บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ซับซ้อน และหลากหลายด้าน ส่งผลกระทบ
ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทซึ่งเป็นทั้งโอกาสและข้อจากัดในการพัฒนาประเทศ การรู้เท่าทันและ
เตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาประเทศและแก้ไขข้อจากัดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดย
มีคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมาย กรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จึงกาหนดใหมีการพัฒนา
4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาสถานศึกษา และแหลงเรียนรู้
ยุคใหม รวมถึงพัฒนาคุ ณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ ดังนั้น เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ
เพื่อ ให้เ ท่า ทัน ต่อ การเปลี่ย นแปลง คือ การจัด การศึก ษาและต้อ งเป็น การจัด การศึก ษา ที่ก่อให้เ กิด
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รูปแบบการเรียนรู้ ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ (Knowledge based society)
และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based economy) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ภายใต้
เงื่อนไขของความสามารถแข่งขันในสังคมโลกได้ ทั้งนี้ ผลการติดตามไดพบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ
บางประการ และจากเสียงสะทอนของสังคมทั่วไปบงชี้ใหเห็นวา ทักษะและความสามารถที่จาเปนที่ทาให
เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒ นาตนเองไปสู่ ความเป็ นสากล ไดแก การคิด วิเคราะห สรางสรรค
แสวงหาความรู ทักษะดานเทคโนโลยี และความสามารถในการทางานรวมกับผู อื่นยังไม่น่าพอใจ ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และผล
การทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในภาพรวมอยู ในระดับต่าและมีการกระจายสูง
ผลการเข าร วมโครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ ( Program for International Student
Assessment : PISA) และการเขารวมโครงการการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ (Trended in International Mathematics and Science Study :
TIMSS) พบว่า คะแนนของนักเรียนไทยโดยเฉลี่ยต่ากวาคาเฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติมากเช่นกัน ส่วน
ปัญหาการบริหารระบบคุณภาพ ได้แก่ ความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติช่วงแรก ภาระงานของบุคลากรมีมาก
และระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมาจากความพร้อมของบุคลากร (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาคน
และสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ มีความตระหนัก เห็นคุณค่า และมุ่งมั่นในภารกิจดังกล่าว จึงดาเนินการ
ยกระดับโรงเรียนชั้นนาที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีศักยภาพทัดเทียมหรือสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ และเพื่อให้การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ ให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง ได้ ก าหนดเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ซึ่งอิงแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาพัฒนาขีดความสามารถ
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การบริหารจัดการโรงเรียนของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยให้โรงเรียนนาแนวทางของเกณฑ์
ดังกล่าวไปเทียบเคียงให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดาเนินการในระดับ
มาตรฐานโลก มาเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการฯ อันจะส่งผลให้โรงเรียนพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมนาความรู้ รักความเป็นไทยและมีความสามารถ
ก้าวไกล เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 ข)
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลประกาศเจตนารมณ์สาคัญ คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนที่สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมี ความสุข
บนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข่งขัน
และโรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) ซึ่งการดาเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลนี้ สานักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลายขับเคลื่อนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 จนกระทั่งในปี พ.ศ.2561 มีโรงเรียนในโครงการฯ ทั้งสิ้น
จานวน 1,842 โรง ในการนี้ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซึ่งทาหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน กากับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและ
จังหวัดสตูล มีโรงเรียนในสังกัดทีไ่ ด้รับการประกาศให้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 28 โรง
ส าหรั บ การตรวจเยี่ ย มและประเมิ นโรงเรีย นในโครงการฯ เพื่อรั บรางวัล ตามเกณฑ์ร างวั ล
คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน (OBECQA : Office of Basic Education
Commission Quality Award) มี 2 ระดั บ คื อ ระดั บ ScQA (School Quality Award) และระดั บ
OBECQA ซึ่งโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผ่านการประเมินในระดับ
ScQA แล้ว จานวน 14 โรง และต่อยอดผ่านการประเมินในระดับ OBECQA แล้ว จานวน 12 โรง โดย
โรงเรียน 11 ใน 12 โรงนี้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการตรวจเยี่ยม ติดตาม ทบทวนการทางานเพื่อรักษา
คงสภาพและการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนสู่รางวัล TQA ยังคงเหลือโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับ ScQA
แต่ยังไม่ขอรับการประเมินในระดับ OBECQA จานวน 2 โรง และโรงเรียนที่ยังไม่ ขอรับการประเมินใน
ระดับ ScQA จ านวน 14 โรง และโดยที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (2561 ข)
