหลักท่ีเป็นทีมก าหนดค่านิยม ทิศทาง และ
ผลงานท่ีคาดหวังอย่างไร รวมถึงการมุ่งเน้นนักเรียน การเรียนรู้การกระจายอ านาจให้บุคลากร 
นวัตกรรม และการเรียนรู้ในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1) การสร้างกระบวนการในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดวิสัยทัศน์ควรเกิด
จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในทุกประเด็น 

1.2) การด าเนินการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อส่งเสริม ก ากับให้มีการ
ประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยมีข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นว่า 

- มีการบริหารอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
- มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎข้อบังคับของโรงเรียน 
- มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการการด าเนินงาน 
- มีระบบก ากับให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

1.3) สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาโรงเรียนให้
บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ เช่น 

- การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

- การกระจายอ านาจเพื่อให้เกิดการท างานในลักษณะของทีมงานหรือ
คณะกรรมการ/คณะท างาน และให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจได้อย่างทันทวงที เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  สร้างแรงจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ 
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- การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มท่ี โดย
สนับสนุน  ส่งเสริม ให้ค าปรึกษาแนะน าของผู้บริหาร กระตุ้นให้ครูได้แสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น ครูแนะแนวต้องสามารถแนะแนวนักเรียนให้เห็นช่องทางการศึกษา และประกอบ
อาชีพใหม่ๆ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ  ครูบรรณารักษ์
ต้องแนะน านักเรียนในการมีช่องทางแสวงหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

- จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดผลท่ีนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนจะต้องมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

- กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มพูนศักยภาพครู 
- การด าเนินการสนับสนุนให้คณะครูและนักเรียนมีความเข้าใจในทิศ

ทางการพัฒนาของโรงเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน 
- การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ซึ่งการส่งเสริม

การเรียนรู้ขององค์กรมี 2 ระดับ คือ ระดับองค์กร และระดับบุคคล 
- ระดับองค์กร โดยการส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การประเมินและ

พัฒนากระบวนการท างาน การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย การ
แลกเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงาน 

- ระดับบุคคล โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
1.4) จัดระบบการท างานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์การแห่งการ

เรียนรู้ กล่าวคือ 
- มีวิสัยทัศน์ของโรงเรียน กลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีชัดเจน 
- มีการมอบหมายภารกิจด้วยความท้าทาย ด้วยเป้าหมายท่ีสอดคล้อง

และน าไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร 
-  มีการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพียงพอเช่น งบประมาณ 

บุคลากรโครงสร้างพื้นฐาน และท่ีส าคัญ คือ “การให้โอกาส” ผู้บริหารโรงเรียนต้องค านึงถึงภาระงาน
ของครูเพื่อให้ครูได้ท าหน้าท่ีในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ีเพื่อให้เกิดผลงานท่ีดีท่ีตัว
นักเรียน 

- มีการสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาภูมิปัญญาด้วย
การส่งเสริมให้มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกกล้าลงมือท า โดยให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันและเป็นท่ีพึ่งซึ่ง
กันและกัน ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศขึ้นแก่องค์กรและผู้มีส่วนร่วมทุกคน 

- การสร้างความพึงพอใจในงาน  มีองค์ประกอบหลายประการ เช่น 
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับงาน ลักษณะงานท่ีท า การเล่ือนต าแหน่ง หรือโอกาสก้าวหน้าในการ
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ท างาน การบังคับบัญชา การสร้างทีมงาน  และสภาพบรรยากาศในการท างาน  เป็นต้น  ผู้บริหาร
ต้องแสดงให้เห็นว่าได้ด าเนินการให้เกิดส่ิงต่างๆ เหล่านี้ขึ้น 

2) การวางแผนกลยุทธ์ เป็นแผนเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่
เป้าหมายท่ีต้องการ  โดยเฉพาะเป้าหมายของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ถือเป็นเป้าหมายท่ีมีความท้าทายเป็นอย่างมาก แผนจึงต้องมีความชัดเจนเห็นแนว
ทางการเดินไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้  ในระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โรงเรียนต้องแสดง
ให้เห็นกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์และน าแผนสู่การปฏิบัติดังนี้ 

2.1. โรงเรียนจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  
2.2. วิเคราะห์บริบทและศักยภาพของโรงเรียน เพื่อก าหนดจุดเน้นหรือแนวทางสู่

ความเป็นเลิศของโรงเรียนว่าจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านใด 
2.3. การจัดท าแผนต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
2.4. การวิเคราะห์ SWOT ต้องให้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในให้

ครอบคลุมทุกประเด็น โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความรู้ในศาสตร์ใหม่ๆ ท่ีจะก่อให้เกิด
อาชีพใหม่  ๆซึ่งเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาหลักสูตรของโรงเรียน 

2.5. การก าหนดกลยุทธ์จะต้องครอบคลุมประเด็นท่ีน าโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล 
2.6. ในการน าแผนไปปฏิบัติจะต้องก าหนดตัวช้ีวัด  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ /

กิจกรรมต้องก าหนดให้ชัดเจนให้เห็นเป็นรูปธรรมเห็นภาพการปฏิบัติได้จริง 
2.7.  ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
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ตารางที่ 2.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  (ท าอะไรบ้าง) เหตุผลและความส าคัญ  (ท าเพื่ออะไร) 
1. จัดต้ังคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผน
กลยุทธ์ ซึ่งควรจะเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบ การวางแผน และระบบการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. เพื่อให้มีบุคลากรหลักท่ีรับผิดชอบ
ประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล ยก
ร่างแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากร
และผู้เกี่ยวข้อง 

2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ เห็น
ความส าคัญในการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จัดท าบานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพโรงเรียน  
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาใน
ระดับมหภาค ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
พื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.รักษาสภาพขององค์กรและจัดท าภาพรวมของ
โรงเรียน (School Profile) ศึกษาแนวทาง
เป้าหมายการด าเนินงานโรงเรียนมาตรบานสากล 

4. เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพรวมที่ส าคัญของ 
โรงเรียนในด้านภูมิหลัง ความพร้อมพัฒนาการ 
การจัดการศึกษา ผลส าเร็จท่ีผ่านมาสภาพ  
แวดล้อมและความต้องการของชุมชนและเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และประเมิน
สถานภาพของโรงเรียนเพื่อพฒันาโรงเรียน 

5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ท้ัง
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายใน 

5. เพื่อให้ทราบปัจจัยท่ีเป็นโอกาส /อุปสรรคจุด
แข็ง/จุดอ่อนในการด าเนินการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 6. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน โดยการ 
ประเมินความรุนแรงของผลกระทบจากส่ิงแวด- 
ล้อมและสมรรถนะของโรงเรียน 

6. เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบันของโรง- 
เรียนว่าสภาพและแนวโน้มเป็นอย่างไรการ 
ด าเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีมีส่วน
เอื้ออ านวยมากน้อยเพียงใดหรือไม่ใน 

7. จัดวางทิศทางของโรงเรียน โดยการก าหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ 

7. เพื่อก าหนดสภาพความส าเร็จของโรงเรียน  
ผู้รับประโยชน์โรงเรียนมาตรฐานสาดลจากการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน  (ท าอะไรบ้าง) เหตุผลและความส าคัญ  (ท าเพื่ออะไร) 
โรงเรียน ด าเนินงานของแนวทางท่ีโรงเรียนจะด าเนินการ 
8. ก าหนดกลยุทธ์โดยสร้างกลยุทธ์ทางเลือกใน
ระดับโรงเรียน ระดับแผนงาน ระดับโครงการและ
จัดท ากรอบแผนกลยุทธ์ 

8. เพื่อให้มีทางเลือกในการด าเนินงานท่ี
เหมาะสมมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อทิศ
ทางการด าเนินงานของโรงเรียน 

9. ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 9. เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์เป็นท่ียอมรับและ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

10. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์ 10. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนัก ให้ความร่วมมือ
และมุ่งมั่นด าเนินการ 
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ตารางที่ 2.4  การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 

ขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ 
เตรียมการจัดท าแผนกลยุทธ์ - จัดต้ังกรรมการและคณะท างานท าแผนกลยุทธ์ 

ให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล
พื้นฐาน  จัดท าบานข้อมูล  และระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพของโรงเรียนศึกษาสภาพขององค์กรและ
จัดท าภาพรวมของโรงเรียน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน - สภาพแวดล้อมภายนอก-โอกาส  อุปสรรค 
- สภาพแวดล้อมภายใน-จุดแข็ง,  จุดอ่อน 

ประเมินสถานภาพของโรงเรียน - รู้สถานภาพและความพร้อมของโรงเรียนในการ -
ด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

จัดวางทิศทางของโรงเรียน - วิสัยทัศน์  ค่านิยม  พันธกิจ  เป้าประสงค์ของ
โรงเรียน  เพื่อด าเนินงานสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียน 

ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  - แนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ - ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละ 

เตรียมการจัดท าแผนกลยุทธ์ - จัดต้ังกรรมการและคณะท างานท าแผนกลยุทธ์ 
ให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล
พื้นฐาน  จัดท าบานข้อมูล  และระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพของโรงเรียนศึกษาสภาพขององค์กรและ
จัดท าภาพรวมของโรงเรียน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน -  สภาพแวดล้อมภายนอก-โอกาส  อุปสรรค 
-  สภาพแวดล้อมภายใน-จุดแข็ง,  จุดอ่อน 

ประเมินสถานภาพของโรงเรียน - รู้สถานภาพและความพร้อมของโรงเรียนในการ -
ด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ 
จัดวางทิศทางของโรงเรียน - วิสัยทัศน์  ค่านิยม  พันธกิจ  เป้าประสงค์ของ

โรงเรียน  เพื่อด าเนินงานสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียน 
ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน - แนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ - ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละ 

 ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัดคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
- วางแผนด้านบุคลากร 
- วางแผนด้านงบประมาร 
- จัดท าแผนปฏิบัติการรายปี(กรอบแผนพัฒนา 3-5  ปี) 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- บริหารคุณภาพและเครือข่ายร่วมพัฒนา 
- วิจัยและพัฒนา 

 - จัดท าแผนปฏิบัติการรายปี (กรอบแผนพัฒนา 3-5 ปี) 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
2.2.10  การมุ้งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้เสีย นักเรียนเป็นหัวใจและเป้าประสงค์ของการ

จัดการศึกษา โรงเรียนต้องแสดงให้เห็นกระบวนการท างานของโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
นักเรียนโดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

1)  จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศของนักเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีบริการของโรงเรียน 
2)  ส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อก าหนดทิศ

ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3)  จัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่ งสัมฤทธิผลของนักเรียนให้ เต็มศักยภาพ 

ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและทิศทางของโรงเรียน 
4)  จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ

ตามท่ีก าหนด 
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5)  จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และบริการแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้ออ านวยต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

6)  จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน (Comprehensive  
Student  Support System) โดยยึดองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

6.1) มีกระบวนการท่ีมีแบบแผน ขั้นตอนชัดเจน ท่ีมุ่งส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกันและแก้ปัญหาให้นักเรียนอย่างท่ัวถึง โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบร่วมของบุคลากรทุกคนในการ
ดูแลพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนอย่างเป็นองค์รวม (Education the Whoe Chid) 

6.2) เป็นระบบท่ีสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีครูอย่างน้อยหนึ่งคนท่ี
จะดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และได้พัฒนาสมรรถนะ คุณลักษณะ ทักษะในการด ารงชีวิต
บรรลุผลส าเร็จตามศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยเช่ือมประสานการด าเนินงานทุกส่วนท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

6.3) มีการสนับสนุนให้ครู อาจารย์ได้สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกผู้ปกครอง  
เพื่อให้การดูแลทางบ้าน โรงเรียน และชุมชนเช่ือมประสานกัน 

6.4) มีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  
ดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน 

6.5) มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ช านาญการใน
สาขาต่างๆ เพื่อให้มีการรับช่วงแก้ไข และส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ
และสหวิชาชีพ 

6.6) การด าเนินการมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับคุณค่าของนักเรียนในการ
ตัดสินใจ รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น (Positive Based Development) 

7) จัดบริการแนะแนวเชิงรุกท่ีมุ่งอนาคตและสัมฤทธิผลของนักเรียน (Future  
Focus and Resut Based Guidance) 

8) การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจต่อการรับบริการทางการศึกษาจากโรงเรียน 

9) จัดให้มีการรับฟัง ส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ท่ีมี
ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อน ามาพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 

2.2.11  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นเสมือนเส้นทางหลักท่ีเช่ือมโยง
การขับเคล่ือนของโรงเรียนจากแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติให้ครบวงจร และมีการป้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานตามวงจร PDSA การจัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินการของโรงเรียนอาจ
แบ่งออกเป็น 
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1)  การวัดผลการด าเนินการ 
2)  การเลือกรวบรวมและใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน 
3)  การใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
4)  การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล 
5)  การวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
6)  การวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนทบทวนผลการด าเนินการ 
7)  การส่ือสารผลการวิเคราะห์ให้กับคุณครูทุกคนและบุคลากรในโรงเรียน 
8)  การจัดการความรู้และสารสนเทศ 
9)  การวิเคราะห์สารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารของโรงเรียน 
10)  ความพร้อมใช้งานและการเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
11)  ความน่าเช่ือถือ ปลอดภัย ใช้งานง่ายของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศ 
12)  การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ให้ทันต่อความต้องการ 
การมุ่งเน้นบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจท่ีช่วยให้บุคลากร

พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีโดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พันธกิจ กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการโดยรวมของโรงเรียน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีดีของโรงเรียน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ี
เอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีดีของโรงเรียน 

ความผูกพันของบุคลาการ 
1) การเพิ่มพูนคุณค่าขิงบุคลากร มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

1.1)  โรงเรียนก าหนดปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร โดยค านึงถึงความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร 

1.2)  โรงเรียนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อบุคคล และ
น าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีดีของโรงเรียน 

1.3)  โรงเรียนจัดระบบ การยกย่องชมเชย การให้รางวัลท่ีสร้างแรงจูงใจต่อ
บุคคลและน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีดีของโรงเรียน 

1.4)  โรงเรียนจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความมุ่งเน้นผู้เรียนมีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

1.5)  การพัฒนาบุคลากรและผู้น า มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
- โรงเรียนจัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนท่ี 
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ครอบคลุมประเด็น  สมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การปรับปรุงผลการด าเนินการ การ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงจริยธรรมในวิชาชีพโดยให้มีการจัดท า Training  
Needs ส ารวจข้อมูลครูและจัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล 

- โรงเรียนจัดระบบการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโดย
พิจารณาในเรื่องของความต้องการการถ่ายทอดความรู้จากผู้ปฏิบัติท่ีจะลาออกหรือเกษียณอายุ และ
การน าความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการท างานเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตาม
มาตรฐานสากล 

- โรงเรียนจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากร 

- โรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรอย่างท่ัวถึง 

- โรงเรียนวางแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
ต าแหน่งผู้น าท่ีส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การประเมินความผูกพันของบุคลากร มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
2.1)  โรงเรียนก าหนดวิธีการ และตัวช้ีวัดของการประเมินความผูกผันและ

ความพึงพอใจของบุคลากรท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยจ าแนกตามความแตกต่างกันของ
กลุ่มและประเภทของบุคลากร 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

3.1) โรงเรียนมีการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และศักยภาพ
ท่ีจ าเป็นของบุคลากร รวมทั้งทักษะ สมรรถนะและอัตราก าลังพลเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

3.2)  โรงเรียนจัดการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรไว้กับโรงเรียนท่ี
ให้ความส าคัญกับความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรมของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

3.3) ก าหนดภาระงานท้ังท่ีเป็นงานด้านการสอนและภาระงานอื่นๆ ให้มีความ
เหมาะสมเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4) โรงเรียนจัดการบริหารและจัดโครงสร้างของบุคลากร  โดยมุ่งเน้น
สมรรถนะหลัก การตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและความคล่องตัวต่อการ
เปล่ียนแปลง 

3.5) โรงเรียนมีการจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร 



65 

3.6) โรงเรียนจัดการบริหารบุคคลตามความต้องการรวมกันท้ังของบุคลากร
และของโรงเรียน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการลดจ านวนของบุคลากร 

บรรยากาศการท างาน  มีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
โรงเรียนก าหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของการปรับปรุงสถานท่ี สภาพแวดล้อม

และบรรยากาศในการท างานให้มีสุขอนามัย ความปลอดภัย และมีการป้องกันภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานโรงเรียนก าหนดนโยบายของการบริการและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการและความแตกต่างของแต่ละกลุ่มบุคคล 

1)  การจัดการกระบวนการ กระบวนการเป็นหัวใจส าคัญท่ีสุดของระบบบริหาร
คุณภาพ  โรงเรียนจะต้องออกแบบกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลัก (กระบวนการท่ี
สร้างคุณค่า)  และกระบวนการสนับสนุน กระบวนการของโรงเรียนจะต้องเกิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งได้แก่  บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมกันก าหนด โรงเรียนจะต้องเรียงล าดับ
ความส าคัญกระบวนการแต่ละกระบวนการและออกแบบกระบวนการ เพื่อให้น าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัวอย่างกระบวนการของโรงเรียน เช่น 

1.1) การจัดการเรียนการสอน 
1.2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
1.3) กระบวนการแนะแนว 
1.4) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.5) การจัดเครือข่ายพัฒนากับโรงเรียน สถาบันอุดมพัฒนาท้ังในและ

ต่างประเทศ 
1.6) การจัดการทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษา

ค้นคว้าของครูและนักเรียน ฯลฯ 
เป้าหมายของกระบวนการจะต้องส่งผลต่อเป้าประสงค์ส าคัญของโรงเรียนคือ 

คุณภาพของผู้เรียน  ซึ่งส่งผลถึงพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
โรงเรียนจะต้องมีระบบตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กระบวนการเพื่อพัฒนากระบวนการสู่ความเป็นเลิศ 
2) ผลลัพธ์ ในหมวดนี้เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในหมวดท่ี 1-6 ซึ่งโรงเรียน

ต้องจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงผลการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
2.1) ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 
2.2) การพัฒนาครู 
2.3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
2.4) ด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
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2.5) ด้านภาวะผู้น าและการบริหาร 
 
2.3  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.3.1 ประวัติ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดต้ังขึ้นโดยการรวมเอากรม

สามัญศึกษาส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน เมื่อครั้งปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 
2546 

หน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน่วยงานส่วนกลางประจ าภูมิภาค

ต่างท่ัวประเทศได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจ านวน 181 เขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงาน
ส่วนกลาง จ านวน 16 หน่วยงาน 

1. ส านักอ านวยการ 
2. ส านักการคลังและทรัพย์สิน 
3. ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. ส านักทดสอบทางการศึกษา 
5. ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
6. ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
8. ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
9. ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
10. ส านักบริหารงานบุคคลและนิติบุคคล 
11. ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. สถาบันภาษาอังกฤษ 
13. ส านักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
14. ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
15. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
16. หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
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1. จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและการด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรการต้ัง  
จัดสรรทรัพยากรและบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ังส่งเสริมการนิเทศ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสานส่งเสริม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนั้น
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

1) จัดต้ังคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) จัดต้ังภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการประสานงานโรงเรียนร่วมพัฒนาท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
4) พัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และบุคลากรหลัก เพื่อเสริมสมรรถนะการยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ ส่ือ เอกสาร ต าราเรียนเทคโนโลยี 
นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพระดับสากลเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของโรงเรียน 

5) วิจัยและพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการ รายงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ศึกษาท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลแล

ประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในโครงการ 
2. ประสานงานอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของ ศ.กม. และ ศน.ม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุน อ านวยความสะดวกในการนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินงานของโรงเรียนของ ศน.ม 
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3. ประสานการก ากับติดตาม ประเมินผลร่วมกับ ศ.กม. และศน.ม.ศูนย์ประสานงานการ
จัดการมัธยมศึกษา(ศกม.)และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด 

1. สร้างความเข้าใจ และความตระหนักให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนใน
โครงการฯ 

2. ประสาน สพท. ศน.ม. และ สพฐ. ในการด าเนินงานบริหารโครงการฯ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของศน.ม. โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนน่วมพัฒนา 
4. ประสาน ศน.ม. ในการสรรหาโรงเรียนต้นแบบ  และด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ของโรงเรียนระหว่างเครือข่ายในส่วนภูมิภาค 
5. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรบานสากล 
6. รายงานผลการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา (ศน.ม.) 
1. นิทศ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมให้ โรงเรียนจัดท าแผนกลยุทธ์และจัดท าพันธะสัญญากับส านั กงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศน.ม. 

