บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน (2555) นามาเป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าสากล ซึ่ง
กาหนดวัตถุประสงค์ว่า 1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร
สองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 2) ยกระดับการจัด
การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมที่มีความเป็นสากล 3) ยกระดับ
การบริหารจั ดการด้วยระบบคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าวสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561 ข) จึ งกาหนดแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ การ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารจัดการระบบคุณภาพ การสร้างเครือข่าย
ร่วมพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน และการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทาให้
เกิดคุณภาพต่อการจัดการเรีย นการสอน และส่งผลกระทบต่อนั กเรียนอันเป็นเป้าหมายของการจัด
การศึกษา จึงได้มีการส่ง เสริม ระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบ
ที่พัฒนาองค์กรให้มีผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ
จากการกากับ ติดตามการดาเนินงานโรงเรี ยนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2553–2554 พบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งส่วนใหญ่
ดาเนินภารกิจตามแนวทางคู่มือการดาเนินการที่กาหนดให้ ในมิติของการบริหารจัดการถือได้ว่าเกิด
ประสิทธิผลแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบความสาเร็จเชิงปริมาณ
ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ยังคงมีปัญหาในเชิงคุณภาพหลายประการ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตาม
แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการใหม่ยังไม่เกิดผลเท่าที่ควร ด้วยโรงเรียนยังไม่มีอิสระและคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ นอกจากนี้ในระดับโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรต่าง ๆ ยังไม่เข้าใจการดาเนินงาน
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งผลให้ขาดการมีส่วนร่วม องค์กรทางการศึกษาส่วนใหญ่จึงยังไม่มีความพร้อม
ที่จะปรับปรุงพัฒนาตามแนวทางการจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA (นุชนรา รัตนศิรประภา, 2557)
ดังนั้น จึงทาให้เกิดความเชื่อว่า คุณภาพการศึกษาไทย เมื่อเทียบกับคุณภาพของนานาชาติก็ยังคงอยู่ใน
ระดับ ต่า และควรได้รั บ การปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการศึกษาให้ มีคุณ ภาพทัดเทียมกั บการศึก ษานานาชาติ
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)
แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2561 ข) ก าหนดการบริ ห ารงานโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลในลักษณะของเครือข่ายระดับต่าง ๆ ดังนี้
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ภาพประกอบ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
(ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 ข)
ภาพความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2561 ข) ก าหนดภาพความส าเร็ จ โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล ดังนี้
1. ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล
1.1 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
1.2 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล
2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)
2.2 เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)
2.3 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
3. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล
3.1 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
3.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
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ภาพประกอบ 3 แสดงความสาเร็จของการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
(ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 ก)
ภารกิจหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล
เพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการฯ ให้เป็นรูปธรรม สพฐ. กาหนดภารกิจหลักของโรงเรียน
ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้
1. ศึก ษาทาความเข้า ใจโครงการและสร้า งความตระหนัก ให้แ ก่บุค ลากรในโรงเรีย นและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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2. จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
3. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยเพิ่ม
รายวิชาเพิ่มเติม “สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง” (Independent Study: IS)
4. จัดทาห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ห้องสมุด พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์
อุปกรณ์ สื่อ ปรับบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล
5. สารวจข้อมูลครูเพื่อเตรียมการพัฒนา
6. ดาเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามแนว OBECQA และดาเนินการจัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนา
7. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
8. นาเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
9. รายงานผลการประเมินโครงการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
คุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนที่เป็นสากล
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและ
คุณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ของผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ได้แก่
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)
Learning to know :
หมายถึง การเรียนเพื่อให้มีความรู้ในสิ่งต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ได้แก่ การรู้จักการ
แสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ รวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่
Learning to do :
หมายถึง การเรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือทา ซึ่งนาไปสู่การประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้
ศึกษามา รวมทั้งการปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม
Learning to live together :
หมายถึง การเรียนรู้เพื่อการดาเนินชีวิ ตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งการดาเนินชีวิต
ในการเรียน ครอบครัว สังคม และการทางาน
Learning to be :