กาหนดบทบาทให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงดาเนินการศึกษาสภาพและแนวทางการดาเนินงาน
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญจาเป็นสาหรับนาไปใช้
ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมและขับเคลื่อนการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สพม.16 ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลมากขึ้น มีความพร้อมในการขอรับการประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ทั้งระดับ ScQA และระดับ OBECQA ตลอดจนเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA) ตามแต่กรณีคุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลฉบับนี้ขึ้น
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว
2. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว
3. เพื่อศึกษาสภาพปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่ง สพฐ. (ScQA)
4. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ยังไม่เข้ารับการประเมิน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (ScQA)
ขอบเขตกำรวิจัย
ประชำกร
เป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ สพฐ.ประกาศให้
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จานวน 28 โรง
1. โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับ OBECQA แล้ว จานวน 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
1.11โรงเรียนกาแพงวิทยา
1.12 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
2. โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับ ScQA แต่ยังไม่ขอรับการประเมินในระดับ OBECQA
จานวน 2 โรง ได้แก่
2.1 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
2.2 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
3. โรงเรียนที่ยังไม่ประเมินในระดับ ScQA จานวน 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
ได้จากการกาหนดแบบเฉพาะเจาะจง คือ โรงเรียนในสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและตอบแบบสอบถาม จานวน 24 โรง
คิดเป็นร้อยละ 85.71 ดังนี้
1. โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับ OBECQA แล้ว จานวน 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 โรงเรียนกาแพงวิทยา
1.12 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
2. โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในระดับ ScQA แต่ยังไม่ขอรับการประเมินในระดับ OBECQA
จานวน 2 โรง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้แก่
2.1 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
2.2 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
3. โรงเรียนที่ยังไม่ประเมินในระดับ ScQA จานวน 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 (ผูอานวยการโรงเรียน หรือ
รองผูอานวยการโรงเรียนโดยตาแหน่ง) 1 คน ครู 5 คน และบุคลากรอื่นทางการศึกษาหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ปกครอง หรือนักเรียน 1 คน รวมทั้งสิ้น 161 คน
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
สาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1, 2 ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย โดยใช้แนวคิดการบริหาร
จัดการโรงเรี ย นด้ว ยระบบคุ ณภาพตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่ งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด คือ 1) การนา
องค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดการวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์
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สาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2, 3 ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย โดยใช้แนวคิด การสร้าง
ความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล ประมวลร่วมกับภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนา
และยกระดับดาเนินโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล มากาหนดเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้บริหาร ด้านคุณภาพบุคลากร
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านปัจจัยภายนอก
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
สภาพการดาเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ทีผ่ ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว
สภาพปัจจัยของโรงเรียนที่เอื้อต่อ การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ของ โรงเรียนที่ยังไม่เข้ารับ
การประเมิ
นตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (ScQA)
ที่

แนวทางส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนา
การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
นิยำมศัพท์เฉพำะ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. หมายถึง ข้อกาหนดที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
โรงเรี ย นด้ว ยระบบคุณภาพ โดยอิงแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่ งส านักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากล 7 หมวด
ประกอบด้วย 1) การนาองค์กร (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
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โรงเรี ยน หมายถึ ง โรงเรี ยนในสั งกั ด สพม.16 ที่ สพฐ. ประกาศให้ เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล และตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จานวน 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. โรงเรียนกาแพงวิทยา
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 มีข้อมูลสารสนเทศที่หนุนเสริมในการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีข้อมูลสารสนเทศที่หนุนเสริมการพัฒนา
และยกระดับการดาเนินงานได้ครอบคลุมภารกิจหลักตามที่โครงการกาหนด