สมป. จังหวัดและสพท. ในการนิเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายโรงเรียนร่วม
พัฒนาท้ังในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

4. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการด าเนินงานของโรงเรียนระหว่างเครือข่าย
การนิเทศในระดับภูมิภาคและสรรหาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับกลุ่มจังหวัด 

5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
6. วิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลและรายงานผล

การด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
สถานศึกษา 
1. สร้างความตระหนัก และช้ีแจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล  ให้แก่ครู

บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
2. ทบทวนปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาครู และบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี    เพื่อยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

5. พัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 
6. แสวงหาภาคีเครือข่าย และจัดกิจกรรมการพัฒนากับโรงเรียนร่วมพัฒนา  (Partner 

Schools) ท้ังภายในและต่างประเทศ 
7. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอน 
8. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

 
2.4  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
กษิด์ิเดช  พุ่มสาขา ( 2553) เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียน

มาตรฐานสากลของโรงเรียนสตรีอ่างทอง  ปีการศึกษา 2553 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารโรงเรียน
สตรีอ่างทองก่อนพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ไม่มีรายวิชา โลกศึกษา (GE) การ
เขียนความเรียงขั้นสูง (EE), GAS, ทฤษฎีองค์ความรู้ (TOK) รายวิชาจัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีการด าเนินการเรียนการสอนในภาษาท่ีสองคือ  ภาษาจีน  และภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว          
2)รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสตรีอ่างทองมีองค์ประกอบและแนวทางการ
จัดการศึกษา ดังนี้  มีการจัดหลักสูตรทางเลือกท่ีเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล พัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรบานสากล  โดยเปิดเป็นสาระเพิ่มเติมในรายวิชา GE และ EE จัดท าเป็นหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการ TOK แนวทางการจัดกิจกรรม CAS ในวันพฤหัสบดี จ านวน 2 คาบต่อสัปดาห์ ส่วนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นแผนการเรียนตามกลุ่ม
ผู้สนใจเดิมอยู่ ในระดับช้ัน ม.1-6 และMEP ในระดับช้ัน ม.ต้น 3) สภาพการบริหารโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ภายหลังการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล  ด าเนินการจัดการศึกษา TOK, CAS, EE, 
GE,  ภาษาต่างประเทศท่ี2และแนวทางการจัดกิจกรรม CAS ท่ีชัดเจน เข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติตามแนว
มาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี 

นายไพชยนต์ จันทเขต และคนอื่นๆ (2553) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ผลการวิจัยพบว่า1)สภาพการ
บริหารโรงเรียนประสาทวิทยาคารก่อนพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลท้ัง3 ด้าน
ได้แก่ด้านคุณลักษณะผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและด้านการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพ พบว่า 1.1. ด้านคุณลักษณะผู้เรียนมีท้ังหมด 18 ตัวช้ีวัดภาพรวมค่าเฉล่ียของระดับการ
ปฏิบัติก่อนการพัฒนารูปแบบอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 13 ตัวช้ีวัดได้แก่ตัวช้ีวัดท่ี 1, 2, 3, 8,9, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17,18 ส่วนตัวช้ีวัดท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยจ านวน 5 ตัวช้ีวัดได้แก่ตัวช้ีวัดท่ี 4,5,6,7 
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และ 13 1.2. ด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีท้ังหมด 17 ตัวช้ีวัดภาพรวมค่าเฉล่ีย
ของระดับการปฏิบัติก่อนการพัฒนารูปแบบอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 15 ตัวช้ีวัดได้แก่ตัวช้ีวัดท่ี 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  ส่วนตัวชี้วัดท่ีมีการปฏิบั ติอยู่ ในระดับน้อยจ านวน       
2 ตัวช้ีวัดได้แก่ ตัวช้ีวัดท่ี 19 และ 21 1.3. ด้านการบริหาจัดการระบบคุณภาพมีท้ังหมด 25 ตัวช้ีวัดภาพรวม
ค่าเฉล่ียของระดับการปฏิบัติก่อนการพัฒนารูปแบบ อยู่ในระดับปานกลางจ านวน 21 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัด
ท่ี 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60 ส่วนตัวชี้วัดท่ีมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยจ านวน 4 ตัวช้ีวัดได้แก่ตัวช้ีวัดท่ี 50, 53, 54 และ 55 2) รูปแบบการจัดการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนประสาทวิทยาคารมีองค์ประกอบและแนวทางการจัดการศึกษาดังนี้ 2.1. 
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพประกอบด้วย 7 หมวดได้แก่ 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) 
การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้น
บุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์ 2.2. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การวัดและประเมินผล 4) เกณฑ์การจบ
หลักสูตร 3) สภาพการบริหารโรงเรียนประสาทวิทยาคารภายหลังการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากลผลการวิจัยท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเปรียบเทียบพบว่า 3.1. ผลการ
เปรียบเทียบการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนภาพรวมค่าเฉล่ียของระดับการปฏิบัติภายหลังการวิจัยและพัฒนารูปแบบสูงกว่า
ระยะก่อนท าการวิจัยโดยมีตัวช้ีวัดท่ีมีความแตกต่างกันระหว่างก่อนวิจัยและภายหลังการวิจัยและพัฒนา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 18 ตัวช้ีวัดทุกตัวช้ีวัด 3.2. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงาน
ของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากลภาพรวมค่าเฉล่ียของระดับการปฏิบัติภายหลังการวิจัยและพัฒนารูปแบบสูงกว่า
ระยะก่อนท าการวิจัยโดยมีตัวช้ีวัดท่ีมีความแตกต่างกันระหว่างก่อนวิจัยและภายหลังการวิจัยและพัฒนา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 17 ตัวช้ีวัดทุกตัวช้ีวัด 3.3. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงาน
ของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพภาพรวมค่าเฉล่ียของระดับการปฏิบัติภายหลังการวิจัยและพัฒนารูปแบบสูงกว่าระยะก่อนท าการ
วิจัยโดยมีตัวช้ีวัดท่ีมีความแตกต่างกันระหว่างก่อนวิจัยและภายหลังการวิจัยและพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 25 ตัวช้ีวัดทุกตัวช้ีวัด 

รังสรรค์ นกสกุล, บุญเรือง ศรีเหรัญ และจุไร โชคประสิทธิ์ (2555) การพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผลการวิ จัยพบว่า1) ค่าเฉล่ียของการบริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากลการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ธรรมาภิบาลและการบริหารระบบคุณภาพมีการปฏิบัติ
มากเรียงไปตามล าดับ 2) ตัวแปรสังเกตได้ทุกปัจจัยมีการปฏิบัติสูงกว่าค่าเฉล่ียและการแจกแจงของ
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ตัวแปรมีลักษณะเป็นโค้งแบนราบกว่าปกติ 3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ท่ีได้
ศึกษาจ านวน 36 ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท้ังหมด 623 คู่มีค่าแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จ านวน 404 คู่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จ านวน 46 คู่ และมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจ านวน  173 คู่โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกจ านวน  392 คู่ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นบวกนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ท่ีมีทิศทางไปในทางเดียวกันความสัมพันธ์ทางลบ
จ านวน 231 คู่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ท่ีมีค่าเป็นลบนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ท่ีมีทิศทางไปใน
ทางตรงข้ามกันในเมทริกซ์มีขนาดของความสัมพันธ์ทางบวกต้ังแต่ 0.004 ถึง 1.00 และมีขนาดของ
ความสัมพันธ์ทางลบต้ังแต่ - 0.001 ถึง - 1.33 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ท้ังท่ีอยู่ในตัว
แปรแฝงเดียวกันและตัวแปรแฝงต่างกันความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีนัยทางสถิติขนาดของความสัมพันธ์
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (0.33 < r < 0.66) 4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
โมเดลเชิงสาเหตุของการการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการ
บริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลเชิงสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(ค่าไค-สแควร์ =1268.36, อาศา ความเป็นอิสระ = 508, ค่า p = 0.051, GFI = 0.97, AGFI = 0.98, 
RMSEA = 0.049 และ CN = 310.37) ค่าพารามิเตอร์เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝง
ภายในมีความแปรเปล่ียนโดยตรงกับการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.4.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
ชัดเตอร์  Chester (1996) ได้ ศึกษา ทัศนคติของผู้บริหารกองทัพอากาศ

สหรัฐอเมริกา ด้านการส่งก าลังบ ารุงต่อโครงการกองทัพอากาศ ซึ่งมีการน าหลักการของระบบการ
บริหารงานคุณภาพท้ังองค์กรมาประยุกต์ใช้ แบ่งผู้บริหารออกเป็น 3 ระดับ จ านวน 143 คน 
สอบถามทัศนคติและความคิดว่าคิดอย่างไรต่อการใช้หลักการของ TQM ในการบริหารงานแต่ละด้าน
มีผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 85 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยและมี
ทัศนคติทางบวกต่อการบริหารด้วยระบบ TQM อีกร้อยละ 15 เห็นว่าควรต้องปรับปรุงกระบวนการท่ี
มีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับให้มากขึ้น และผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนา
ผู้บริหารด้านการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

แชร์ฟอสัน Christofferson (1996) ได้ศึกษา Total Quality Management in 
lowa Community College and Public School Districts จุ ดประสง ค์ของก ารศึกษ า เพื่ อ
เปรียบเทียบการใช้ทีคิวเอ็มระหว่าง แต่ละคณะ ภาควิชา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการของวิทยาลัย
ชุมชนของ lowa และโรงเรียนประจ าเขตพื้นท่ี โดยดูจากการฝึกประยุกต์ใช้เครื่องมือของทีคิวเอ็มและ
อุปสรรคของทีคิวเอ็ม กรณีศึกษาจะศึกษาอย่างละ 15 สถาบัน โดยใช้วิธีของลิเคิร์ทและ ANOVAS ซึ่ง
ได้ผลออกมาว่า ท้ังสองสถาบันเช่ือในวิธีทีคิวเอ็มและปรัชญาของทีคิวเอ็ม โดยการยอมรับให้มีการฝึก
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ของภายนอกและภายในองค์กร แต่วิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้มีการฝึกมากกว่าโรงเรียนประจ าเขต
พื้นท่ีจากการวิจัย ได้ช้ีให้เห็นว่า มีความแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น คณะภาควิชามีความสงสัยเกี่ยวกับที
คิวเอ็มมากกว่าคณะผู้บริหารและคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนและโรงเรียนประจ าเขตพื้นท่ี จะไม่ใช้
ประโยชน์เกี่ยวกับเครื่องมือของทีคิวเอ็มเหมือนกันท่ีใช้แผนปฏิบัติงาน prato chart และวงจร plan-
do-check-act ในการสนับสนุนของทีคิวเอ็ม 

อี เบ ส  (Ebest, 1996) ไ ด้ ศึ ก ษ า Total Quality Management Partnership With 
Business : Linconty R-III Troy and Normandy School Districts Missouri) พบว่า การวิจัยนี้เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของ    ความพยายามใช้ TQM ของโรงเรียน Linconty R-III Troy และ Normandy ซึ่ง
โรงเรียนท้ังสองได้ใช้ทีคิวเอ็มและเป็นโรงเรียนท่ีมีภาคธุรกิจเป็นหุ้นส่วนด้วย โดย Troy นั้นเป็นของโต
โยต้า และ American Society for Quality (ASQC) เป็นหุ้นส่วนของ Normandy งานวิจัยช้ินนี้เพื่อ
เป็น  การหาค าตอบว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกัน ในการน าทีคิวเอ็มมาใช้ในท้ังสองโรงเรียน
และสามารถน าไปใช้กับโรงเรียนอื่นได้หรือไม่ วัตถุประสงค์เพื่อน าจุดเด่นท่ีเรียนรู้จากประสบการณ์ไป
ก าหนดบทบาทท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งส าคัญท่ีสุดส าหรับหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความมั่นคงของหุ้นส่วน
ธุรกิจ ผลกระทบของวิธีการศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ในการประเมินผล การเพิ่มคุณภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความพยายามร่วมมือร่วมใจของนักศึกษา ผู้ก าหนดนโยบายและผู้น าธุรกิจ เพื่อ ร่วมผลักดันด้าน
คุณภาพกับความพยายามในการเปล่ียนแปลงส่ิงอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ การท่ีจะหาค าตอบงานวิจัยนั้น
ยังต้องรวมไปถึงความต้องการในการท่ีจะเรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างหลักการพื้นฐาน เพื่อการปรับปรุง
ต่อเนื่อง การเรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของหุ้นส่วนท้ังสอง การก าหนดวัตถุประสงค์ของท้ังสองฝ่าย ก าหนด
กฎเกณฑ์รางวัลด้านคุณภาพอาจจะใช้ของ MBNQA หรือจะก าหนดขึ้นมาเอง โดยใช้กระบวนการของ
ตนเอง จากการศึกษาท าให้ทราบว่ามีตัวแปรท่ีแตกต่างออกไปท่ีมีอิทธิพลต่อการร่วมมือร่วมใจอยู่ 3 
ตัว คือ การสนับสนุนจากคณะผู้บริหารเขตพื้นท่ี การสนับสนุนจากพนักงานและสนับสนุนจากชุมชน 
กลุ่มท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในกระบวนการนี้คือ ผู้บริหารเขตพื้นท่ีนั้น ๆ  

ฃีพ (Shipe, 998) ได้ศึกษา การจัดการคุณภาพโดยรวมในโรงเรียน โดยใช้วิจัยเชิง
คุณภาพในลักษณะการศึกษาเป็นรายกรณี พบว่า การจัดการคุณภาพโดยรวมจะเกี่ยวข้องกับการ
วางแผนกลยุทธ์ การสนับสนุนจากผู้บริหารท่ีเข้มแข็ง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ การปรับปรุงการส่ือสาร การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม การใช้การอบรมในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะจะสอดคล้องกับการใช้ทฤษฎี
แรงจูงใจในการบริหารงาน 

คูเกอร์ (Kruger, 1999) ได้ศึกษา การจัดการคุณภาพโดยรวม : เครื่องมือส าหรับ
การปรับปรุงโรงเรียน โดยใช้หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางในการศึกษา พบว่า 
พฤติกรรมของผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งเสริมหลักการจัดการคุณภาพโดยรวม ผู้น าด้านการ
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สนับสนุนและการช่วยเหลือ ท าให้การปรับปรุงเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีมุ่งคุณภาพ จะเห็นว่า
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีมุ่งคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสนับสนุนการจัดการคุณภาพ
โดยรวม ซึ่งคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีมุ่งคุณภาพ ประกอบด้วยคุณลักษณะและ
พฤติกรรม 8 ประการ ได้แก่ วิสัยทัศน์ มีความสัมพันธ์กับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกองค์กร มี
ความมุ่งมั่นในการท างาน สนับสนุนและช่วยเหลือลูกน้อง มีความสามารถในการใช้ข้อมูลสถิติในการ
ตัดสินใจ มีความสามารถในการส่ือสาร  ใช้แรงจูงใจในการบริหาร รวมท้ังเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง 
ซึ่งในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวัดตัวแปรคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีมุ่งคุณภาพ 
โดยครอบคลุมคุณลักษณะท้ัง 8 ประการดังกล่าว 

นิวบาย (Newby, 1998) ได้ ศึกษาการบริหารคุณภาพโดยรวมในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบในโรงเรียนท่ีมีการน าระบบบริหารคุณภาพโดยรวมมาปรับใช้
จ านวน 4 โรงเรียน กับโรงเรียนท่ีไม่มีการน าระบบบริหารคุณภาพโดยรวมมาใช้จ านวน 4 โรงเรียน 
พบว่ามีความแตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องการฝึกอบรมและความเข้าใจแนวคิดในเรื่อง
ระบบบริหารคุณภาพโดยรวม นอกจากนี้ยังพบ ความแตกต่างในเรื่องการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งถือว่าความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของ
โรงเรียน 

ไรด์เตอร์ (Ritter, 2005) พบว่า ความเหมาะสมของการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จในอุดมศึกษา: การศึกษาเปรียบเทียบของหัวหน้าวิทยาลัยชุมชนและหัวหน้าการคลัง จาก
การศึกษาพบว่าหัวหน้าวิทยาลัยชุมชนและหัวหน้าการคลัง มีการรับรู้มากกว่าคณะ หรือผู้บริหาร
เกี่ยวกับทีคิวเอ็ม การน าทีคิวเอ็ม ไปสู่การปฏิบัติท่ีวิทยาลัยชุมชน มีค่าความถี่น้อย และควรพัฒนา
หลักสูตรให้มีใช่ทีคิวเอ็มในความถ่ีมากในวิทยาลัยชุมชน 

แรมบา (Rampa, 2005) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพโดยรวม 
(TQM) และการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน (แอฟริกาใต้) จากการศึกษาพบว่า ได้ข้อมูลสรุปรูปแบบ
บูรณาการของทีคิวเอ็ม ในการปรับตัวของโรงเรียนด้วย บริบท (Context) ความต้องการ (Needs) 
จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ผลลัพธ์ของโครงการงานวิจัยจะให้ความรู้ใหม่ในการ
พัฒนาแบบบูรณาการในแอฟริกาใต้ 

สรุปแนวคิดเพื่อน าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพหมายถึง การด าเนินการให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายท่ีต้ังไว้อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ 1) การน าองค์กร 2) การ
วางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์ 
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2. การน าองค์กร หมายถึง การด าเนินการท่ีแสดงเห็นถึงระบบการบริหารจัดการ 
ของโรงเรียนท่ีเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยแนวทางการบริหาร ดังนี้  

1) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
2) มีการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
3) มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมเพื่อให้มีการพัฒนาจน 

บรรลุวิสัยทัศน์และ 
4) การจัดระบบการท างานท่ีเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี 

คุณภาพ 
3.  การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง การพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ เป็น

เป้าหมายของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ปฏิบัติ ดังนี้  
1) จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  
2) การวิเคราะห์บริบทและศักยภาพของโรงเรียนเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือแนวทางสู่

ความเป็นเลิศของโรงเรียนว่าจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านใด  
3) วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT) ให้ครอบคลุม 

ทุกประเด็น  
4) แผนบริหารองค์กรมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และ  
5) มีการก าหนดตัวช้ีวัดให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีข้ันตอนการจัดท า 

แผนและกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
4. การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ

ท างานท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีแนวทางปฏิบัติและการ
ด าเนินงานดังนี้  

1) การท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนในพื้นท่ีบริการ 
2) ส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อ 

ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา  
3) จัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ 
4) จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี 

คุณลักษณะตามท่ีก าหนด  
5) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน และ 
6) จัดกิจกรรมสร้างเสริมสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ 

ท้องถิ่น 
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5. การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  หมายถึง การวัดผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในระดับต่างๆ ท้ังก่อนและหลังการปฏิบัติจริงเพื่อน าผลมาวิเคราะห์หาจุดอ่อน 
จุดแข็ง (SWOT) ในการด าเนินงาน แล้วน าข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้การบริหารงานมี
คุณภาพมากขึ้น ซึ่งมีการแบ่งการวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินการของโรงเรียนออกได้ดังนี้  

1) การวัดผลการด าเนินงาน 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการ และ  
3) การจัดการความรู้และระบบสารสนเทศ 

6. การมุ่งเน้นบุคลากร หมายถึง การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจท่ีช่วย
ให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีโดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีแนว
ปฏิบัติเพื่อน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีดีของโรงเรียนดังนี้  

1) การสร้างความผูกพันของบุคลากร 
2) การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน   

7. การจัดการกระบวนการ หมายถึง ระบบการบริหารงานให้เกิดคุณภาพภายใน 
โดยเน้นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการสองด้านใหญ่ๆ ดังนี้  

1) ด้านกระบวนการหลักซึ่งเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า คือ การจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ  

2) ด้านกระบวนการสนับสนุน คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
การจัดกระบวนการแนะแนว การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนท้ัง
ในและต่างประเทศ และด้านภาวะผู้น าพร้อมด้านการบริหาร  

8. ผลลัพธ์ หมายถึง ผลการด าเนินงานท้ังหมด โดยโรงเรียนจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ี
แสดงผลการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1) การเรียนรู้ของนักเรียน 
2) การพัฒนาครู 
3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
4) ความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ  
5) ด้านภาวะผู้น าพร้อมด้วยการบริหาร 

9. โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนสามารถส่ือสารได้สองภาษา เกิดความล้ าหน้าทางความคิด 
สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีศักยภาพเป็นพลโลก มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสังคมโลก ซึ่งโรงเรียนสามารถน าองค์ประกอบการบริหารจัดการระบบคุณภาพมาด าเนินการ
บริหารจัดการคุณภาพเพื่อน าไปสู่ผลการปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนได้ 7 หมวด ดังนี้ 1) การ
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น าองค์กร (Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่ วน เสี ย (Student and Stakeholder Focus) 4) การวั ด การวิ เคราะห์  และการจั ดการความรู้
(Measurement, Analysis and Knowledge Management) 5) การมุ่ งเน้ นบุคลากร (Faculty and Staff 
Focus) 6) การจัดการกระบวนการ (Process Management) 7) ผลลัพธ์ (Performance Results) 

10. ขนาดโรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตามเกณฑ์  ดังนี้             
1) โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 1,000 คน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  2) โรงเรียนท่ีมีจ านวน
นักเรียนต่ังแต่ 1,001 คนขึ้นไป เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยการแบ่งขนาดโรงเรียนนี้ได้ถูกก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีอยู่ในสังกัดท่ัวประเทศ 
จ านวน  500 โรงเรียน 

11. ประสบการณ์ปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ของผู้บริหารโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 1) ต่ ากว่า 15 ปีลงมา 2) ต้ังแต่ 15 ปี
ขึ้นไป 

12. วุฒิการศึกษา หมายถึง เครื่องหมายแสดงระดับความรู้ความสามารถของ
ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหารท่ีมีวุฒิทางการศึกษา 1) ต่ ากว่าปริญญาโท
ลงมา 2) ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

13. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ัวประเทศ รวมทั้งส้ิน 500 โรงเรียน 



บทท่ี  3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  ประสบการณ์ปฏิบัติงาน 
และวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร   ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3  การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังส้ิน จ านวน 500 คน 

3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังส้ินจ านวน 217 คน โดยการใช้ตารางการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ
เครซี่และมอร์แกน (อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2548) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05  โดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน การสุ่มแบบสัดส่วนและการสุ่มแบบเจาะจง  

 

3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแบ่งเป็น 2 ตอน 
ดังนี้    
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ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของโรงเรียน คือ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
เลือกตอบ (Check List) ดังนี้ 1) ขนาดของโรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ 2) ประสบการณ์ปฏิบัติงาน ได้แก่ ต่ ากว่า 15 ปีลงมา และต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป 3) วุฒิการศึกษา
ได้แก่ ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา และต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 

ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ   อยูใ่นระดับมาก           ให้คะแนน 4 คะแนน 

ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ   อยู่ในระดับปานกลาง    ให้คะแนน 3 คะแนน 

ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ   อยู่ในระดับน้อย           ให้คะแนน 2 คะแนน
ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ   อยู่ในระดับน้อยที่สุด    ให้คะแนน 1 คะแนน 

โดยถามความคิดเห็นด้านองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ 7 หมวด ดังนี้      

1) การน าองค์กร (Leadership)   

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)   

3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder  Focus)   

4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and  

Knowledge  Management)   

5) การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus)  

6) การจัดการกระบวนการ (Process Management)  

7) ผลลัพธ์ (Performance Results)  

 

3.3  กำรสร้ำงและกำรหำประสิทธิภำพของเคร่ืองมือ 

ในการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
และตามล าดับดังนี้   

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กับกรอบ
แนวคิด แล้วน ามาปรับให้เข้ากับแนวคิดการวิจัย 

2) ร่างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจัยให้ครอบคลุมขอบข่ายเนื้อหาท่ีจะศึกษา 
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3) น าร่างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยท่ีผู้วิจัยสร้างเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
พิจารณาความถูกต้อง 

4) น าร่างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ท าการตรวจสอบเพื่อ
หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความท่ีเขียนขึ้น    
ในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ท่ีก าหนดไว้ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม    
โดยใช้สูตรโดยผู้เช่ียวชาญลงความคิดเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 

+1   หมายถึง   แน่ใจว่าค าถามได้ตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะท่ีระบุไว้ 
0     หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าค าถามได้ตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะท่ีระบุไว้ 

-1    หมายถึง  แน่ใจว่าค าถามนั้นไม่ได้ตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะท่ีระบุไว้ 

โดยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ค่า .50 ขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถาม

มีค่า IOC  ระหว่าง .6 – 1.0 ทุกข้อ 

5) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6) น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขครั้งหลังสุดไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ

ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง  จ านวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นของข้อค าถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นแบบสอบถามเท่ากับ  
.60 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .91  

7) น าท่ีได้รับการปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว น าเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 

8) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น ผู้บริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งถึง

ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์โรงเรียนในการเก็บรวมรวมข้อมูล 

2) ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งทาง
ไปรษณีย์และด้วยตนเอง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

3) การส่งและติดตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยปฏิบัติดังนี้ 
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3.1. ลงรหัสแบบสอบถามเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามคืน 

3.2. ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยน าส่งและขอรับแบบสอบถาม
คืนด้วยทางไปรษณีย์ และด้วยตนเอง 

3.3. ผู้วิจัยตรวจสอบว่าได้รับแบบสอบถามคืนท้ังหมด 217 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 

3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและแปลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1) น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาท้ัง 2 ตอน คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของโรงเรียน       
ท่ีตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรวจความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของการตอบ  

2) น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาท้ังหมดมาตรวจความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของ
ข้อคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยค านวณตามความถ่ีของความคิดเห็น 

 

3) น าข้อมูลท่ีได้มาแยกออกเป็นกลุ่มตามตัวแปรของขนาดโรงเรียน ประสบการณ์
ปฏิบั ติ งานและวุฒิ การศึกษาของผู้บริหาร เพื่ อด าเนิ น การวิ เคราะห์ท างสถิ ติ ด้ วย เครื่อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
รายข้อ 

3.1) วิ เคราะห์ เพื่ อทราบระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ค่าเฉล่ีย  (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอเป็นตารางประกอบการแปลความหมาย
รายข้อแต่ละด้าน โดยอาศัยแนวคิดของเบส (Best, Jonh W, 1997 อ้างถึงใน ประคอง กรรณสูต,  2542) ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง  การบริหารจัดการระบบคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50   หมายถึง  การบริหารจัดการระบบคุณภาพอยู่ในระดับ มาก 

ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง  การบริหารจัดการระบบคุณภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง  การบริหารจัดการระบบคุณภาพอยูร่ะดับ น้อย 

ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง  การบริหารจัดการระบบคุณภาพอยู่ระดับ น้อย
ท่ีสุด 
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3.2) วิ เคราะห์ เปรียบ เที ยบการบริหาร จัดการระบบ คุณ ภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบทีเทส    
(t-test) 

 
3.6  สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3.6.1  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
1) สถิติพื้นฐาน 

1.1. ความถ่ี (Frequency) 
1.2. ค่าร้อยละ (Percentage)  
1.3. ค่าเฉล่ีย (Mean)  
1.4. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  

2) สถิติท่ีใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
2.1. การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronback’s – Coefficient) 
2.2. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Items Objective Congruency) 

3) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
3.1. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี  1 โรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพแตกต่างกัน  ใช้สถิติ t–test 

3.2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพแตกต่างกัน  ใช้สถิติ t–test  

3.4. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพแตกต่างกัน ใช้สถิติ t–test 
 
 
 
 
 



73 
 

ตำรำงที่ 3.1  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
ขั้นตอนใน
กำรวิจัย 

 
วิธีกำรด ำเนินกำร

วิจัย 

 
ประชำกร
และกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

เคร่ืองมือและ
ประสิทธิภำพ
ของเคร่ืองมือ 

ผลลัพธ ์

1. ก าหนด
ขอบข่ายของ
งานวิจัย 
 

1. ศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน 
2. สังเคราะห์เอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพของ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล
เพื่อให้ได้ข้อมูลใน
การก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

เอกสารและ
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร
จัดการระบบ
คุณภาพของ
โรงเรียน
มาตรฐาน 
สากล 

แบบศึกษา
เอกสาร 
- หาความเช่ือมั่น 
- หาความตรง 

กรอบแนวคิด ได้แก่  
ตัวแปรอิสระ  คือ 
ขนาดของโรงเรียน 
ประสบการณ์
ปฏิบัติงานและวุฒิ
การศึกษาผู้บริหาร
โรงเรียน
มาตรฐานสากล ตัว
แปรตาม คือ 
การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพของ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

2. สร้าง
เครื่องมือ 
ในการ
รวบรวมข้อมูล 
 

1. สร้าง
แบบสอบถามเพื่อใช้
ในการวิจัยให้
ครอบคลุมการ
บริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
2. น าแบบสอบถาม
เสนอผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความตรง 
3. น าแบบสอบถาม 
ท่ีได้รับการตรวจสอบ 
จากผู้เช่ียวชาญ 

- ผู้เช่ียวชาญ 
5 คน 
- กลุ่ม
ตัวอย่าง 30 
คน 
 

แบบสอบถามการ
บริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ
ของโรงเรียน
มาตรฐานสา 
กล  
- หาค่าความตรง 
- หาค่าความ
เช่ือมั่น 
 

ได้แบบสอบถามท่ีมี
ความตรงและความ
เช่ือมั่น 
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ขั้นตอนใน
กำรวิจัย 

 
วิธีกำรด ำเนินกำร

วิจัย 

 
ประชำกร
และกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

เคร่ืองมือและ
ประสิทธิภำพ
ของเคร่ืองมือ 

ผลลัพธ ์

 เรียบร้อยแล้วน าไป
แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
4. น าแบบสอบถามท่ี
ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้กับกลุ่ม 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อหาความเช่ือมั่น
ของกลุ่มตัวอย่าง 

   

3. เก็บรวม
รวมข้อมูล 

1. น าหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัยถึง
ผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถาม
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
3. เก็บรวบรวม 

โรงเรียน
มาตรฐาน 
สากล ท่ีได้รับ
คัดเลือกจาก
ส านักงาน
คณะกรรม 
การ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

แบบสอบ 
ถาม 

ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม 
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ขั้นตอนในกำร

วิจัย 

 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
ประชำกรและ
กลุ่มตัวอย่ำง 

เคร่ืองมือ
และประสิทธ ิ

ภำพของ
เคร่ืองมือ 

 
 

ผลลัพธ ์

 แบบสอบถาม น าข้อมูล
ท่ีได้ไปวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 
2. น าแบบสอบถามไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง 
3. เก็บรวบรวม
แบบสอบถาม น าข้อมูล
ท่ีได้ไปวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 

 

   

4. วิเคราะห์
ข้อมูล 

1. น าข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามมา
วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 
2. น าข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป มาสรุปผลและ
อภิปรายผลของการวิจัย 

- ข้อมูลท่ีได้
จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 

- โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
ส าเร็จรูป 

- สรุป
ผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การ
วิจัย 
- อภิปรายผล 
- ข้อเสนอแนะ 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และวุฒิ
การศึกษาของผู้บริหาร ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รวมท้ังส้ิน  217 คน 
ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ท้ังส้ิน 217 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด 
และขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของโรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม 
4.2 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4.3 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
4.2  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 217คนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
ประสบการณ์การปฏิบัติงานและวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร ดังรายละเอียดตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ขนาดโรงเรียน   

ขนาดกลาง 38 17.5 
ขนาดใหญ่ 179 82.5 

รวม 217 100 
ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร    

ต่ ากว่า  15  ปีลงมา  31 14.3 

ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป  186 85.7 
รวม  217 100 

วุฒิการศึกษาของผู้บริหาร 

      ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 

      ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

  

4 

213 

 

1.8 

98.2 

รวม  217 100 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า สถานภาพท่ัวไปของผู้ท่ีตอบแบบสอบถามซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน  
จ านวน217คนเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางจ านวน38คนคิดเป็นร้อยละ 17.5ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดใหญ่ จ านวน179คน คิดเป็นร้อยละ82.5ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ต่ ากว่า 15 ปี
ลงมาจ านวน31คนคิดเป็นร้อยละ14.3 ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไปจ านวน186คน คิดเป็นร้อยละ85.7 และวุฒิ
การศึกษาผู้บริหาร ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา จ านวน 4คน  คิดเป็นร้อยละ 1.8ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป
จ านวน213 คนคิดเป็นร้อยละ 98.2 
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4.2  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเร่ือง การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง  การบริหาร

จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

n=217 ระดับการ
บริหาร 

  S.D. 

1.  การน าองค์กร  4.30 .43 มาก 
2.  การรวางแผนเชิงกลยุทธ์  4.33 .40 มาก 
3.  การวิเคราะห์การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  4.39 .75 มาก 
4.  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  4.32 .48 มาก 
5.  การมุ่งเน้นบุคลากร 4.37 .60 มาก 
6.  การจัดการกระบวนการ  4.31 .87 มาก 
7.  ผลลัพธ์  4.31 .46 มาก 

รวม 4.33 .39 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.2 พบว่าการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากลอยู่ในระดับมาก ( =4.33, S.D. = .39) 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับมากท้ัง7 ด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ด้านการวิเคราะห์
การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับมาก( = 4.39, S.D. = .75)รองลงมา ได้แก่ ด้าน
การมุ่งเน้นบุคลากร( = 4.37,S.D. =.06) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่การน าองค์กร ( = 4.30 
, S.D. = .43) 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านการน าองค์กร 

 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ด้านการน าองค์กร 

n=217 ระดับการ
บริหาร 

  S.D. 

1. โรงเรียนครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่วมกัน 

4.30 .56  
มาก 

2.โรงเรียนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีให้
เกิดขึ้นภายในองค์กร 

 
4.29 

 
.60 

 
มาก 

3.ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ
และจริยธรรมของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีต้ัง
ไว้ร่วมกนั 

 
4.29 

 
.64 

 
มาก 

4. โรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดระบบงานทุกๆ  ด้าน   
ท่ีเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตาม

เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
4.33 

 
.61 

 
 

มาก 
รวม 4.30 .43 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.3การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการน าองค์กร  พบว่าการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล อยู่ในระดับมาก( = 4.30, S.D. = .43) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการน าองค์กรด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่โรงเรียนให้
ความส าคัญในการจัดระบบงานทุกๆ ด้าน ท่ีเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตาม

เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับมาก( = 4.33, S.D. = .61)รองลงมาคือโรงเรียนครูและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่วมกัน( = 4.30, S.D. = 
.56)และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีให้เกิดขึ้น
ภายในองค์กร( = 4.2, S.D. = .60)และผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ

และจริยธรรมของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ร่วมกัน (  = 4.2, S.D. = .64) 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน 
  มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านการวางแผน

เชิงกลยุทธ์ 
 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
n=217 ระดับการ

บริหาร 
  S.D. 

1. โรงเรียนได้ศึกษาและเข้าใจแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี(พ.ศ.
2553–2555)ตามคู่มือแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผน
บริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

 
 

4.26 

 
 

.52 

 
 

มาก 

2. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรได้ร่วมกันวิเคราะห์บริบทและ
ศักยภาพของโรงเรียน เพื่อก าหนดจุดเน้นหรือแนวทางสู่ความ
เป็นเลิศว่าจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านใด 

 
 

4.28 

 
 

.53 

 
 

มาก 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน (SWOT) ท่ีส่งผลต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนให้ครอบคลุมในทุกประเด็น 

 
 

4.32 

 
 

.58 

 
 

มาก 
4. การจัดท าแผนบริหารงานโรงเรียนมาจากการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรรวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย 

 
4.44 

 
.62 

 
มาก 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกัน
ก าหนดตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการฯ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
เป็นรูปธรรมและมีขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

 
 

4.33 

 
 

.58 

 
 

มาก 

รวม 4.33 .40 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.4พบว่าการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์พบว่าการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับมาก( = 4.33, S.D. = .40) 

เมื่ อพิ จารณาเป็นรายข้อ  พบว่ าการบริหาร จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่การจัดท าแผนบริหารงานโรงเรียนมาจากการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่ายอยู่ในระดับ มาก( = 4.44, S.D. =.62)รองลงมาคือผู้บริหาร 
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ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันก าหนดตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการฯ กิจกรรมต่างๆ ให้
ชัดเจน  เป็นรูปธรรมและมีขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล( = 4.33,S.D. = .58)และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด  ได้แก่โรงเรียนได้ศึกษาและเข้าใจ
แผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี(พ.ศ.2553–2555)ตามคู่มือแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนบริหารงานอย่างมีคุณภาพ( = 4.26, S.D. = .52) 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมุ่งเน้น
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

n=217 
ระดับการ
บริหาร   S.D. 

