
                 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ซับซ้อน และหลากหลายด้าน ส่งผลกระทบ
ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทซึ่งเป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาประเทศ การรู้เท่าทันและ
เตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาประเทศและแก้ไขข้อจ ากัดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  โดย
มีคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมาย กรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จึงก าหนดใหมีการพัฒนา 
4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาสถานศึกษา และแหลงเรียนรู้
ยุคใหม รวมถึงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่  ดังนั้น เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือ การจัดการศึกษาและต้องเป็นการจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รูปแบบการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้  (Knowledge based society)  
และเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge based economy) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ภายใต้
เงื่อนไขของความสามารถแข่งขันในสังคมโลกได้  ทั้งนี้ ผลการติดตามไดพบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
บางประการ และจากเสียงสะทอนของสังคมทั่วไปบงชี้ใหเห็นวา ทักษะและความสามารถที่จ าเปนที่ท าให
เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็ นสากล ไดแก การคิดวิเคราะห สรางสรรค 
แสวงหาความรู ทักษะดานเทคโนโลยี และความสามารถในการท างานรวมกับผู อ่ืนยังไม่น่าพอใจ ผล   
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และผล
การทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  ในภาพรวมอยูในระดับต่ าและมีการกระจายสูง  
ผลการเข าร วมโครงการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ  (Program for International Student 
Assessment : PISA) และการเขารวมโครงการการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ (Trended in International Mathematics and Science Study : 
TIMSS) พบว่า คะแนนของนักเรียนไทยโดยเฉลี่ยต่ ากวาคาเฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติมากเช่นกัน  ส่วน
ปัญหาการบริหารระบบคุณภาพ ได้แก่ ความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติช่วงแรก  ภาระงานของบุคลากรมีมาก  
และระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมาจากความพร้อมของบุคลากร  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555) กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาคน
และสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ  มีความตระหนัก เห็นคุณค่า และมุ่งมั่นในภารกิจดังกล่าว  จึงด าเนินการ
ยกระดับโรงเรียนชั้นน าที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีศักยภาพทัดเทียมหรือสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ และเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ  ให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA)  ซึ่งอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ มาพัฒนาขีดความสามารถ
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การบริหารจัดการโรงเรียนของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยให้โรงเรียนน าแนวทางของเกณฑ์
ดังกล่าวไปเทียบเคียงให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิด
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับ
มาตรฐานโลก  มาเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการฯ  อันจะส่งผลให้โรงเรียนพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทยและมีความสามารถ
ก้าวไกล  เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2561 ข) 
 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลประกาศเจตนารมณ์ส าคัญ คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่  เพ่ือการพ่ึงตนเองและเพ่ือสมรรถนะในการแข่งขัน  
และโรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล  ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA)  และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA)  ซึ่งการด าเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลนี้  ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลายขับเคลื่อนมาตั้งแต่  ปี พ.ศ.2553  จนกระทั่งในปี พ.ศ.2561  มีโรงเรียนในโครงการฯ ทั้งสิ้น 
จ านวน 1,842 โรง  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซึ่งท าหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและ
จังหวัดสตูล  มีโรงเรียนในสังกัดทีไ่ด้รับการประกาศให้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 28 โรง   
 ส าหรับการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนในโครงการฯ  เพ่ือรับรางวัลตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (OBECQA : Office of Basic Education 
Commission Quality Award)  มี 2 ระดับ คือ ระดับ ScQA (School Quality Award) และระดับ 
OBECQA  ซึ่งโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผ่านการประเมินในระดับ 
ScQA แล้ว จ านวน  14  โรง และต่อยอดผ่านการประเมินในระดับ OBECQA แล้ว จ านวน 12 โรง โดย
โรงเรียน 11 ใน 12 โรงนี้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการตรวจเยี่ยม ติดตาม ทบทวนการท างานเพ่ือรักษา 
คงสภาพและการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนสู่รางวัล TQA ยังคงเหลือโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับ ScQA  
แต่ยังไม่ขอรับการประเมินในระดับ OBECQA จ านวน 2 โรง  และโรงเรียนที่ยังไม่ขอรับการประเมินใน
ระดับ ScQA จ านวน  14  โรง  และโดยที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2561 ข) 
ก าหนดบทบาทให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงด าเนินการศึกษาสภาพและแนวทางการด าเนินงาน
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับน าไปใช้  
ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมและขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สพม.16  ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลมากขึ้น  มีความพร้อมในการขอรับการประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ทั้งระดับ ScQA  และระดับ OBECQA  ตลอดจนเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA)  ตามแต่กรณีคุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลฉบับนี้ขึ้น  
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ของโรงเรียน 

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน 
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว 

3. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่ง สพฐ. (ScQA)  

4. เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ของ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ยังไม่เข้ารับการประเมิน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.  (ScQA) 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

ประชำกร  
เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ สพฐ.ประกาศให้ 

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  จ านวน  28  โรง   
1. โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับ OBECQA แล้ว จ านวน 12 โรง ได้แก่ 

1.1  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  1.2  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  
1.3  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  1.4  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 
1.5  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1.6  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
1.7  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  1.8  โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 
1.9  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์  1.10  โรงเรียนสตูลวิทยา 
1.11 โรงเรียนก าแพงวิทยา   1.12  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

2. โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับ ScQA  แต่ยังไม่ขอรับการประเมินในระดับ OBECQA  
จ านวน  2  โรง  ได้แก่   

2.1  โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  2.2  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
3. โรงเรียนที่ยังไม่ประเมินในระดับ ScQA จ านวน  14  โรง  ได้แก่ 

3.1  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา   3.2  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 
3.3  โรงเรียนควนเนียงวิทยา   3.4  โรงเรียนระโนดวิทยา 
3.5  โรงเรียนระโนด    3.6  โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
3.7  โรงเรียนสงขลาวิทยาคม   3.8   โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 
3.9  โรงเรียนเทพา    3.10  โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 
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3.11  โรงเรียนควนโดนวิทยา   3.12  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 
3.13  โรงเรียนละงูพิทยาคม   3.14  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 

กลุ่มตัวอย่ำง 
ได้จากการก าหนดแบบเฉพาะเจาะจง คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16 ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและตอบแบบสอบถาม จ านวน  24  โรง 
คิดเป็นร้อยละ  85.71 ดังนี้ 

1. โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับ OBECQA แล้ว จ านวน  12 โรง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ได้แก่ 

1.1  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  1.2  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  
1.3  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  1.4  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 
1.5  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1.6  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
1.7  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  1.8  โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 
1.9  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์  1.10  โรงเรียนสตูลวิทยา 
1.11 โรงเรียนก าแพงวิทยา   1.12  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

2.  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับ ScQA  แต่ยังไม่ขอรับการประเมินในระดับ OBECQA  
จ านวน 2 โรง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ได้แก่ 

     2.1  โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  2.2  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
3.   โรงเรียนที่ยังไม่ประเมินในระดับ ScQA จ านวน 10 โรง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ได้แก่ 

3.1  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา   3.2  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 
3.3  โรงเรียนควนเนียงวิทยา   3.4  โรงเรียนระโนดวิทยา 
3.5  โรงเรียนสงขลาวิทยาคม   3.6  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 
3.7  โรงเรียนเทพา    3.8  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
3.9  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์   3.10  โรงเรียนละงูพิทยาคม 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผูใหขอมูลแตละโรงเรียนประกอบดวย ฝายบริหารของสถานศึกษา  (ผูอ านวยการโรงเรียน  หรือ  

รองผูอ านวยการโรงเรียนโดยต าแหน่ง)  1 คน  ครู 5 คน และบุคลากรอื่นทางการศึกษาหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือผู้ปกครอง หรือนักเรียน 1 คน  รวมทั้งสิ้น 161 คน 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1, 2  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย โดยใช้แนวคิดการบริหาร 

จัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด คือ 1) การน า
องค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดการวิเคราะห์  
และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ  และ 7)  ผลลัพธ์ 
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 ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2, 3  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย  โดยใช้แนวคิดการสร้าง
ความพร้อมด้านปัจจัยพ้ืนฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประมวลร่วมกับภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนา
และยกระดับด าเนินโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  มาก าหนดเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้บริหาร  ด้านคุณภาพบุคลากร  
ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการบริหารจัดการ และด้านปัจจัยภายนอก 

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 
 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที ่
 

ภาพประกอบ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. หมายถึง ข้อก าหนดที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
โรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ โดยอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA)  ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  7  หมวด 
ประกอบด้วย 1) การน าองค์กร (Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  (Strategic Planning) 3) การ
มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Focus)  4) การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge Management)  5) การมุ่งเน้น
บุคลากร (Faculty and Staff Focus) 6) การจัดการกระบวนการ (Process Management)  และ 7) 
ผลลัพธ์ 

สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ทีผ่่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว 
 

 

แนวทางส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนา 

การบริหารจัดการ 

ระบบคุณภาพ 

โรงเรียนมาตรฐานสากล   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 16 
 

สภาพปัจจัยของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ของ โรงเรียนที่ยังไม่เข้ารับ   
การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (ScQA) 
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 โรงเรียน หมายถึง  โรงเรียนในสังกัด สพม.16  ที่ สพฐ. ประกาศให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  และตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จ านวน  24  โรง  ได้แก่ 

1. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 2. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
5. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา   6. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
7. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 8. โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 
9. โรงเรียนสตูลวิทยา 10. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

11. โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 12. โรงเรียนก าแพงวิทยา 
13. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 14. โรงเรียนระโนดวิทยา 
15. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 16. โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 
17. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 18. โรงเรียนควนเนียงวิทยา 
19. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 20. โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 
21. โรงเรียนเทพา 22. โรงเรียนควนโดนวิทยา 
23. โรงเรียนละงูพิทยาคม 24. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับส่วนกลาง  คณะกรรมการเครือข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาระดับภาค  คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการมัธยมศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด  และคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาระดับจังหวัด  มีข้อมูลสารสนเทศที่หนุนเสริมในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีข้อมูลสารสนเทศท่ีหนุนเสริมการพัฒนา 
และยกระดับการด าเนินงานได้ครอบคลุมภารกิจหลักตามที่โครงการก าหนด 
 

 

 

 