หมายถึง การเรียนรู้เพื่อให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของ
ตนเอง สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม เลือกแนวทางการพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อ การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองได้
ทั้งนี้ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเทียบเคียงกับนานา
อารยประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่สาคัญ ดังนี้
1. ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิตอล
มีความรู้พื้นฐานที่จาเป็นทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษา ข้อมูล และ
ทัศนภาพ รู้พหุวัฒนธรรมและมีความตระหนักสานึกระดับโลก

11
2. ความสามารถในการปรับตัว
สามารถจัดการกับสภาวการณ์ที่มีความซับซ้อน เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ สามารถกาหนดตั้งประเด็น
คาถามเพื่อนาไปสู่การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศและสรุปองค์ความรู้ ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
ความสามารถในการรับและส่งสาร การเลือกรับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งมีทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม นาไปสู่การปฏิบัติและนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม บริการสาธารณะ ซึ่งหมายถึงการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
การสืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการที่หลากหลาย เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
แนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561 ข) กาหนดแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับหลักการ
จุดหมาย คุณภาพผู้เรียน สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด โครงสร้าง
รายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร โดยนามาเทียบเคียงกับ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ศึกษาคุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนที่เป็นสากล ตามหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา บริบทของโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นความเป็นไทยและความเป็น
สากล
4. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สาหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถเชื่อมโยง
บูรณาการในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษา หรือจานวนหน่วยกิตของรายวิชา
เพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษาได้ตามสภาพความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษา ดังนี้
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4.1 ปรับปรุ งโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในโปรแกรมการ EP (English Program) IEP
(Intensive English Program) MEP (Mini English Program) หรื อ IB (International Baccalaureate)
และหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทาง เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี กีฬา อาชีพ เป็นต้น
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทและความเป็นสากล ทั้งในการจัดรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม
4.2 จัดกระบวนการเรีย นรู้ อย่างต่อเนื่อง มีลาดับขั้นตอนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้บันได 5 ขั้น พัฒนาผู้เรียน
สู่ ม าตรฐานสากล และเพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนและการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลบรรลุเป้าหมาย โดยการปรับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ และจัดสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ซึ่งจัดแบ่ง
เป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วย
IS 1 - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)
IS 2 - การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation)
IS 3 – การนาองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)
ไปสู่การเรียนการสอน ในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางที่กาหนด โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน
5. จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศที่ 2

ภาพประกอบ 4 แสดงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
(ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 ข)
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
1. จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
นอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว ให้มุ่งเน้นภาษาต่างประเทศที่ 2 ตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา
2. จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นการใช้หนังสือ
ตาราเรียน สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ
3. จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ควรศึกษาหนังสือตาราเรียนและสื่อที่เป็น
ภาษาต่างประเทศนามาเทียบเคียงเนื้อหาสาระ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานของสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) ส่งเสริมการคิด
ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ให้มากขึ้น
5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการของห้องเรียนคุณภาพ สนับสนุนให้มีการใช้การวิจัย
สื่อนวัตกรรม ปรับลดเวลาในการสอนของครูในห้องเรียนและเพิ่มเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกห้องเรียน
ให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
6. จัดเตรียมและพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ
7. จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สาคัญของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
เป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ได้แก่ Learning to know, Learning to do,
Learning to live together, Learning to be
8. จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้บันได 5 ขั้น ได้อย่างหลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้ น คว้ า อย่ า งอิ ส ระในเรื่ อ งหรื อ ประเด็ น ที่ ส นใจ และด าเนิ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า แสวงหาความรู้ จ าก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง
กระบวนสาคัญในการจัดการเรียนรู้ เรียกว่า “บันได 5 ขั้น ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล”
ได้แก่
1. การตั้งคาถาม/สมมติฐาน