1.โรงเรียนจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศของนักเรียนท่ีอยู่
ในพื้นท่ีบริการและไม่อยู่ในเขตพื้นท่ีบริการอย่างเป็นระบบ 

 
4.28 

 
.59 

 
มาก 

2. โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง  ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อก าหนดทิศทางการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 

4.35 

 
 

.63 

 
 

มาก 
3. โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและทิศทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 

4.57 

 
 

3.49 

 
 

มากท่ีสุด 
4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามท่ีเกณฑ์
โรงเรียนมาตรฐานสากลก าหนด 

 
 

4.40 

 
 

.57 

 
 

มาก 
5. โรงเรียนด าเนินการจัดท าข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบรอบด้าน   

 
4.37 

 
.56 

 
มาก 

6.โรงเรียนมีการด าเนินการสนับสนุนให้ครูและบุคลากร 
ได้สร้างสัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแล
นักเรียนจากทางบ้าน โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเช่ือม
ประสานกัน 

 
 

4.37 

 
 

.60 

 
 

มาก 

รวม 4.39 .75 มาก 
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จากตารางท่ี 4.5พบว่าการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พบว่า
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับมาก( = 4.39, S.D. = .75) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและทิศทางของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับ มาก(

 = 4.57, S.D. = .3.49)รองลงมาคือโรงเรียนจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามท่ีเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลก าหนด( = 4.40, S.D. = 
.57)และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด  ได้แก่โรงเรียนจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศของนักเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
บริการและไม่อยู่ในเขตพื้นท่ีบริการอย่างเป็นระบบ( = 4.28, S.D.= .59) 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากลด้านการวัด  การวิเคราะห์ และการจัดการ

ความรู้ 

n=217 
ระดับการ
บริหาร   S.D. 

1.โรงเรียนได้แต่งต้ังกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประชุมวาง
แผนการวัดผล  ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนทุกปี 

 
4.43 

 
.60 

 
มาก 

2. โรงเรียนน าผลการวัดผล  ประเมินผลการด าเนินงาน 
ท่ีผ่านมา  มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วน ามา
ปรับปรุงใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 

 
 

4.31 

 
 

.59 

 
 

มาก 

3. โรงเรียนสร้างระบบการจัดการความรู้และระบบ
สารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
4.22 

 
.58 

 
มาก 

รวม 4.32 .48 มาก 
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จากตารางท่ี 4.6การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พบว่าการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับมาก( = 4.32, S.D. = .48) 

เมื่ อพิ จารณาเป็นรายข้อ  พบว่ าการบริหาร จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนได้แต่งต้ังกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประชุมวาง
แผนการวัดผลประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนทุกปีอยู่ในระดับ มาก ( = 4.43,S.D. = .60)
รองลงมาโรงเรียนน าผลการวัดผล ประเมินผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ข้อบกพร่องแล้วน ามาปรับปรุงใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป ( = 4.31, 
S.D..= .59) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่โรงเรียนสร้างระบบการจัดการความรู้และระบบ
สารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล( = 4.22, SD = .58) 

 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร 

 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล  ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
n=217 ระดับการ

บริหาร 
  S.D. 

1.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนสร้างความ 
ผูกผันและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีซึ่งกันและกัน 

 
4.35 

 
.63 

 
มาก 

2. โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
เพื่อน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีดีของโรงเรียน 

 
4.39 

 
.63 

 
มาก 

รวม 4.37 .60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.7พบว่าการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร พบว่าการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับมาก( = 4.37, S.D. = .60) 

เมื่ อพิ จารณาเป็นรายข้อ  พบว่ าการบริหาร จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  ได้แก่  โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่ผลการ
ด าเนินการท่ีดีของโรงเรียนอยู่ในระดับ มาก ( = 4.39, S.D. = .63)รองลงมาคือ โรงเรียนส่งเสริมให้
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ครูและบุคลากรทุกคนสร้างความผูกผันและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีซึ่งกันและกัน ( = 4.35, S.D. = 
.63) 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการ
กระบวนการ 

 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ด้านการจัดการกระบวนการ 

n=217 ระดับการ
บริหาร 

  S.D. 
1.โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และวางโครงสร้าง
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
4.34 

 
.66 

 
มาก 

2. โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน 
การสอนให้กับนักเรียนแต่ละช่วงช้ันอย่างเหมาะสม 

 
4.30 

 
.62 

 
มาก 

3. โรงเรียนได้จัดระบบให้ค าปรึกษาโดยกระบวนการ
แนะแนวเพื่อบริการแกน่ักเรียนทุกคน 

 
4.29 

 
.61 

 
มาก 

4. โรงเรียนจัดโครงสร้างเครือข่ายคู่พัฒนาขึ้นระหว่าง
โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

 
4.39 

 
3.51 

 
มาก 

5. โรงเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ตามความรู้
ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้น าและความสามารถ
ด้านการบริหารกลุ่มงานนั้นๆ 

 
 

4.24 

 
 

.68 

 
มาก 

รวม 4.31 .87 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการกระบวนการ พบว่าการบริหาร

จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับมาก( = 4.31, SD = .87) 
เมื่ อพิ จารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการจัดการกระบวนการด้าน
ท่ีมี ค่ า เฉ ล่ีย สู ง สุด  ไ ด้แก่  โรง เรียน จัดโครงสร้ างเครือ ข่ าย คู่พัฒ นาขึ้ น ระหว่ างโรง เรียน  

สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศอยู่ในระดับ  มาก (  = 4.39, S.D. = 3.51) รองลงมาคือ
โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และวางโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ( =4.34, S.D.= .66)และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่โรงเรียนเลือกหัวหน้า
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กลุ่มงานต่างๆ  ตามความรู้  ความสามารถ  มีภาวะความเป็นผู้น าและความสามารถด้านการบริหาร

กลุ่มงานนั้นๆ( = 4.24, S.D. = .68) 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน 
  มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลลัพธ์ 
    

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ด้านผลลัพธ ์

n=217 ระดับการ
บริหาร 

  S.D. 
1.ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทางด้านการเรียนรู้ของนักเรยีน 4.32 .64 มาก 
2. ผลการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนได้พัฒนา
ตนเองตามความรู้ความสามารถ 

 
4.36 

 
.63 

 
มาก 

3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนของโรงเรียน 

 
4.20 

 
.54 

 
มาก 

4. การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

4.28 .59 มาก 

5. ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารและหัวหน้างาน
แต่ละกลุ่ม  พร้อมท้ังความสามารถในด้านการ
บริหารงานตามกรอบงานในหน้าท่ี 

 
4.38 

 
.61 

 
มาก 

รวม 4.31 .46 มาก 
   

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านผลลัพธ์พบว่าการบริหารจัดการระบบ

คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ในระดับมาก(  = 4.31,S.D. = .46) 
เมื่ อพิ จารณาเป็นรายข้อ  พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลลัพธ์ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารและหัวหน้างานแต่ละกลุ่ม  พร้อมท้ังความสามารถใน

ด้านการบริหารงานตามกรอบงานในหน้าท่ีอยู่ในระดับ มาก (  = 4.38, S.D. = .61)รองลงมาคือผล

การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองตามความรู้ความสามารถ(  = 4.36,S.D. = .63) 
และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ของโรงเรียน(  = 4.20, S.D. = .54) 
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4.3  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบ เร่ืองการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ตารางที่ 4.10 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจ าแนกตามขนาดโรงเรียน   
 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ขนาด

โรงเรียน   
n 

  S.D. t Sig. 

1.การน าองค์กร กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.98 
4.37 

.58 

.35 
-5.48 

 
.00 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

4.00 
4.39 

.56 

.32 
-5.84 
 

.00 

3. การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.87 
4.50 

.47 

.75 
-4.94 

 
.00 

4.การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.85 
4.42 

.61 

.37 
-7.53 

 
.00 

5. การมุ่งเน้นบุคลากร กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.92 
4.47 

.78 

.51 
-5.42 
 

.00 

6. การจัดการกระบวนการ กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

 3.83 
4.41 

.55 

.89 
-3.84 
 

.00 

7. ผลลัพธ์ กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.87 
4.40 

.56 

.37 
-7.03 

 
.00 

รวม กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.90 
4.42 

.53 

.29 
-

8.41 
.00 

 
 จากตารางท่ี 4.10การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่าโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลางและโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายด้านพบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และ
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ทุกด้านแตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 4.11 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการน าองค์กร จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน   

 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล   
ด้านการน าองค์กร   

ขนาด
โรงเรียน   

n 
  S.D. t Sig. 

1. โรงเรียนครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่วมกนั 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
4.15 
4.33 

 
.59 
.55 

 
 

-1.77 

 
 

.07 
2. โรงเรียนส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศการท างานท่ีดีให้เกิดข้ึน
ภายในองค์กร 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.92 
4.37 

.78 

.52 
 

-4.36 
 

.00 

3. ผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคน
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจริยธรรม
ของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ท่ีต้ังไว้ร่วมกัน 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.97 
4.36 

 
.75 
.60 

 
 

-3.44 

 
 

.00 

4. โรงเรียนให้ความส าคัญในการจัด
ระบบงานทุกๆ ด้าน ท่ีเอื้อต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.86 
4.43 

 
.74 
.53 

 
 

-5.42 
 

 
 

.00 

 
รวม 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.98 
4.37 

.58 

.35 
 

-5.48 
 

 
.00 
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จากตารางท่ี 4.11แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการน าองค์กร จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่าง
กันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายข้อพบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และ
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการน าองค์กรในหัวข้อ
โรงเรียนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร, ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทุกคนปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบและจริยธรรมของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ร่วมกัน  
และโรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดระบบงานทุกๆ ด้าน ท่ีเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่างกัน โดยมัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ยกเว้นในหัวข้อ โรงเรียนครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนร่วมกันมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพไม่แตกต่างกันซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   
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ตารางที่ 4.12 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล   

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์   

ขนาด
โรงเรียน 

n 
  S.D. t Sig. 

1. โรงเรียนได้ศึกษาและเข้าใจแผนกลยุทธ์
ระยะ 3 ปี(พ.ศ.2553–2555)ตามคู่มือแนว
ทางการด าเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท าแผนบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
4.05 
4.31 

 
.61 
.49 

 
 
-2.79 

 
 
.00 

2. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรได้ร่วมกัน
วิเคราะห์บริบทและศักยภาพของโรงเรียน  
เพื่อก าหนดจุดเน้นหรือแนวทางสู่ความเป็นเลิศ
ว่าจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านใด 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
4.02 
4.33 

 
.59 
.50 

 
 

-3.30 

 
 

.00 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอก
และภายใน (SWOT) ท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนให้ครอบคลุมในทุกประเด็น 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.93 
4.41 

 
.67 
.52 

 
 

-4.96 

 
 

.00 

4.การจัดท าแผนบริหารงานโรงเรียนมาจาก
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรรวมทั้งผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกๆ  ฝ่าย 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.92 
4.55 

.85 

.49 
 

-6.15 
 

.00 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้ร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดแผนงาน  โครงการฯ  
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน  เป็นรูปธรรมและมี
ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
4.10 
4.37 

 
.68 
.55 

 
 
-2.66 

 
 
.00 

 
รวม 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

4.00 
4.39 

.56 

.32 
 

-5.84 
 

 
.00 
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จากตารางท่ี 4.12 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง  และโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และ
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่  มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
ทุกข้อแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
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ตารางที่ 4.13  ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล   

ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ขนาด
โรงเรียน   

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.โรงเรียนจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ
ของนักเรียนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีบริการและไม่อยู่
ในเขตพื้นท่ีบริการอย่างเป็นระบบ 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.89 
4.36 

 
.64 
.54 

 
 

-4.67 

 
 

.00 
2. โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.78 
4.46 

 
.66 
.56 

 
 

-6.53 
 

 
 

.00 

3. โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและทิศทางของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.84 
4.72 

 
.75 
3.81 

 
 

-1.42 
 

 
 

.15 

4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะตามท่ีเกณฑ์
โรงเรียนมาตรฐานสากลก าหนด 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
4.07 
4.46 

 
.67 
.53 

 
 

-3.90 
 

 
 

.00 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล   

ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ขนาด
โรงเรียน   

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

5. โรงเรียนด าเนินการจัดท าข้อมูล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ
รอบด้าน   

ขนาด
โรงเรียน   

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

6. โรงเรียนมีการด าเนินการสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรได้สร้าง
สัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดกับผู้ปกครอง 
เพื่อให้การดูแลนักเรียนจากทางบ้าน 
โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเช่ือม
ประสานกัน 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.86 
4.48 

.52 

.51 
 

-6.71 
 

.00 

 
รวม 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.76 
4.50 

 
.63 
.51 

 
 

-7.79 
 

 
 

.00 

 
 

จากตารางท่ี 4.13 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง  
และโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากลแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และ
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ในหัวข้อ โรงเรียนจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศของนักเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีบริการและไม่อยู่ในเขตพื้นท่ี
บริการอย่างเป็นระบบโรงเรียนมีการส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนจัดการ
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เรียนการสอน และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามท่ีเกณฑ์
โรงเรียนมาตรฐานสากลก าหนด,โรงเรียนด าเนินการจัดท าข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ
รอบด้าน และโรงเรียนมีการด าเนินการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้สร้างสัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดกับ
ผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแลนักเรียนจากทางบ้ าน โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเช่ือมประสานกัน  
แตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นในหัวข้อ โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและทิศทางของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพไม่แตกต่างกันซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้  
ตารางที่ 4.14 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล   

ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้   

ขนาด
โรงเรียน 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.โรงเรียนได้แต่งต้ังกลุ่มงานท่ี
เกีย่วข้องเพื่อประชุมวางแผนการวัดผล 
ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ทุกปี 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.92 
4.54 

 
.71 
.52 

 
 

-6.27 

 
 

.00 

2. โรงเรียนน าผลการวัดผลประเมินผล
การด าเนินงานท่ีผ่านมา มาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วน ามา
ปรับปรุงใช้ในการบริหารงานของ
โรงเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.86 
4.41 

 
.66 
.53 

 
-5.43 

 

 
.00 

3. โรงเรียนสร้างระบบการจัดการ
ความรู้และระบบสารสนเทศเป็นไป
ตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.76 
4.32 

 
.71 
.50 

 
 

-5.75 

 
 

.00 
 

รวม 
กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.85 
4.42 

.61 

.37 
 

-7.53 
 

 
.00 
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จากตารางท่ี 4.14แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาด
กลาง และโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากลแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และ
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทุกข้อแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 4.15 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน 

 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล   
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร   

ขนาด
โรงเรียน   

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทุกคนสร้างความผูกผันและสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีซึ่งกันและกัน 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.89 
4.45 

 
.83 
.54 

 
 

-5.18 

 
 

.00 
2. โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่ผลการ
ด าเนินการท่ีดีของโรงเรียน 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.94 
4.49 

 
.76 
.55 

 
 

-5.10 

 
 

.00 
 

รวม 
กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.92 
4.47 

.78 

.51 
 

-5.42 
 

 
.00 

 
จากตารางท่ี 4.15แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และโรงเรียน
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มาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
แตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และ
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
ทุกข้อแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ตารางที่ 4.16 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการกระบวนการ จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ด้านการจัดการกระบวนการ 

ขนาด
โรงเรียน 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
และวางโครงสร้างการจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.92 
4.43 

 
.78 
.59 

 
 

-4.53 

 
 

.00 

2. โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
แต่ละช่วงช้ันอย่างเหมาะสม 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.94 
4.38 

.65 

.59 
 

-4.06 
 

.00 

3. โรงเรียนได้จัดระบบให้ค าปรึกษาโดย
กระบวนการแนะแนวเพื่อบรกิารแก่
นักเรียนทุกคน 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.86 
4.37 

.66 

.56 
 

-4.93 
 

.00 

4. โรงเรียนจัดโครงสร้างเครือข่ายคู่
พัฒนาขึ้นระหว่างโรงเรียน 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.57 
4.56 

.64 
.3.84 

 
-1.57 

 
.11 

5. โรงเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ 
ตามความรู้ ความสามารถ มีภาวะความ
เป็นผู้น าและความสามารถด้านการ
บริหารกลุ่มงานนั้นๆ 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.86 
4.32 

 
.84 
.61 

 
 

-3.86 

 
 

.00 

รวม 
กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.83 
4.41 

.55 

.89 
 
-3.84 

 
.00 
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   จากตารางท่ี 4.16 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการกระบวนการ 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่  มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
แตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และ
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
ในหัวข้อ โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และวางโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนแต่ละช่วงช้ันอย่างเหมาะสม โรงเรียนได้จัดระบบให้ค าปรึกษาโดยกระบวนการแนะแนวเพื่อ
บริการแก่นักเรียนทุกคน, และโรงเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ตามความรู้ ความสามารถ มีภาวะ
ความเป็นผู้น าและความสามารถด้านการบริหารกลุ่มงานนั้นๆแตกต่างกัน โดยมัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระ ดับ .05ยกเว้น ในหั วข้ อ  โรงเรียน จัดโครงสร้ างเครือข่ าย คู่พัฒ นาขึ้ น ระหว่ างโรงเรียน 
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรง
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   
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ตารางที่ 4.17 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านผลลัพธ์  จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน 

 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านผลลัพธ์   

ขนาด
โรงเรียน 

n 
  S.D. t Sig. 

1.ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทางด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.84 
4.42 

.71 

.57 
 

-5.38 
 

.00 
2. ผลการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุก
คนได้พัฒนาตนเองตามความรู้
ความสามารถ 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.97 
4.44 

.82 

.55 
 
-4.36 

 
.00 

3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนของ
โรงเรียน 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.94 
4.25 

.69 

.49 
 

-3.22 
 

.00 

4. การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียน  
ผู้ปกครอง และชุมชน 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.78 
4.38 

.62 

.53 
 

-6.08 
 

.00 
5. ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
และหัวหน้างานแต่ละกลุ่ม พร้อมท้ัง
ความสามารถในด้านการบริหารงาน
ตามกรอบงานในหน้าท่ี 

 
กลาง 
ใหญ่ 

 
38 
179 

 
3.84 
4.49 

 
.75 
.51 

 
 

-6.53 

 
 

.00 

 
รวม 

กลาง 
ใหญ่ 

38 
179 

3.87 
4.40 

.56 

.37 
 

-7.03 
 

 
.00 

 
จากตารางท่ี 4.17 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลลัพธ์จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า  โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมี
ขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และ
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โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านผลลัพธ์ ทุกข้อแตกต่าง
กันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ตารางที่ 4.18 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร                               

การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

ประสบการณ์
ปฏิบัติงานของ

ผู้บริหาร                               

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1. การน าองค์กร ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

31 
186 

4.14 
4.33 

.56 

.39 
 

-2.27 
 

.02 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต่ ากว่า  15  ปีลงมา 

ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 
31 
186 

4.23 
4.34 

.48 

.38 
 
-1.45 

 
.14 

3. การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่ ากว่า  15  ปีลงมา 
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

31 
186 

4.30 
4.40 

.54 

.78 
 

-.69 
 

.48 
4. การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ 

ต่ ากว่า  15  ปีลงมา 
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

31 
186 

4.35 
4.32 

.58 

.46 
 
.34 

 
.73 

5. การมุ่งเน้นบุคลากร ต่ ากว่า  15  ปีลงมา 
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

31 
186 

4.14 
4.41 

.73 

.57 
 
-2.31 

 
.02 

6. การจัดการกระบวนการ ต่ ากว่า  15  ปีลงมา 
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

31 
186 

4.27 
4.32 

.62 

.90 
 
-.26 

 
.79 

7. ผลลัพธ์ ต่ ากว่า  15  ปีลงมา 
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

31 
186 

4.20 
4.32 

.57 

.43 
 
-1.44 

 
.15 

รวม 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา 
ต้ังแต่  15  ปีขึ้นไป 

31 
186 

4.23 
4.35 

.53 

.37 
 

-1.50 
 

.13 
 

จากตารางท่ี 4.18แสดงการศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
โดยภาพรวมพบว่า พบว่า ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 15 ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมี
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป ไมแ่ตกต่างกันซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายด้านพบว่าการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
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มาตรฐานสากล ท่ีผู้บริหารมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 15 ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์
การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไปด้านการน าองค์กร และด้านการมุ่งเน้นบุคลากรแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.5ยกเว้นด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์,การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, การจัดการกระบวนการและด้านผลลัพธ์ มีการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   
ตารางที่ 4.19 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการน าองค์กร จ าแนกประสบการณ์
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร                               

การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านการน าองค์กร   

ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1. โรงเรียนครูและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนรว่มกัน 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                    
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.22 
4.31 

 
.42 
.58 

 
 

-.84 

 
 

.40 

2.โรงเรียนส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศการท างานท่ีดีให้
เกิดขึ้นภายในองค์กร 

ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

31 
186 

4.03 
4.33 

.70 

.57 
 

-2.64 
 

.00 

3. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร
ทุกคนปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบและจริยธรรมของ
โรงเรียนเพื่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ร่วมกัน 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.12 
4.32 

 
.67 
.64 

 
 

-1.54 
 

 
 

.12 

4. โรงเรียนให้ความส าคัญใน
การจัดระบบงานทุกๆ  ด้าน   
ท่ีเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตาม
เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.19 
4.35 

 
.65 
.60 

 
 

-1.35 
 

 
 

.17 

 
รวม 

ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีขึ้นไป 

31 
186 

4.14 
4.33 

.56 

.39 
 

-2.27 
 

.02 
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จากตารางท่ี 4.19 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการน าองค์กร จ าแนก
ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยภาพรวมผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 
15 ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไปมีการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ แตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า  
15  ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพด้านการน าองค์กร ในหัวข้อ โรงเรียนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีให้เกิดขึ้น
ภายในองค์กรแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ยกเว้นในหัวข้อ โรงเรียนครูและบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่วมกัน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุก
คนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจริยธรรมของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ร่วมกันและ
โรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดระบบงานทุกๆ ด้าน ท่ีเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรง
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   
ตารางที่ 4.20 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จ าแนก
ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร     

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน 

n 
  S.D. t Sig. 

1. โรงเรียนได้ศึกษาและเข้าใจแผนกลยุทธ์
ระยะ 3 ปี(พ.ศ.2553–2555)ตามคู่มือแนว
ทางการด าเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดท าแผนบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

 
ต่ ากว่า 15 ปี
ลงมา                                                
ต้ังแต่ 15 ปี
ขึ้นไป 

 
31 
 

186 

 
4.12 

 
4.29 

 
.56 

 
.52 

 
 
 

-1.57 
 

 
 
 

.11 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้ร่วมกัน
วิเคราะห์บริบทและศักยภาพของโรงเรียน 
เพื่อก าหนดจุดเน้นหรือแนวทางสู่ความ
เป็นเลิศว่าจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านใด 

 
ต่ ากว่า 15 ปี
ลงมา                                                
ต้ังแต่ 15 ปี
ขึ้นไป 

 
31 
 

186 

 
4.19 

 
4.29 

 
.40 

 
.55 

 
 
 

-.98 
 

 
 
 

.32 



100 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ัง
ภายนอกและภายใน (SWOT) ท่ีส่งผลต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนให้ครอบคลุม
ในทุกประเด็น 

ต่ ากว่า 15 ปี
ลงมา                                                
ต้ังแต่ 15 ปี
ขึ้นไป 

31 
 
186 

4.22 
 
4.34 

.61 
 
.57 

 
 
-1.04 
 

 
 
.29 

4. การจัดท าแผนบริหารงานโรงเรียนมา
จากการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย 

ต่ ากว่า 15 ปี
ลงมา                                                                                             
ต้ังแต่  15  ปี
ขึ้นไป 

31 
 

186 

4.32 
 
4.46 

.70 
 

.60 

 
 

-1.16 

 
 

.24 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายได้ร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดแผนงาน 
โครงการฯ กิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจน เป็น
รูปธรรมและมีข้ันตอนการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 

ต่ ากว่า 15 ปี
ลงมา                                         
ต้ังแต่  15  ปี
ขึ้นไป 

31 
 
186 

4.29 
 
4.33 

.64 
 

.57 

 
 
-.42 

 

 
 

.67 

รวม 

ต่ ากว่า  15  
ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปี
ขึ้นไป 

31 
186 

 
4.23 
4.36 

 
.48 
.38 

 
 

-1.45 

 
 

.14 

 
จากตารางท่ี 4.20 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
จ าแนกประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 15 ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป มีการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพไม่แตกต่างกันซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 
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15  ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทุกข้อไม่แตกต่างกันซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   
ตารางที่ 4.21 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจ าแนกประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.โรงเรียนจัดท าข้อมูลระบบ
สารสนเทศของนักเรียนท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีบริการและไม่อยู่ในเขตพื้นท่ี
บริการอย่างเป็นระบบ 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.25 
4.29 

 
.57 
.59 

 
 

-.27 

 
 

.78 

2. โรงเรียนมีการส ารวจความ
ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อก าหนดทิศ
ทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.22 
4.37 

 
.66 
.62 

 
 

-1.17 
 

 
 

.24 

3. โรงเรียนจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ทิศทางของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.29 
4.61 

 
.58 
3.76 

 
 

-.48 
 

 
 

.62 

4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 
และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
ตามท่ีเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากลก าหนด 
 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.38 
4.40 

 
.71 
.55 

 
 

-.14 
 

 
 

.88 
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การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน 

n 
  S.D. 

 
 
t 

 
 

Sig. 

5. โรงเรียนด าเนินการจัดท าข้อมูล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบรอบด้าน   

ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

31 
186 

4.29 
4.39 

.64 

.55 
-.93 

 
.35 

6. โรงเรียนมีการด าเนินการ
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้
สร้างสัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดกับ
ผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแลนักเรียน
จากทางบ้าน โรงเรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่นเช่ือมประสานกัน 

 
 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
 

31 
186 

 
 

4.38 
4.37 

 
 

.71 

.58 

 
 
 

.09 
 

 
 
 

.92 

 
รวม 

ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีขึ้นไป 

31 
186 

4.30 
4.40 

.54 

.78 
 

-.69 
 

 
.48 

 
จากตารางท่ี 4.21แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
จ าแนกประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 15ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15ปีขึ้นไปมีการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพไม่แตกต่างกันซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ า
กว่า 15ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป มีการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกข้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้   
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ตารางที่ 4.22 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านการวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้  จ าแนกประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร     

 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ 

 
ประสบการณ์การ

ปฏิบัติงาน 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.โรงเรียนได้แต่งต้ังกลุ่มงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประชุมวางแผนการ
วัดผล ประเมินผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนทุกป ี

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.54 
4.41 

 
.67 
.59 

 
 

1.09 

 
 

.27 

2. โรงเรียนน าผลการวัดผล  
ประเมินผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  
มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อบกพร่อง
แล้วน ามาปรับปรุงใช้ในการ
บริหารงานของโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพต่อไป 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.38 
4.30 

 
.66 
.58 

 
 

.69 
 

 
 

.48 

3. โรงเรียนสร้างระบบการจัดการ
ความรู้และระบบสารสนเทศเป็นไป
ตามเกณฑ์ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.12 
4.24 

 
.71 
.56 

 
 

-.99 

 
 

.32 

รวม 
ต่ ากว่า15ปีลงมา                                             

ต้ังแต่  15  ปีขึ้นไป 
31 
186 

4.35 
4.32 

.58 

.46 
 

.34 

 
.73 

 
 

จากตารางท่ี 4.22 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้  จ าแนกประสบการณ์การปฏิบั ติงานของผู้บริหาร โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารท่ีมี
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 15 ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 
15 ปีข้ึนไป มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า  
15  ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ทุกข้อไม่แตกต่างกันซึ่งไม่ตรงตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้   
ตารางที่ 4.23 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร จ าแนก
ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร     

 
การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทุกคนสร้างความผูกผัน
และสร้างสัมพันธภาพท่ีดีซึ่งกัน
และกัน 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.16 
4.38 

 
.73 
.61 

 
 

-1.83 

 
 

.06 

2. โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่
ผลการด าเนินการท่ีดีของ
โรงเรียน 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.12 
4.44 

 
.76 
.59 

 
 

-2.58 

 
 

.01 

รวม 
ต่ ากว่า15 ปีลงมา                              
ต้ังแต่ 15  ปีขึ้นไป 

31 
186 

4.14 
4.41 

.73 

.57 

 
-2.31 

 

 
.02 

 
 จากตารางท่ี 4.23แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร จ าแนกประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 15ปีลงมาและ
ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่15ปีข้ึนไป มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ แตกต่าง
กันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
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 เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 
15ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่15 ปีขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ในหัวข้อ โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อ
น าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีดีของโรงเรียน แตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ยกเว้นใน
หัวข้อโรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนสร้างความผูกผันและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีซึ่งกันและ
กัน มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   
ตารางที่ 4.24 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการกระบวนการ จ าแนก
ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร         

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ด้านการจัดการกระบวนการ 

ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
และวางโครงสร้างการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.48 
4.32 

 

 
.62 
.66 

 
 

1.25 
 

 
 

.21 

2. โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนแต่ละช่วงช้ันอย่างเหมาะสม 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.45 
4.28 

 
.67 
.61 

 
 

1.37 

 
 

.17 
3. โรงเรียนได้จัดระบบให้ค าปรึกษา
โดยกระบวนการแนะแนวเพื่อบริการ
แก่นักเรียนทุกคน 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.19 
4.30 

 
.70 
.59 

 
 

-.95 

 
 

.34 
4. โรงเรียนจัดโครงสร้างเครือข่ายคู่
พัฒนาขึ้นระหว่างโรงเรียน  
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.22 
4.41 

 
.76 
3.78 

 
 

-.28 

 
 

.77 

5. โรงเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่มงาน
ต่างๆ ตามความรู้ ความสามารถ มี
ภาวะความเป็นผู้น าและ
ความสามารถด้านการบริหารกลุ่ม 

 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.03 
4.27 

 
.75 
.66 

 
 

-1.88 
 

 
 

.06 
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การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ด้านการจัดการกระบวนการ 

ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

งานนั้นๆ       

รวม 
ต่ ากว่า  15  ปีลงมา                                                
ต้ังแต่  15  ปีขึ้นไป 

31 
186 

4.27 
4.32 

.62 

.90 
 

-.26 

 
.79 

 
 

จากตารางท่ี 4.24 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ด้านการจัดการกระบวนการ จ าแนก
ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
ต่ ากว่า 15 ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป มีการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   
 เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ า
กว่า 15 ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป มีการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ ด้านการจัดกระบวนการทุกข้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   
 

ตารางที่ 4.25 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลลัพธ์จ าแนกประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร  

 
การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านผลลัพธ ์

ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทางด้าน
การเรียนรู้ของนกัเรียน 

ต่ ากว่า 15 ปีลงมา                                                
ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 

31 
186 

4.12 
4.35 

.71 

.62 
 

-1.81 
 

.07 
2. ผลการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเอง
ตามความรู้ความสามารถ 

 
ต่ ากว่า 15 ปีลงมา                                                
ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.25 
4.38 

 
.68 
.62 

 
 

-1.00 

 
 

.31 
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การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านผลลัพธ ์

ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนของโรงเรียน 

 
ต่ ากว่า 15 ปีลงมา                                                
ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.19 
4.20 

 
.54 
.55 

 
 

-.10 

 
 

.92 
4. การสร้างความสัมพันธ์กับ
นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน 

ต่ ากว่า 15 ปีลงมา                                                
ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 

31 
186 

4.25 
4.28 

.72 

.56 
 

-.23 
 

.81 
5. ภาวะความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารและหัวหน้างานแต่ละ
กลุ่ม  พร้อมท้ังความสามารถใน
ด้านการบริหารงานตามกรอบ
งานในหน้าท่ี 

 
ต่ ากว่า 15 ปีลงมา                                                
ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 

 
31 
186 

 
4.16 
4.41 

 
.73 
.58 

 
 

-2.18 
 

 
 

.03 

รวม 
ต่ ากว่า 15 ปีลงมา                                                
ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป 

31 
186 

4.20 
4.32 

.57 

.43 

 
-

1.44 

 
.15 

 
 

จากตารางท่ี 4.25 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ด้านผลลัพธ์จ าแนกประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 15ปีลง
มาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า
15 ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพด้านผลลัพธ์ ในหัวข้อภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารและหัวหน้างานแต่ละกลุ่ม พร้อมท้ัง
ความสามารถในด้านการบริหารงานตามกรอบงานในหน้าท่ี แตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05ยกเว้นในหัวข้อ ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียน,ผลการส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองตามความรู้ความสามารถประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการ
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พัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียน การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   
ตารางที่ 4.26 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร 
การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

วุฒิการศึกษา 
ของผู้บริหาร 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1. การน าองค์กร ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

4 
213 

4.25 
4.30 

.00 

.43 
 

-.26 
 

.79 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 

ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 
4 

213 
4.60 
4.32 

.00 

.40 
 

1.34 
 

.17 
3.การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

4 
213 

4.83 
4.34 

.35 

.44 
 

-.28 
 

.00 
4. การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ 

ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

4 
213 

4.08 
4.33 

.16 

.48 
 

-1.02 
 

.30 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 

ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 
4 

213 
4.12 
4.38 

.25 

.60 
 

-.83 
 

.40 
6. การจัดการกระบวนการ ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 

ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 
4 

213 
4.35 
4.31 

.25 

.88 
 

.07 
 

.93 
7. ผลลัพธ์ ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 

ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 
4 

213 
4.00 
4.31 

.32 

.46 
 

-1.36 
 

.17 

 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทข้ึนไป 

4 
213 

4.60 
4.33 

.52 

.39 

 
1.36 

 

 
.17 

 
จากตารางท่ี 4.26 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ผู้บริหารโดยภาพรวมพบว่าผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลงมาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิ
การศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไปมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้   
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เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายด้านพบว่าการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลงมาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป  ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05ยกเว้นด้านการน าองค์กร,การวางแผนเชิงกลยุทธ์,การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรง
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   
 
ตารางที่ 4.27 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการน าองค์กร จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของผู้บริหาร 

 
การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านการน าองค์กร 

วุฒิการศึกษา 
ของผู้บริหาร 

 
n 

 

  

 
 

S.D. 

 
 
t 

 
 

Sig. 

1. โรงเรียนครูและบุคลากร 
ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
ของโรงเรียนร่วมกัน 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
5.00 
4.29 

 
.00 
.55 

 
 

2.53 

 
 

.01 

2. โรงเรียนส่งเสริมการสร้าง 
บรรยากาศการท างานท่ีดี 
ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.75 
4.28 

 
.50 
.60 

 
 

1.52 

 
 

.12 
3. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร 
ทุกคนปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ
และจริยธรรมของโรงเรียน
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีต้ัง
ไว้ร่วมกนั 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
3.25 
4.31 

 
.50 
.63 

 
 

-3.32 
 

 
 

.00 

4. โรงเรียนให้ความส าคัญ 
ในการจัดระบบงานทุกๆ ด้าน   
ท่ีเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่ง 

 
 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 

 
 
4 

 
 

4.00 

 
 

.00 
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การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านการน าองค์กร 

วุฒิการศึกษา 
ของผู้บริหาร 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตาม
เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
213 

 
4.33 

 
.62 

 
-1.08 

 

 
.27 

 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาโทลง
มา 
ต้ังแต่ปริญญาโทข้ึนไป 

4 
 

213 

4.25 
 

4.30 

.00 
 

.43 

 
 

-.26 
 

 
 

.79 

 
จากตารางท่ี 4.27 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการน าองค์กร จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาของผู้บริหาร โดยภาพรวมผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลงมาและ
ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลง
มาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไปมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการ
น าองค์กรในหัวข้อ โรงเรียนครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนร่วมกัน,ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ และข้อระเบียบและจริยธรรมของ
โรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ร่วมกันแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ยกเว้นในหัวข้อโรงเรียนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร, โรงเรียน
ให้ความส าคัญในการจัดระบบงานทุกๆ ด้าน ท่ีเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้   
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ตารางที่ 4.28 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร 

 
การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

วุฒิการศึกษา 
ของผู้บริหาร 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1. โรงเรียนได้ศึกษาและเข้าใจ
แผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2553–2555)ตามคู่มือแนว
ทางการด าเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผน
บริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

 
 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
 
4 

213 

 
 

4.25 
4.26 

 
 

.50 

.53 

 
 
 

-.06 
 

 
 
 

.94 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ได้ร่วมกันวิเคราะห์บริบทและ
ศักยภาพของโรงเรียนเพื่อ
ก าหนดจุดเน้นหรือแนวทางสู่
ความเป็นเลิศว่าจะมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในด้านใด 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.75 
4.27 

 
.50 
.53 

 
 

1.77 
 

 
 

.07 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายนอก 
และภายใน (SWOT) ท่ีส่งผลต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนให้
ครอบคลุมในทุกประเด็น 

ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

4 
213 

4.75 
4.31 

.50 

.58 
 

1.46 
 

 
.14 

4. การจัดท าแผนบริหารงาน
โรงเรียนมาจากการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรรวม 
ท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย 

ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

4 
213 

4.25 
4.44 

.50 

.62 
 

-.62 
 

.53 
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ตารางที่ 4.28(ต่อ) 
การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

วุฒิการศึกษา 
ของผู้บริหาร 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกัน
ก าหนดตัวชี้วัดแผนงาน  
โครงการฯ กิจกรรมต่างๆ ให้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมและมี
ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

 
 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
 
4 

213 

 
 

5.00 
4.31 

 
 

.00 

.58 

 
 
 

2.32 
 

 
 
 

.02 

 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทข้ึนไป 

4 
213 

4.60 
4.32 

.00 

.40 
 

1.34 
 

.17 
 

จากตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหารโดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโท
ลงมาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลง
มาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ในหัวข้อ  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันก าหนดตัวช้ีวัด
แผนงาน โครงการฯ กิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ยกเว้นใน
หัวข้อ โรงเรียนได้ศึกษาและเข้าใจแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี(พ.ศ.2553–2555)ตามคู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนบริหารงานอย่างมี
คุณภาพ, ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้ร่วมกันวิเคราะห์บริบทและศักยภาพของโรงเรียน เพื่อก าหนด
จุดเน้นหรือแนวทางสู่ความเป็นเลิศว่าจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านใดผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ี
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เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน (SWOT)ท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
ของโรงเรียนให้ครอบคลุมในทุกประเด็น  และการจัดท าแผนบริหารงานโรงเรียนมาจากการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   
ตารางที่ 4.29 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร 

 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

 
วุฒิการศึกษา 
ของผู้บริหาร 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.โรงเรียนจัดท าข้อมูลระบบ
สารสนเทศของนักเรียนท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีบริการและไม่อยู่ในเขตพื้นท่ี
บริการอย่างเป็นระบบ 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.75 
4.27 

 
.50 
.59 

 
 

1.58 

 
 

.11 

2. โรงเรียนมีการส ารวจความ
ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง  
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อก าหนดทิศ
ทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.75 
4.34 

 
.50 
.63 

 
 

1.27 
 

 
 

.20 

3. โรงเรียนจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ทิศทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.25 
4.33 

 
.17 
.60 

 
 

.43 
 

 
 

.00 

4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 
และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
ตามท่ีเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากลก าหนด 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.75 
4.39 

 
.50 
.57 

 
 

1.22 
 

 
 

.22 
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การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

วุฒิการศึกษา 
ของผู้บริหาร 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

5. โรงเรียนด าเนินการจัดท าข้อมูล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบรอบด้าน   

ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

4 
213 

4.75 
4.37 

.50 

.56 
 

1.33 
 

.37 

6. โรงเรียนมีการด าเนินการ
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้
สร้างสัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดกับ
ผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแลนักเรียน
จากทางบ้าน โรงเรียน   ชุมชนและ
ท้องถิ่นเช่ือมประสานกัน 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.75 
4.37 

 
.50 
.60 

 
 

1.24 
 

 
 

.37 

 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาโทลง
มา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้น
ไป 

4 
213 

4.83 
4.34 

.35 

.44 
 

.28 
 

 
.00 

 
 จากตารางท่ี 4.29 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่า
ปริญญาโทลงมาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้น ไป มีการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ แตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลง
มาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป  มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อ โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ท่ี
เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและทิศทางของโรงเรียน
มาตรฐานสากลแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ยกเว้นในหัวข้อโรงเรียนจัดท าข้อมูล
ระบบสารสนเทศของนักเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีบริการและไม่อยู่ในเขตพื้นท่ีบริการอย่างเป็นระบบ , 
โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อก าหนดทิศทางการ
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จัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล, โรงเรียนจัดการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามท่ีเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
ก าหนด,โรงเรียนด าเนินการจัดท าข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน และโรงเรียนมี
การด าเนินการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้สร้างสัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแล
นักเรียนจากทางบ้าน โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเช่ือมประสานกัน มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
ตารางที่ 4.30 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้  จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร   

การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านการวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 

วุฒิการศึกษาของ
ผู้บริหาร 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.โรงเรียนได้แต่งต้ังกลุ่มงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประชุมวาง
แผนการวัดผล  ประเมินผล
การด าเนินงานของโรงเรียน
ทุกปี 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.25 
4.44 

 
.50 
.60 

 
 
-.62 

 
 
.53 

2. โรงเรียนน าผลการวัดผล  
ประเมินผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมา  มาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาข้อบกพร่องแล้วน ามา
ปรับปรุงใช้ในการบริหารงาน
ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.00 
4.32 

 
.00 
.60 

 
 
-1.07 
 

 
 
.28 

3. โรงเรียนสร้างระบบการ
จัดการความรู้และระบบ
สารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.00 
4.23 

 
.00 
.58 

 
 
-.77 

 
 
.43 
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การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านการวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 

วุฒิการศึกษาของ
ผู้บริหาร 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา
ต้ังแต่ปริญญาโทข้ึนไป 

4 
213 

4.04 
4.33 

.16 

.48 
 
-1.02 

 
.30 

  
จากตารางท่ี  4 .30 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร โดยภาพรวมพบว่าผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่า
ปริญญาโทลงมาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลง
มาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป  มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพด้านการวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ทุกข้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตารางที่ 4.31 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของผู้บริหาร 

การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 
ของผู้บริหาร 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.โรงเรียนส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทุกคนสร้าง
ความผูกผันและสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีซึ่งกันและ
กัน 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.00 
4.36 

 
.00 
.64 

 
 

-1.12 

 
 

.26 

2. โรงเรียนสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่ผล
การด าเนินการท่ีดีของ
โรงเรียน 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.25 
4.39 

 
.50 
.63 

 
 

-.46 

 
 

.64 

 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทข้ึนไป 

4 
213 

4.12 
4.38 

.25 

.60 
 

-.83 
 

.40 
 

จากตารางท่ี 4.31 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของผู้บริหาร โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลงมาและ
ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลง
มาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร ทุกข้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตารางที่ 4.32 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการกระบวนการ จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร 

การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านการจัดการกระบวนการ 

วุฒิการศึกษา 
ของผู้บริหาร 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.โรงเรียนจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และวางโครงสร้าง
การจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.25 
4.34 

 
.50 
.66 

 
 

-.29 
 

 
 

.77 

2. โรงเรียนด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนแต่ละช่วงช้ัน
อย่างเหมาะสม 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
5.00 
4.29 

 
.00 
.62 

 
 

2.25 

 
 

.02 

3. โรงเรียนได้จัดระบบให้
ค าปรึกษาโดยกระบวนการแนะ
แนวเพื่อบริการแก่นักเรียนทุก 
คน 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
5.00 
4.27 

 
.00 
.60 

 
 

2.36 

 
 

.01 

4. โรงเรียนจัดโครงสร้าง
เครือขา่ยคู่พัฒนาขึ้นระหว่าง
โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาท้ัง
ในและต่างประเทศ 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
3.57 
4.40 

 
.50 
3.55 

 
 

-.36 

 
 

.71 

5. โรงเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่ม
งานต่างๆ ตามความรู้  
ความสามารถ มีภาวะความเป็น
ผู้น าและความสามารถด้านการ
บริหารกลุ่มงานนั้นๆ 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
3.75 
4.25 

 
.50 
.68 

 
 

-1.47 
 

 
 

.14 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทข้ึนไป 

4 
213 

4.35 
4.31 

.25 

.88 
 

.07 
 

.93 



119 

 
จากตารางท่ี 4.32 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ด้านการจัดการกระบวนการ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาของผู้บริหาร โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลงมาและ
ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลง
มาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการ
จัดการกระบวนการในหัวข้อโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
แต่ละช่วงช้ันอย่างเหมาะสม และโรงเรียนได้จัดระบบให้ค าปรึกษาโดยกระบวนการแนะแนวเพื่อ
บริการแก่นักเรียนทุกคนแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นในหัวข้อ โรงเรียน
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และวางโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพโรงเรียนจัดโครงสร้างเครือข่ายคู่พัฒนาขึ้นระหว่างโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ และโรงเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ตามความรู้ ความสามารถ มีภาวะความเป็น
ผู้น าและความสามารถด้านการบริหารกลุ่มงานนั้นๆมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตารางที่ 4.33 ตารางเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านผลลัพธ์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
ของผู้บริหาร 

การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
ด้านผลลัพธ ์

วุฒิการศึกษา 
ของผู้บริหาร 

 
n 

 

  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1.ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทางด้าน
การเรียนรู้ของนกัเรียน 

ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

4 
213 

4.00 
4.32 

.81 

.64 
 

-1.01 
 

.31 
2. ผลการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทุกคนได้พัฒนา
ตนเองตามความรู้
ความสามารถ 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.00 
4.37 

 
.81 
.62 

 
 

-1.16 

 
 

.24 

3. ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนของ
โรงเรียน 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.00 
4.20 

 
.00 
.55 

 
 

-.74 

 
 

.45 

4. การสร้างความสัมพันธ์กับ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

4 
213 

4.00 
4.28 

.00 

.59 
 

-.95 
 

.33 

5. ภาวะความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารและหัวหน้างานแต่ละ
กลุ่ม  พร้อมท้ังความสามารถ
ในด้านการบริหารงานตาม
กรอบงานในหน้าท่ี 

 
ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 

213 

 
4.00 
4.38 

 
.00 
.61 

 
 

-1.26 
 

 
 

.20 

 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาโทลง
มา 
ต้ังแต่ปริญญาโทข้ึนไป 

4 
213 

4.00 
4.31 

.32 

.46 
 

-1.36 
 

 
.17 

 
จากตารางท่ี 4.33 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาด้านผลลัพธ์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร
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โดยภาพรวมผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลงมาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญา
โทขึ้นไปมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลง
มาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้าน
ผลลัพธ์ทุกข้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
 
 
 
 



  บทท่ี 5 
สรุป  อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านั กงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบ
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน คือ 1) โรงเรียนขนาดกลาง (จ านวนนักเรียนไม่เกิน 
1,000 คน) 2) โรงเรียนขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียนต่ังแต่ 1,001 คนขึ้นไป) ประสบการณ์ปฏิบัติงาน 
คือ 1) ต่ ากว่า 15 ปีลงมา   2)ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป และวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร คือ 1) ต่ ากว่า
ปริญญาโทลงมา 2) ต้ังแต่ปริญญาโท  ขึ้นไป ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวม
ท้ังส้ินจ านวน 217 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี ่(Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที       
(t-test) ผู้วิจัยน าเสนอสรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1)  สถานภาพท่ัวไปของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน จ านวน 217 คน 
เป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ผู้บริหารโรงเรียนขนาด ใหญ่ 
จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ต่ ากว่า 15 ปีลงมา 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 และวุฒิ
การศึกษาผู้บริหาร ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 
จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 

2) การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (= 4.33, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับมาก (= 4.39, S.D. 
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= .75) รองลงมา ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรอยู่ในระดับมาก (= 4.37, SD = .06) และด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ การน าองค์กรอยู่ในระดับ มาก (= 4.30, S.D. = .43)   

3) เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า โรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล แตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง และ
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ทุกด้าน แตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4)  การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดย
ภาพรวมพบว่า ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 15 ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมี
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ี
ผู้บริหารมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 15 ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป  ด้านการน าองค์กร และด้านการมุ่งเน้นบุคลากร แตกต่างกัน โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ยกเว้นด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์, 
การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, การจัดการ
กระบวนการ และด้านผลลัพธ์ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตาม
สมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้   

5) ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร โดยภาพรวม
พบว่า ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลงมาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญา
โทขึ้นไปมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้   
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลงมาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้น
ไป ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ยกเว้นด้านการน าองค์กร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้, การมุ่งเน้นบุคลากร, การจัดการกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ มี
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยดังนี้   
1) การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งถ้าพิจารณาเป็นรายด้านจะ
พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  ด้านการวิเคราะห์การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ใน
ระดับ มาก รองลงมา ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ด้านการน า
องค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลัยพรณ์  เสรีวัฒน์ (2555) การวิจัยเรื่อง การประเมินเชิงระบบ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างปี 
2553-2554 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด     
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับ มากท่ีสุด 

2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้   

2.1) การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ภาพรวมและรายด้านของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดกลาง  และโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดใหญ่ มีการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรวยพร แจ้งกระจ่าง (บทคัดย่อ) การบริหารและจัดการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษากรุงเทพมหาน ครเขต 1               
ซึ่งวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เปรียบเทียบการบริหารและจัดการศึกษาสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน คือ 
สถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็ก จ าแนกได้โดยใช้จ านวนนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ 
จ าแนกได้โดยใช้จ านวนนักเรียนมากกว่า 1,500 คน ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานของสถานศึกษา
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารและ จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก และการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .5  

2.2) การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ภาพรวม
พบว่า ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 15 ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ท่ีผู้บริหารมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 15 ปีลงมาและผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป ด้าน
การน าองกรค์ และด้านการมุ่งเน้นบุคลากร แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ยกเว้น 
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์, การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้, การจัดการกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  สอดคล้องกับผลการศึกษาภาวะผู้น าสถานศึกษาของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ของจตุรงค์  ธนสีลังกูร (2554) ท่ีพบว่า ประสบการณ์การท างานเป็นปัจจัยส่วน
บุคคลท่ีเกิดจากการส่ังสมประสบการณ์และการมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์อย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับ 
นโยบายทางการศึกษาในทุกระดับท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังปรากฏใน แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559 ) ท่ีมุ่งพัฒนาคนไทยให้ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข และ นโยบายประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ท่ีได้ก าหนดวิสัยทัศน์ภายในปี ค.ศ. 
2020 โดยระบุให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆ ส่วนของเศรษฐกิจโดยผ่านการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา การพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และการฝึกอบรม สอดคล้องกับ ผลการวิจัยและ
แนวความคิดของนักการศึกษา ดังนี้ Abbasi, L (2012) พบว่า ส่ิงท่ีแสดงถึงความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล คือ มีผู้น าท่ีเข้มแข็ง (Strong Leadership) มีการคัดเลือกครู (Qualified Teachers) 
มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร (Institutional Integrity) มีหลักสูตรท่ีดี (Good Curriculum) และ มี 
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (Resources)    

2.3) การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร ภาพรวม
พบว่า ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลงมาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต้ังแต่ปริญญา
โทขึ้นไปมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อ
พิจารณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน เป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาโทลงมาและผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา 
ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้านการน าองค์กร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรง
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย วิลัยพรณ์  เสรีวัฒน์ (2555) เรื่องการประเมินเชิงระบบ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านคุณภาพผู้บริหารโดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารในโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีคุณภาพในระดับมาก ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
สามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล และผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic 



120 
 

Leadership) ท่ีมีผลงานปรากฏเป็นท่ียอมรับประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ผู้บริหารสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ผู้บริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาอย่างน้อย 15 
ปี วุฒิทางการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท และมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกถึงร้อยละ 
9 ผ่านการศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ ค่อนข้างมาก 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรก าหนดแนวทางการด าเนินงาน สร้าง

เครื่องมือการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติของโรงเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน   

2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาใน
ทุกๆ  ด้านให้ เหมาะสมเพียงพอและทันต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  และควรวิเคราะห์ถึงจุดด้อยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
องค์ประกอบด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกประเด็น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ผู้ท่ีสนใจท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2) และควรศึกษาการประเมินผลโครงการการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังระบบ เพือ่ศึกษาจุดเด่นและจุด
ด้อยต่างๆ น ามาประยุกต์ปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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ภาคผนวก   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวน  500  โรงเรียน 

 



ตารางที่ 1แสดงรายช่ือโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ท่ี 
1 กระบี ่ 1 อนุบาลกระบี่ 12 
2 กรุงเทพมหานคร 1 พญาไทย 1 
3 กรุงเทพมหานคร 1 ราชวินิต 1 
4 กรุงเทพมหานคร 1 สายน้ าทิพย์ 1 
5 กรุงเทพมหานคร 1 อนุบาลพิบูลเวศม์ 1 
6 กรุงเทพมหานคร 1 อนุบาลวัดปรินายก 1 
7 กรุงเทพมหานคร 1 อนุบาลสามเสนฯ 1 
8 กรุงเทพมหานคร 2 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย 1 
9 กรุงเทพมหานคร 3 วัดอมรินทราราม 1 
10 กรุงเทพมหานคร 3 อนุบาลวัดนางนอง 1 
11 กาญจนบุรี 1 อนุบาลกาญจนบุรี 7 
12 กาญจนบุรี 1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ

สงคราม 
7 

13 กาฬสินธุ์ 1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 23 
14 กาฬสินธุ์ 1 อนุบาลกาฬสินธุ์ 23 
15 ก าแพงเพชร 1 อนุบาลก าแพงเพชร 40 
16 ขอนแก่น 1 สนามบิน 24 
17 ขอนแก่น 1 อนุบาลขอนแก่น 24 
18 จันทบุรี 1 สฤษดิเดช 16 
19 จันทบุรี 1 อนุบาลจันทบุรี 16 
20 ฉะเชิงเทรา 1 วัดดอนทอง 5 
21 ฉะเชิงเทรา 1 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 5 
22 ชลบุรี 1 อนุบาลชลบุรี 17 
23 ชลบุรี 1 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 17 
24 ชัยนาท 1 อนุบาลชัยนาท 4 
25 ชัยภูมิ 1 สุนทรวัฒนา 29 

26 ชัยภูม ิ 1 อนุบาลชัยภูมิ 29 
27 ชุมพร 1 อนุบาลชุมพร 10 
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ตารางที่ 1(ต่อ) 

ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ท่ี 
28 ชุมพร 1 อนุบาลสวี  (บ้านนาโพธ์ิ) 10 

29 
 

เชียงราย 1 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญ
ราษฏร์) สาขาบ้านสหมิตร
พัฒนา 

35 

30 เชียงราย 1 อนุบาลเชียงราย 35 
31 เชียงใหม่ 1 อนุบาลเชียงใหม่ 33 
32 ตรัง 1 อนุบาลตรัง 12 
33 ตราด 1 อนุบาลตราด 16 
34 ตาก 1 ตากสินราชานุสรณ์ 37 
35 ตาก 1 อนุบาลตาก 37 
36 นครนายก 1 อนุบาลนครนายก 6 
37 นครนายก 1 อนุบาลบ้านนา  (วัดช้าง) 6 
38 นครปฐม 1 อนุบาลนครปฐม 8 
39 นครปฐม 2 พระต าหนักสวนกุหลาบมหา

มงคล 
8 

40 นครพนม 1 อนุบาลนครพนม 21 
41 นครราชสิมา 1 เมืองนครราชสิมา 30 
42 นครราชสิมา 1 สุขานารี 30 
43 นครราชสิมา 1 อนุบาลนครราชสีมา 30 
44 นครสีธรรมราช 1 บ้านทวดทอง 11 
45 นครสีธรรมราช 1 อนุบาลศรีธรรมราช”ณ  นคร