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งคาถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการตั้งคาถาม (Learning to Question)
2. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ
เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด
อินเทอร์เน็ต หรือจากการฝึกปฏิบัติ ทดลอง เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้
(Learning to Search)
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3. การสร้างองค์ความรู้
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนนาความรู้และสารสนเทศที่ได้จากการแสวงหาความรู้มาถกแถลง อภิปราย
เพื่อนาไปสู่การสรุปและสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct)
4. การสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้มาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีทักษะในการสื่อสาร (Learning to Communicate)
5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ
เป็นการนาความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การทาประโยชน์ให้กับ
สังคมและชุมชนรอบตัวตามวุฒิภาวะของผู้เรียน และจะส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม
(Learning to Serve)

ภาพประกอบ 5 แสดงภาพบันได 5 ขั้น ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
(ที่มา : ดัดแปลงจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 ก)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น สามารถดาเนินการได้หลากหลายวิธีและการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้อย่างกว้างขวาง
ในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็น
ที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกาหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และ Global Issue และ
ดาเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนาไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสาร
นาเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนาความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทา
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ประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว ภายใต้สาระ
“การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” ซึ่งแบ่งเป็น 3 สาระ ประกอบด้วย
IS1 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระ
ที่มุ่งให้ผู้เรียนกาหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสร้างองค์วามรู้
IS2 – การสื่ อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) เป็ นสาระที่ มุ่ ง ให้
ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาวิธีการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ด้วย
วิธีการนาเสนอที่เหมาะสมหลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ
IS3 – การนาองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน
นาองค์ความรู้/ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการ
สาธารณะ (Public Service) โรงเรียนต้องนาสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study
: IS) ไปสู่การเรียนการสอน ด้วยการจัดทารายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒน า
ผู้เรียนตามแนวทางที่กาหนด โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบท วัย และพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งอาจ
แตกต่างกันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพ
อุดม ชูลีวรรณ (2559) สรุปว่า คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค่า หรือผู้รับบริการ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
(2549) ให้ความหมายคุณภาพการศึกษาว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณภาพของผู้จบการศึกษา
จะต้ อ งมี ค วามรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ สมบั ติ ต่ า ง ๆ อย่า งครบถ้ ว นตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด สอดคล้ อ งกั บ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ที่นิยามว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง ภาพรวมของผลที่เกิด
กับผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ความสามารถและคุณธรรมตามที่ผู้เรียนแต่ละระดับพึงมีพึงเป็น และสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2549) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพของ
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและมีคุณภาพดี
ในเรื่องการบริหารจัดการคุณภาพ ช่วงโชติ พันธุเวช (2552) กล่าวว่า คุณลักษณะคุณภาพ
ทางการศึกษาเป็นการผลิต หรื อการบริการของสถาบันการศึกษาที่เป็นไปตามกาหนดมาตรฐานหรือ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และสร้างคุณค่า และความพึงพอใจให้แก่ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ
ชุมชน และสังคม คุณภาพผลผลิตการศึกษาและกระบวนการทางวิชาการขึ้นอยู่กับกระบวนการออกแบบ
การวางแผนและการควบคุมให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่พึงประสงค์ ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ
การบริหารคุณภาพมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพขององค์กร ให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการหรือลูกค้าในยุคที่มีการแข่งขันกันสูงเป็นหลัก และการทาให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในเรื่อง
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การส่งมอบสินค้าหรือบริการในระดับกว้าง คุณภาพจึงเป็นตัวบ่งชี้ผลสาเร็จของการปฏิบัติงานในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน คุณภาพของการศึกษาก็เช่นกันเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสาคัญและคาดหวัง
และคุณภาพของผู้เรียนก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนโดยการขับเคลื่อนของผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและบุคลากร ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเพื่อ
มุง่ สู่การเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ตลอดจนได้รับการยอมรับในวงกว้างนั้น
จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ (ปาณิสรา สิงหพงษ์, 2555) สาหรับศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
(2550) ให้ความหมายของการบริหารคุณภาพว่า หมายถึง การใช้วิธีการทางานที่เป็นระบบที่ ดี (Good
System) ในการจัดการทุกเรื่องในองค์กรให้มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product) คุณภาพ
บริ ก าร (Service) คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน (Performance) คุ ณ ภาพกระบวนการ (Process) และ