อุทิศ” 
11 

46 นครสวรรค์ 1 อนุบาลนครสวรรค์ 41 
47 นครสวรรค์ 1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ

วิวรณ์สุขวิทยา) 
41 

48 นนทบุรี 1 อนุบาลนนทบุรี 2 
49 นนทบุรี 1 อนุราชประสิทธิ์ 2 
50 นราธิวาส 1 อนุบาลนราธิวาส 14 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
51 น่าน 1 ราชานุบาล 36 
52 บุรีรัมย์ 1 อนุบาบบุรีรัมย์ 31 
53 ปทุมธานี 1 อนุบาลปทุมธานี 3 
54 ปทุมธานี 2 วัดเขียนเขต 3 
55 ประจวบคีรีขันธ์ 1 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 9 
56 ปราจีนบุรี 1 อนุบาลปราจีนบุรี 6 
57 ปัตตานี 1 อนุบาลปัตตานี 14 
58 พระนครศรีอยุธยา 1 ประตูชัย 2 
59 พระนครศรีอยุธยา 1 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 2 
60 พะเยา 1 อนุบาลพระเยา 35 
61 พังงา 1 อนุบาลพังงา 13 
62 พัทลุง 1 อนุบาลพัทลุง 11 
63 พิจิตร 1 อนุบาลพิจิตร 40 
64 พิจิตร 1 อนุบาลบางมูลนาก  “ราษฎร์

อุทิศ” 
40 

65 พิษณุโลก 1 จ่าการบุญ 38 
66 พิษณุโลก 1 อนุบาลพิษณุโลก 38 
67 เพชรบุรี 1 วัดดอนไก่เต้ีย 9 
68 เพชรบุรี 1 อนุบาลเพชรบุรี 9 
69 เพชรบูรณ์ 1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 39 
70 แพร่ 1 วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์

นุกูล) 
36 

71 แพร่ 1 อนุบาลแพร่ 36 
72 ภูเก็ต 1 อนุบาลภูเก็ต 13 
73 มหาสารคาม 1 หลักเมืองมหาสารคาม 25 
74 มหาสารคาม 1 อนุบาลมหาสารคาม 25 
75 มุกดาหาร 1 มุกดาลัย 21 
76 แม่ฮ่องสอน 1 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 33 
77 ยโสธร 1 อนุบาลยโสธร 27 
78 ยะลา 1 นิบงชนูปถัมภ์ 14 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
79 ยะลา 1 อนุบาลยะลา 14 
80 ร้อยเอ็ด 1 เมืองร้อยเอ็ด 26 
81 ร้อยเอ็ด 1 อนุบาลร้อยเอ็ด 26 
82 ระนอง 1 อนุบาลระนอง 13 
83 ระยอง 1 อนุบาลระยอง 17 
84 ราชบุรี 1 วัดเขาวัง  (แสง  ช่วงสุวนิช) 7 
85 ราชบุรี 1 อนุบาลราชบุรี 7 
86 ลพบุรี 1 เมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์

รังกฤษฎ์) 
4 

87 ลพบุรี 1 อนุบาลลพบุรี 4 
88 ล าปาง 1 อนุบาลล าปาง 34 
89 ล าพูน 1 อนุบาลล าพูน 34 
90 เลย 1 เมืองเลย 18 
91 เลย 1 อนุบาลเลย 18 
92 ศรีสะเกษ 1 อนุบาลศรีสะเกษ 27 
93 สกลนคร 1 อนุบาลสกลนคร 22 
94 สงขลา 1 วิเชียรชม 15 
95 สงขลา 1 อนุบาลสงขลา 15 
96 สตูล 1 อนุบาลสตูล 15 
97 สมุทรปราการ 1 พร้านีลวัชระ 5 
98 สมุทรปราการ 1 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 5 
99 สมุทรสงคราม 1 อนุบาลสมุทรสงคราม 9 
100 สมุทรสาคร 1 อนุบาลสมุทรสาคร 9 
101 สมุทรสาคร 1 เอกชัย 9 
102 สระบุรี 1 อนุบาลสระบุรี 3 
103 สระบุรี 1 วัดพรหมสาคร 4 
104 สิงห์บุรี 1 อนุบาลสิงห์บุรี 4 
105 สุโขทัย 1 อนุบาลสุโขทัย 37 
106 สุพรรณบุรี 1 สุวรรณภูมิ 8 
107 สุพรรณบุรี 1 อนุบาลสุพรรณบุรี 8 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
108 สุราษฎร์ธานี 1 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 10 
109 สุราษฎร์ธานี 1 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 10 
110 สุรินทร์ 1 เมืองสุรินทร์ 32 
111 สุรินทร์ 1 อนุบาลสุรินทร์ 32 
112 หนองคาย 1 อนุบาลหนองคาย 20 
113 อ่างทอง 1 อนุบาลวัดอ่างทอง 4 
114 อุดรธานี 1 บ้านหมากแข้ง 19 
115 อุดรธานี 1 อนุบาลอุดรธานี 19 
116 อุตรดิตถ์ 1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 38 
117 อุทัยธานี 1 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 41 
118 อุบลราชธานี 1 อนุบาลอุบลราชธานี 28 
119 อุบลราชธานี 1 อุบลวิทยาคม 28 
120 กระบี ่ 1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบี่ 12 
121 กระบี ่ 1 อ ามาตย์พานิชนุกูล 12 
122 กรุงเทพมหานคร 1 เตรียมอุดมศึกษา 1 
123 กรุงเทพมหานคร 1 เทพศิรินทร์ 1 
124 กรุงเทพมหานคร 1 นนทรีวิทยา 1 
125 กรุงเทพมหานคร 1 เบญจมราชาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
1 

126 กรุงเทพมหานคร 1 พระโขนงวิทยาลัย 1 
127 กรุงเทพมหานคร 1 ยานนาเวศวิทยาคม 1 
128 กรุงเทพมหานคร 1 โยธินบูรณะ 1 
129 กรุงเทพมหานคร 1 ราชนันทาจารย์สามเสน

วิทยาลัย 2 
1 

130 กรุงเทพมหานคร 1 ราชวินิต  มัธยม 1 
131 กรุงเทพมหานคร 1 วชิรธรรมสาธิต 1 
132 กรุงเทพมหานคร 1 วัดสุทธิวราราม 1 
133 กรุงเทพมหานคร 1 ศรีอยุธยา 1 
134 กรุงเทพมหานคร 1 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 1 

 



131 
 

ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
135 กรุงเทพมหานคร 1 สตรีวิทยา 1 
136 กรุงเทพมหานคร 1 สตรีศรีสุริโยทัย 1 
137 กรุงเทพมหานคร 1 สวนกุกลาบวิทยาลัย 1 
138 กรุงเทพมหานคร 1 สันติราษฎร์วิทยาลัย 1 
139 กรุงเทพมหานคร 1 สามเสนวิทยาลัย 1 
140 กรุงเทพมหานคร 1 สายน้ าผ้ึง 1 
141 กรุงเทพมหานคร 1 สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ 1 
142 กรุงเทพมหานคร 1 สุรศักดิ์มนตรี 1 
143 กรุงเทพมหานคร 2 ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 1 
144 กรุงเทพมหานคร 2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 
145 กรุงเทพมหานคร 2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 
146 กรุงเทพมหานคร 2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   

รัชดา 
1 

147 กรุงเทพมหานคร 2 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1 
148 กรุงเทพมหานคร 2 นวมินทราชินูทิศ  เตรียม

อุดมศึกษาน้อมเกล้า 
1 

149 กรุงเทพมหานคร 2 นวมินทราชินูทิศ  บดินทร์เดชา 1 
150 กรุงเทพมหานคร 2 นวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชา

ลัย 
1 

151 กรุงเทพมหานคร 2 นวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  2 1 
152 กรุงเทพมหานคร 2 นวมินทราชินูทิศ  

กรุงเทพมหานคร 
1 

153 กรุงเทพมหานคร 2 บดินทร์เดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 1 
154 กรุงเทพมหานคร 2 บดินทร์เดชา (สิงห์  สิงหเสนี)2  1 
155 กรุงเทพมหานคร 2 บางกะป ิ 1 
156 กรุงเทพมหานคร 2 พรตพิทยพยัต 1 
157 กรุงเทพมหานคร 2 มัธยมวัดหนองจอก 1 
158 กรุงเทพมหานคร 2 ฤทธิยะวรรณาลัย 1 
159 กรุงเทพมหานคร 2 สตรีวิทยา  2 1 
160 กรุงเทพมหานคร 2 สารวิทยา 1 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
161 กรุงเทพมหานคร 2 สีกัน  (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1 
162 กรุงเทพมหานคร 2 หอวัง 1 
163 กรุงเทพมหานคร 3 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 
164 กรุงเทพมหานคร 3 ชิโนรสวิทยาลัย 1 
165 กรุงเทพมหานคร 3 ทวีธาภิเศก 1 
166 กรุงเทพมหานคร 3 นวมินทราชินูทิศ   สตรีวิทยา

พุทธมณฑล 
1 

167 กรุงเทพมหานคร 3 บางประกอกวิทยาคม 1 
168 กรุงเทพมหานคร 3 ปัญญาวรคุณ 1 
169 กรุงเทพมหานคร 3 โพธิสารพิทยากร 1 
170 กรุงเทพมหานคร 3 มัธยมวัดนายโรง 1 
171 กรุงเทพมหานคร 3 มัธยมวัดสิงห์ 1 
172 กรุงเทพมหานคร 3 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุน

เทียน 
1 

173 กรุงเทพมหานคร 3 วัดราชโอรส 1 
174 กรุงเทพมหานคร 3 ศึกษานารี 1 
175 กรุงเทพมหานคร 3 ศึกษานารีวิทยา 1 
176 กรุงเทพมหานคร 3 สตรีวัดระฆัง 1 
177 กรุงเทพมหานคร 3 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1 
178 กรุงเทพมหานคร 3 สุวรรณารามวิทยาคม 1 
179 กาญจนบุรี 1 กาญจนานุเคราะห์ 7 
180 กาญจนบุรี 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์  กาญจนบุรี 
7 

181 กาญจนบุรี 1 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 7 
182 กาญจนบุรี 1 วิสุทธรังสี 7 
183 กาญจนบุรี 2 ท่ามะกาวิทยาคม 7 
184 กาญจนบุรี 3 ร่มเกล้า  กาญจนบุรี 7 
185 กาญจนบุรี 4 ประชามงคล 7 
186 กาฬสินธุ์ 1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 23 
187 กาฬสินธุ์ 1 อนุกูลนารี 23 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
188 กาฬสินธุ์ 2 ท่าคันโทวิทยาคาร 23 
189 กาฬสินธุ์ 3 เขาวงพิทยาคาร 23 
190 ก าแพงเพชร 1 ก าแพงเพชรพิทยาคม 40 
191 ก าแพงเพชร 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์  ก าแพงเพชร 
40 

192 ก าแพงเพชร 1 วัชรวิทยา 40 
193 ก าแพงเพชร 2 ขาณุวิทยา 40 
194 ขอนแก่น 1 กัลยาณวัตร 24 
195 ขอนแก่น 1 แก่นนครวิทยาลัย 24 
196 ขอนแก่น 1 ขอนแก่นวิทยายน 24 
197 ขอนแก่น 1 ขามแก่นนคร 24 
198 ขอนแก่น 1 นครขอนแก่น 24 
199 ขอนแก่น 2 บ้านไผ่ 24 
200 ขอนแก่น 3 พล 24 
201 ขอนแก่น 3 หนองสองห้องวิทยา 24 
202 ขอนแก่น 4 ศรีกระนวนวิทยาคม 24 
203 ขอนแก่น 5 ชุมแพศึกษา 24 
204 ขอนแก่น 5 ภูเวียงวิทยาคม 24 
205 ขอนแก่น 5 หนองเรือวิทยา 24 
206 จันทบุรี 1 ท่าใหม”่พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล” 16 
207 จันทบุรี 1 เบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี 16 
208 จันทบุรี 1 ศรียานุสรณ์ 16 
209 จันทบุรี 2 ขลุงรัชดาภิเษก 16 
210 ฉะเชิงเทรา 1 ดัดดรุณี 5 
211 ฉะเชิงเทรา 1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 
212 ฉะเชิงเทรา 2 พนมสารคาม “พนมอดุล

วิทยา” 
5 

213 ชลบุรี 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 17 
214 ชลบุรี 1 ชลกันยานุกูล 17 
215 ชลบุรี 1 ชลราษฎรอ ารุง 17 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
216 ชลบุรี 2 พนัสพิทยาคาร 17 
217 ชลบุรี 3 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 17 
218 ชลบุรี 3 ศรีราชา 17 
219 ชลบุรี 3 สิงห์สมุทร 17 
220 ชัยนาท 1 ชัยนาทพิทยาคม 4 
221 ชัยภูมิ 1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ 29 
222 ชัยภูมิ 1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 29 
223 ชัยภูมิ 1 สตรีชัยภูมิ 29 
224 ชัยภูมิ 2 แก้งคร้อวิทยา 29 
225 ชัยภูมิ 2 ภูเขียว 29 
226 ชัยภูมิ 3 จัตุรัสวิทยาคาร 29 
227 ชุมพร 1 ศรียาภัย 10 
228 ชุมพร 1 สอาดเผดิมวิทยา 10 
229 ชุมพร 2 สวนศรีวิทยา 10 
230 เชียงราย 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

เชียงราย 
35 

231 เชียงราย 1 ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 35 
232 เชียงราย 1 สามัคคีวิทยาคม 35 
233 เชียงราย 2 พานพิทยาคม 35 
234 เชียงราย 3 แม่จันวิทยาคม 35 
235 เชียงราย 3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 35 
236 เชียงราย 4 เทิงวิทยาคม 35 
237 เชิงใหม่ 1 ยุพราชวิทยาลัย 33 
238 เชิงใหม่ 1 วัฒโนทัยพายัพ 33 
239 เชิงใหม่ 1 สันก าแพง 33 
240 เชิงใหม่ 2 นวมินทราชินูทิศ  พายัพ 33 
241 เชิงใหม่ 3 ฝางชนูปถัมภ์ 33 
242 เชิงใหม่ 4 สันป่าตองวิทยาคม 33 
243 เชิงใหม่ 5 ฮอดวิทยาคม 33 
244 เชิงใหม่ 6 จอมทอง 33 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
245 ตรัง 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง 12 
246 ตรัง 1 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 12 
247 ตรัง 1 วิเชียรมาตุ 12 
248 ตรัง 1 สภาราชะนี 12 
249 ตรัง 2 ห้วยยอด 12 
250 ตราด 1 ตราษตระการคุณ 16 
251 ตราด 1 สตรีประเสริฐศิลป์ 16 
252 ตาก 1 ตากวิทยาคม 37 
253 ตาก 1 ผดุงปัญญา 37 
254 ตาก 2 สรรพวิทยาคม 37 
255 นครนายก 1 นครนายกวิทยาคม 6 
256 นครนายก 1 ปิยชาติพัฒนา 6 
257 นครปฐม 1 พระปฐมวิทยาลัย 8 
258 นครปฐม 1 มัธยมฐานบินก าแพงแสน 8 
259 นครปฐม 1 ราชินีบูรณะ 8 
260 นครปฐม 1 ศรีวิชัยวิทยา 8 
261 นครปฐม 1 สิรินธรราชวิทยาลัย 8 
262 นครปฐม 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

นครปฐม 
8 

263 นครปฐม 2 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

8 

264 นครปฐม 2 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา 

8 

265 นครปฐม 2 วัดไร่ขิงวิทยา 8 
266 นครพนม 1 ปิยะมหาราชาลัย 21 
267 นครพนม 2 สหราษฎร์รังสฤษฏ์ 21 
268 นครราชสีมา 1 บุญวัฒนา 30 
269 นครราชสีมา 1 ราชสีมาวิทยาลัย 30 
270 นครราชสีมา 1 ราชสีมาวิทยาลัย 2 30 
271 นครราชสีมา 1 สุรนารีวิทยา 30 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
272 นครราชสีมา 2 จักราชวิทยา 30 
273 นครราชสีมา 3 ปักธงชัยประชานิรมิต 30 
274 นครราชสีมา 4 ปากช่อง 30 
275 นครราชสีมา 5 มัธยมด่านขุนทด 30 

276 นครราชสีมา 6 เมืองดง 30 
277 นครราชสีมา 7 พิมายวิทยา 30 
278 นครศรีธรรมราช 1 กัลยาณีศรีธรรมราช 11 
279 นครศรีธรรมราช 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

นครศรีธรรมราช 
11 

280 นครศรีธรรมราช 1 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 11 
281 นครศรีธรรมราช 1 เบญจมราชูทิศ 11 
282 นครศรีธรรมราช 1 เมืองนครศรีธรรมราช 11 
283 นครศรีธรรมราช 1 โยธินบ ารุง 11 
284 นครศรีธรรมราช 2 ทุ่งสง 11 
285 นครศรีธรรมราช 2 สตรีทุ่งสง 11 
286 นครศรีธรรมราช 3 เชียรใหญ่ 11 
287 นครศรีธรรมราช 4 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 11 
288 นครสวรรค์ 1 นครสวรรค์ 41 
289 นครสวรรค์ 1 นวมินทราชินูทิศ  มัชฌิม 41 
290 นครสวรรค์ 1 สตรีนครสวรรค์ 41 
291 นครสวรรค์ 2 เทพศาลาประชาสรรค์ 41 
292 นครสวรรค์ 3 ตาคลีประชาสรรค์ 41 
293 นนทบุรี 1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

บางใหญ่ 
2 

294 นนทบุรี 1 เทพศิริรนทร์  นนทบุรี 2 
295 นนทบุรี 1 เบญจมราชานุสรณ์ 2 
296 นนทบุรี 1 รัตนาธิเบศร์ 2 
297 นนทบุรี 1 วัดเขมาภิรตาราม 2 
298 นนทบุรี 1 ศรีบุณยานนท์ 2 
299 นนทบุรี 1 สตรีนนทบุรี 2 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
300 นนทบุรี 2 นวมินทราชินูทิศ  หอวัง

นนทบุรี 
2 

301 นนทบุรี 2 บางบัวทอง 2 
302 นนทบุรี 2 ปากเกร็ด 2 
303 นนทบุรี 2 สวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี 2 
304 นราธิวาส 1 นราธิวาส 14 
305 นราธิวาส 1 นราสิกขาลัย 14 
306 นราธิวาส 2 สุไหงโก-ลก 14 
307 นราธิวาส 3 ตันหยงมัส 14 
308 น่าน 1 ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน 36 
309 น่าน 1 สตรีศรีน่าน 36 
310 น่าน 2 ปัว 36 
311 บุรีรัมย์ 1 บุรีรัมย์พิทยาคม 31 
312 บุรีรัมย์ 1 ล าปลายมาศ 31 
313 บุรีรัมย์ 2 ประโคนชัยพิทยาคม 31 
314 บุรีรัมย์ 3 นางรอง 31 
315 บุรีรัมย์ 4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 31 
316 ปทุมธานี 1 คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 3 
317 ปทุมธานี 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย   3 
318 ปทุมธานี 1 ธรรมศาสตร์คลองหลวง

วิทยาคม 
3 

319 ปทุมธานี 1 ปทุมวิไล 3 
320 ปทุมธานี 1 สวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 3 
321 ปทุมธานี 2 ธัญบุร ี 3 
322 ปทุมธานี 2 ธัญรัตน ์ 3 
323 ปทุมธานี 2 มัธยมสังคีตวิทยา  

กรุงเทพมหานคร 
3 

324 ปทุมธานี 2 สายปัญญารังสิต 3 
325 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจวบวิทยาลัย 9 
326 ประจวบคีรีขันธ์ 2 หัวหิน 9 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
327 ปราจีนบุรี 1 ปราจีณราษฎรอ ารุง 6 
328 ปราจีนบุรี 1 ปราจีนกัลยาณี 6 
329 ปราจีนบุรี 2 กบินทร์วิทยา 6 
330 ปัตตานี 1 เดชะปัตตนยานุกูล 14 
331 ปัตตานี 1 เบญจมราชูทิศ  จังหวัดปัตตานี 14 
332 ปัตตานี 2 โพธิ์คีรีราชศึกษา 14 
333 ปัตตานี 3 สายบุรี “แจ้งประชาคาร” 14 
334 พระนครศรีอยุธยา 1 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 2 
335 พระนครศรีอยุธยา 1 อยุธยาวิทยาลัย 2 
336 พระนครศรีอยุธยา 2 บางปะอิน “ราชรนุเคราะห์ 1” 2 
337 พระเยา 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ พะเยา 
35 

338 พระเยา 1 พะเยาวิทยาคม 35 
339 พระเยา 2 เชียงค าวิทยาคม 35 
340 พังงา 1 ดีบุกพังงาวิทยายน 13 
341 พังงา 1 ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 13 
342 พังงา 1 สตรีพังงา 13 
343 พัทลุง 1 พัทลุง 11 
344 พัทลุง 1 สตรีพัทลุง 11 
345 พัทลุง 2 หารเทารังสีประชาสรรค์ 11 
346 พิจิตร 1 พิจิตรพิทยาคม 40 
347 พิจิตร 2 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 40 
348 พิษณุโลก 1 จ่านกร้อง 38 
349 พิษณุโลก 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

พิษณุโลก 
38 

350 พิษณุโลก 1 เฉลิมขวัญสตรี 38 
351 พิษณุโลก 1 พิษณุโลกพิทยาคม 38 
352 พิษณุโลก 1 พุทธชินราชพิทยา 38 
353 พิษณุโลก 2 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 38 
354 พิษณุโลก 3 นครไทย 38 



139 
 

ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
355 เพชรบุรี 1 คงคาราม 9 
356 เพชรบุรี 1 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเทพบุรี 9 
357 เพชรบุรี 1 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 9 
358 เพชรบุรี 2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

เพชรบุรี 
9 

359 เพชรบูรณ์ 1 เพชรวิทยาคม 39 
360 เพชรบูรณ์ 1 วิทยานุกูลนารี 39 
361 เพชรบูรณ์ 2 หล่มเกาพิทยาคม 39 

     

362 เพชรบูรณ์ 2 หล่มสักพิทยาคม 39 
363 เพชรบูรณ์ 3 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 39 
364 แพร่ 1 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ 36 
365 แพร่ 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 36 
366 แพร่ 2 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 36 
367 ภูเก็ต 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
13 

368 ภูเก็ต 1 ภูเก็ตวิทยาลัย 13 
369 ภูเก็ต 1 สตรีภูเก็ต 13 
370 มหาสารคาม 1 ผดุงนารี 25 
371 มหาสารคาม 1 สารคามพิทยาคม 25 
372 มหาสารคาม 2 วาปีปทุม 25 
373 มหาสารคาม 3 โกสุมวิทยาสรรค์ 25 
374 มุกดาหาร 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

มุกดาหาร 
21 

375 มุกดาหาร 1 มุกดาหาร 21 
376 แม่ฮ่องสอน 1 ห้องสอนศึกษา 33 
377 แม่ฮ่องสอน 2 แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 33 
378 ยโสธร 1 ยโสธรพิทยาคม 27 
379 ยโสธร 2 เลิงนกทา 27 
380 ยะลา 1 คณะราษฎรบ ารุง  จังหวัด 14 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
   ยะลา  

381 ยะลา 1 สตรียะลา 14 
382 ยะลา 2 ยะหาศิรยานุกูล 14 
383 ยะลา 3 เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 14 
384 ร้อยเอ็ด 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ ร้อยเอ็ด 
26 

385 ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 26 
386 ร้อยเอ็ด 1 สตรีศึกษา 26 
387 ร้อยเอ็ด 2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 26 
388 ร้อยเอ็ด 3 โพนทองพัฒนาวิทยา 26 
389 ร้อยเอ็ด 3 เสลภูมิพิทยาคม 26 
390 ระนอง 1 พิชัยรัตนาคาร 13 
391 ระนอง 1 สตรีระนอง 13 
392 ระยอง 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ ระยอง 
17 

393 ระยอง 1 ระยองวิทยาคม 17 
394 ระยอง 1 วัดป่าประดู่ 17 
395 ระยอง 2 แกลง “วิทยสถาวร” 17 
396 ระยอง 2 มงกุฎเมืองราชวิทยาลัย 17 
397 ราชบุรี 1 เบญจมราชูทิศ 7 
398 ราชบุรี 1 ราชโบริกานุเคราะห์ 7 
399 ราชบุรี 2 โพธาวัฒนาเสรี 7 
400 ราชบุรี 2 รัตนราษฎร์บ ารุง 7 
401 ลพบุรี 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 4 
402 ลพบุรี 1 พระนารายณ์ 4 
403 ลพบุรี 1 พิบูลพิทยาลัย 4 
404 ลพบุรี 2 ชัยบาดาลวิทยา 4 
405 ล าปาง 1 บุญวาทย์วิทยาลัย 34 
406 ล าปาง 1 ล าปางกัลยาณี 34 
407 ล าปาง 2 เถินวิทยา 34 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
408 ล าปาง 3 แจ้ห่มวิทยา 34 
409 ล าพูน 1 จักรค าคณาทร 34 
410 ล าพูน 1 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 34 
411 ล าพูน 2 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 34 
412 เลย 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 18 
413 เลย 1 เลยพิทยาคม 18 
414 เลย 2 ศรีสงครามวิทยา 18 
415 เลย 3 ภูเรือวิทยา 18 
416 ศรีสะเกษ 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ ศรีสะเกษ 
27 

417 ศรีสะเกษ 1 ศรีสะเกษวิทยาลัย 27 
418 ศรีสะเกษ 1 สตรีสิริเกศ 27 
419 ศรีสะเกษ 2 ก าแพง 27 
420 ศรีสะเกษ 3 ขุขันธ์ 27 
421 ศรีสะเกษ 4 กันทรลักษ์วิทยา 27 
422 สกลนคร 1 ธาตุนารายณ์วิทยา 22 
423 สกลนคร 1 สกลราชวิทยานุกูล 22 
424 สกลนคร 2 เตรียมอุดมศึกษา   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
22 

425 สกลนคร 2 สว่างแดนดิน 22 
426 สกลนคร 3 มัธยมวานรนิวาส 22 
427 สงขลา 1 นวมินทราชินูทิศ  ทักษิณ 15 
428 สงขลา 1 มหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 15 
429 สงขลา 1 วรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา 15 
430 สงขลา 2 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 15 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
431 สงขลา 2 หาดใหญ่วิทยาลัย 15 
432 สงขลา 2 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 15 
433 สงขลา 2 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุล

กันยา 
15 

434 สงขลา 3 สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์
อนุสรณ์” 

15 

435 สตูล 1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 15 
436 สตูล 1 พิมานพิทยาสรรค์ 15 
437 สตูล 1 สตูลวิทยา 15 
438 สมุทรปราการ 1 นวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบ

วิทยาฯ 
5 

439 สมุทรปราการ 1 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม 
รัชดาภิเษก 

5 

440 สมุทรปราการ 1 วัดทรงธรรม 5 
441 สมุทรปราการ 1 สตรีสมุทรปราการ 5 
442 สมุทรปราการ 1 สมุทรปราการ 5 
443 สมุทรปราการ 2 นวมินทราชินูทิศ  เตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 
5 

444 สมุทรปราการ 2 บางพลีราษฎร์บ ารุง 5 
445 สมุทรปราการ 2 ราชวินิตบางแก้ว 5 
446 สมุทรสงคราม 1 ถาวรานุกูล 9 
447 สมุทรสงคราม 1 ศรัทธาสมุทร 9 
448 สมุทรสาคร 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์สมุทรสาคร 
9 

449 สมุทรสาคร 1 สมุทรสาครบูรณะ 9 
450 สมุทรสาคร 1 สมุทรสาครวิทยาลัย 9 
451 สระแก้ว 1 สระแก้ว 6 
452 สระแก้ว 2 อรัญประเทศ 6 
453 สระบุรี 1 สระบุรีวิทยาคม 3 
454 สระบุรี 1 เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” 3 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
455 สระบุรี 2 แก่งคอย 3 
456 สิงห์บุรี 1 สิงห์บุรี 4 
457 สุโขทัย 1 สุโขทัยวิทยาคม 37 
458 สุโขทัย 1 อุดมดรุณี 37 
459 สุโขทัย 2 สวรรค์อนันต์วิทยา 37 
460 สุพรรณบุรี 1 กรรณสูตศึกษาลัย 8 
461 สุพรรณบุรี 1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี 
8 

462 สุพรรณบุรี 1 บางปลาม้า “สูงสุมารผดุง
วิทย”์ 

8 

463 สุพรรณบุรี 1 สงวนหญิง 8 
464 สุพรรณบุรี 2 อู่ทอง 8 
465 สุพรรณบุรี 3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 8 
466 สุราษฎร์ธานี 1 สุราษฎร์ธานี 10 
467 สุราษฎร์ธานี 1 สุราษฎร์พิทยา 10 
468 สุราษฎร์ธานี 2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย   

สุราษฎร์ธานี 
10 

469 สุราษฎร์ธานี 3 เวียงสระ 10 
470 สุรินทร์ 1 สิรินธร 32 
471 สุรินทร์ 1 สุรวิทยาคาร 32 
472 สุรินทร์ 2 รัตนบุรี 32 
473 สุรินทร์ 3 ประสาทวิทยาคาร 32 
474 หนองคาย 1 ปทุมเทพวิทยาคาร 20 
475 หนองคาย 2 ชุมพลโพนพิสัย 20 
476 หนองคาย 3 บึงกาฬ 20 
477 หนองบัวล าภู 1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 18 
478 หนองบัวล าภู 1 หนองบัวพิทยาคาร 18 
479 หนองบัวล าภู 2 ค าแสนวิทยาสรรค์ 18 
480 อ่างทอง 1 สตรีอ่างทอง 4 
481 อ่างทอง 1 อ่างทองปัทมาโรจน์วิทยาคม 4 
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ท่ี จังหวัด เขต โรงเรียน ศูนย์ที่ 
482 อ านาจเจริญ 1 อ านาจเจริญ 28 
483 อุดรธานี 1 สตรีราชินูทิศ 19 
484 อุดรธานี 1 อุดรพัฒนาการ 19 
485 อุดรธานี 1 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 19 
486 อุดรธานี 1 อุดรพิทยานุกูล 19 
487 อุดรธานี 2 กุมภวาป ี 19 
488 อุดรธานี 3 หนองหานวิทยา 19 
489 อุดรธานี 4 บ้านผือพิทยาสรรค์ 19 
490 อุตรดิตถ์ 1 อุตรดิตถ์ 38 
491 อุตรดิตถ์ 1 อุตรดิตถ์ดรุณี 38 
492 อุตรดิตถ์ 2 ท่าปลาประชาอุทิศ 38 
493 อุทัยธานี 1 อุทัยวิทยาคม 41 
494 อุทัยธานี 2 บ้านไร่วิทยา 41 
495 อุบลราชธานี 1 นารีนุกูล 28 
496 อุบลราชธานี 1 เบ็ญจะมะมหาราช 28 
497 อุบลราชธานี 2 มัธยมตระการพืชผล 28 
498 อุบลราชธานี 3 ศรีเมืองวิทยาคาร 28 
499 อุบลราชธานี 4 ลือค าหาญวารินช าราบ 28 
500 อุบลราชธานี 5 เดชอุดม 28 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 



แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้วิจัยขอความกรุณาให้ท่านได้

ตอบแบบสอบถามด้วยความคิดเห็นท่ีเป็นจริงมากท่ีสุดและขอความอนุเคราะห์ท่านส่งแบบสอบถาม

คืนทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ 

2. การตอบแบบสอบถามของท่านมีคุณค่าต่อการวิจัยนี้อย่างยิ่ง ผู้วิจัยจะเก็บรักษาค าตอบ

ของท่านไว้เป็นความลับ และใช้เพื่อการวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น โดยจะเสนอผลการวิจัยในภาพรวมไม่

เจาะจงท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่เกิดผลเสียหายท่ีกระทบต่อ

ตัวท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่ประการใด 

3. แบบสอบถามมี 2 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี.2.เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ จ านวน         

7 หมวด ดังนี้ 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 4).การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ 

7) ผลลัพธ์ 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี้ 

 
         สุวิทย์โคตวงษ ์
                        นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์               
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ตอนที่1ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจงโปรดเขียนเครื่องหมายถูก √ ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อมูลของโรงเรียนในปัจจุบัน 
 
 ขนาดโรงเรียน 

 กลาง (จ านวนนักเรียนไม่เกิน 1,000 คน) 

 ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียนต่ังแต่ 1,001 คนขึ้นไป) 
 

ประสบการณ์ปฏิบัติงาน 

  ต่ ากว่า 15 ปีลงมา 

 ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 
 
 วุฒิทางการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาโทลงมา 

 ต้ังแต่ปริญญาโทขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 โปรดพิจารณาข้อความค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้เขียน
เครื่องหมายถูก √ ในช่องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับระดับความคิดเห็น 
ตัวอย่าง 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ข้อ  0. การวัดผลและประเมินผล √     
 
ค าอธิบาย 

จากตัวอย่าง ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  4 หมายถึง ระดับมาก 
ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  2 หมายถึง ระดับน้อย 
ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
ข้อ 0.การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนท่ีตอบ

แบบสอบถามท าเครื่องหมายถูก √ลงในช่องความคิดเห็นระดับ 5 (มากท่ีสุด) แสดงว่า โรงเรียนให้
ความส าคัญกับการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับ มาก 
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การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ระดับความคิดเห็น  
หมายเหตุ 5 4 3 2 1 

การน าองค์กร 

1. โรงเรียนครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกคนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ร่วมกัน 

      

2. โรงเรียนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการ
ท างานท่ีดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 

      

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบและจริยธรรมของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ร่วมกัน 

      

4. โรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดระบบงาน
ทุกๆ ด้าน  ท่ีเอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

      

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

1. โรงเรียนได้ศึกษาและเข้าใจแผนกลยุทธ์ระยะ 
3 ปี(พ.ศ.2553–2555)ตามคู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนบริหารงานอย่างมี
คุณภาพ 

      

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้ร่วมกันวิเคราะห์
บริบทและศักยภาพของโรงเรียน เพื่อก าหนด
จุดเน้นหรือแนวทางสู่ความเป็นเลิศว่าจะมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในด้านใด 

      

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน 
(SWOT) ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียน
ให้ครอบคลุมในทุกประเด็น 

      

4. การจัดท าแผนบริหารงานโรงเรียนมาจากการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรรวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ระดับความคิดเห็น  
หมายเหตุ 

5 4 3 2 1  
ทุกๆ  ฝ่าย       
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้
ร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดแผนงาน โครงการฯ 
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ 
ชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีข้ันตอนการจัดท าแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อพฒันาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 

      

การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
1.โรงเรียนจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศของ
นักเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีบริการและไม่อยู่ในเขตพื้นท่ี
บริการอย่างเป็นระบบ 

      

2. โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อก าหนด
ทิศทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

      
 
 
 

3. โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและทิศทางของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

      
 

      

4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน และส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพฒันานักเรียนให้มี
คุณลักษณะตามท่ีเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
ก าหนด 

      
 

5. โรงเรียนด าเนินการจัดท าข้อมูลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน   
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การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ระดับความคิดเห็น  
หมายเหตุ 

5 4 3 2 1  
6. โรงเรียนมีการด าเนินการสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรได้สร้างสัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดกับ
ผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแลนักเรียนจากทางบ้าน 
โรงเรียน   ชุมชนและท้องถิ่นเช่ือมประสานกัน 

      

การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  
1.โรงเรียนได้แต่งต้ังกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ประชุมวางแผนการวัดผล  ประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนทุกป ี

      

2. โรงเรียนน าผลการวัดผล  ประเมินผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา  มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ข้อบกพร่องแล้วน ามาปรับปรุงใช้ในการ
บริหารงานของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป 

      

3. โรงเรียนสร้างระบบการจัดการความรู้และ
ระบบสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

      

การมุ่งเน้นบุคลากร   
1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนสร้าง
ความผูกผันและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีซึ่งกันและ
กัน 

      

2. โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีดีของ
โรงเรียน 

      

การจัดการกระบวนการ   
1. โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และวาง
โครงสร้างการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

      

2. โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ       
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การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ระดับความคิดเห็น 
หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 
เรียนการสอนให้กับนักเรียนแต่ละช่วงช้ันอย่าง
เหมาะสม 

3. โรงเรียนได้จัดระบบให้ค าปรึกษาโดย
กระบวนการแนะแนวเพื่อบรกิารแก่นักเรียนทุก
คน
4. โรงเรียนจัดโครงสร้างเครือข่ายคู่พัฒนาขึ้น
ระหว่างโรงเรียน  สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ
5. โรงเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ตาม
ความรู้  ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้น าและ
ความสามารถด้านการบริหารกลุ่มงานนั้นๆ
ผลลัพธ ์
1.ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทางด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียน
2. ผลการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนได้
พัฒนาตนเองตามความรู้ความสามารถ
3.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนของโรงเรียน
4. การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน
5. ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารและหัวหน้า
งานแต่ละกลุ่ม พร้อมท้ังความสามารถในด้านการ
บริหารงานตามกรอบงานในหน้าท่ี



ประวัติผู้วิจัย 

ช่ือ – สกุล สุวิทย ์ โคตวงษ์  

วัน  เดือน  ปีท่ีเกิด 22  สิงหาคม  2522 

สถานท่ีเกิด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 40 หมู่ ท่ี 3  ต้าบลกุดน ้าใส  อ้าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

45140 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2543 การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี 

จังหวัดยโสธร 

พ.ศ. 2549 การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเอก พลศึกษา วิชาโท การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

ประวัติการท้างาน 

พ.ศ. 2549 – 2551 ครูอัตราจ้างโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  

พ.ศ. 2551 พนักงานราชการ ต้าแหน่งครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม

อุดมศึกษาน้อมเกล้า 

พ.ศ. 2552 – 2554 ครูผู้ช่วยโรงเรียนลิ นจ่ีอุทิศ  

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

สถานท่ีท้างานปัจจุบัน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพมหานคร 

ต้าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
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