คุณภาพบุคลากร (Personnel) ทั้งนี้ สิ่งที่สาคัญคือสถานศึกษาจะต้องรู้จักลูกค้าและความต้องการของ
ลูกค้าให้ดีที่สุด พร้อมทั้งช่วยลูกค้าให้ได้รับตามความต้องการ
แนวทางการนาการบริหารระบบคุณภาพมาใช้ในการจัดการศึกษา
ในด้า นการศึก ษาได้ มีการน าแนวทางทางการดาเนิน งานตามเกณฑ์ รางวัล คุณ ภาพแห่ ง ชาติ
(Thailand Quality Award : TQA) มาประยุกต์ ใช้ในสถาบัน และสถานศึก ษาต่าง ๆ อย่างแพร่ห ลาย
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดาเนินการในระดับ
มาตรฐานโลก ดังนั้น การบริหารจัดการระบบคุณภาพจึงเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะทาให้เกิดคุณลักษณะต่อการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลกระทบต่อนักเรียน
บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา
James H. Stronge (2017 อ้างจาก วราพร พรมนิล, 2560) กล่าวว่าคุณลักษณะที่สาคัญ 4
ประการในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ 1) โรงเรียนให้ความสาคัญกับผลลัพธ์มากกว่าการกาหนด
เนื้อหาทางการศึกษา ซึ่งมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์จะช่วยในการกาหนดและวัดความเป็นเลิ ศ
ทางด้านการศึกษา ทาให้เป้าหมายทางการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและเป็นกรอบสาหรับครูผู้สอน
2) ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระ ความสมดุลระหว่างความรับผิดชอบและความเป็นเอกภาพ เป็น
ประโยชน์ในการสร้างชื่อเสียงและความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 3) การสร้างความเข้มแข็งให้กับครูมืออาชีพ
เพราะครูเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของโรงเรียน ดังนั้น คุณภาพของครูจึงมีความสาคัญที่สุด 4)
การเรียนรู้ของบุคคล โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรักษาความหลากหลายของการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (2560) จัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality
Award: TQA) ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 5 กัน ยายน 2539 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่ งชาติ และส านักงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมีการบรรจุรางวัลคุณภาพแห่ งชาติไว้ในแผนกลยุทธ์การเพิ่ม
ผลผลิตของประเทศ เพื่อผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ นาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถ
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ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดาเนินการในระดับมาตรฐานโลก จะได้รับประกาศ
เกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และนาเสนอวิธีปฏิบัติที่นาองค์กรของตนไปสู่ความสาเร็จเพื่อเป็น
แบบอย่างให้องค์กรอื่น ๆ นาไปประยุกต์ให้ประสบผลสาเร็จเช่นเดียวกัน รางวัลคุณภาพแห่งชาติถือเป็น
รางวั ล ระดั บ โลก (World Class) เนื่ อ งจากมี พื้ น ฐานทางด้ า นเทคนิ ค และกระบวนการตั ด สิ น รางวั ล
เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National
Quality Award (MBNQA) ซึ่ ง เป็ น ต้ น แบบรางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ที่ ป ระเทศต่ า ง ๆ ทั่ ว โลกน าไป
ประยุกต์ใช้
รางวัลคุณภาพแห่งชาติมีเจตนารมณ์ 1) เพื่อสนับสนุนการนาแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้
ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน 2) เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ประสบความสาเร็จ
ระดับมาตรฐานโลก 3) เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 4) เพื่อแสดงให้
นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาดที่นาเกณฑ์ไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน ซึ่งจะได้
รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน เริ่มจากการประเมินตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนจะทราบถึ งสภาพที่แท้จริงว่า
ระบบการบริหารจัดการของตนยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกาหนดวิธีการและเป้าหมาย
ที่ชัดเจนในการจัดทาแผนปฏิบัติการ และเมื่อปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีความพร้อมและ
ตัดสินใจสมัครรับรางวัล องค์กรจะได้รับการตรวจด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หลายหลายสาขาอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ ไม่ว่าองค์กรจะได้รับรางวัล
หรือไม่ องค์กรจะได้รับรายงานย้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง เป็นประโยชน์ต่อการนาไป
วางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป ซึ่งลักษณะที่สาคัญของเกณฑรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ
การชวยองคกรตอบคาถามที่ทาทาย 3 ขอ ดังนี้ 1) องคกรดาเนินการไดดีอยางที่ควรเป็นหรือไม 2) องคกร
รูไดอยางไร 3) องคกรควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ดวยวิธีการอยางไร ซึ่งในขณะที่องคกรตอบ
คาถามตามเกณฑและประเมินผลการตอบของตนเองกับแนวทางการใหคะแนน องคกรจะสามารถระบุ
จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ทั้งภายในเกณฑแตละหมวดและระหวางหมวด เมื่อองคกรใชเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อบริหารจัดการผลการดาเนินการขององคกร จะเกิดการทางานประสานกัน
ระหวางกระบวนการที่สาคัญและขอมูลปอนกลับระหวางกระบวนการกับผลลัพธ ซึ่งจะนาไปสู วงจรการ
ปรับปรุง และเมื่อใช้อยางตอเนื่ององคกรจะไดเรียนรูเกี่ยวกับองคกรมากขึ้น และจะสามารถระบุวิธีที่ดีที่สุด
ในการสรางจุดแข็ง ปดชองวาง และสรางนวัตกรรม ซึ่งในประเทศไทยมีการใชเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
เพื่อชวยใหองคกรปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขันและผลลัพธผานระบบการพัฒนาและประเมิน
องคกรตาง ๆ ไดแก ระบบการรับ รองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) ระบบ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อผลการดาเนินงานที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) (สานักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ, 2560)
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สาหรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติจะมีการทบทวนและปรับปรุงทุก 2 ปี ทั้งนี้ ภาพรวมและ
โครงสร้ างของเกณฑ์ ร างวั ล คุณ ภาพแห่ งชาติ เพื่อ ผลการดาเนิน งานที่ เ ป็น เลิ ศ : มุม มองเชิ งระบบ
ประกอบด้วย (สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2560)
ระบบการดาเนินการที่เปนเลิศ ประกอบดวยเกณฑ 6 หมวดที่อยู ส วนกลางของภาพ ซึ่งระบุ
กระบวนการและผลลัพธที่องคกรบรรลุ. ผลการดาเนินการที่เปนเลิศตองอาศัยการนาองคกรที่เขมแข็ง
และแสดงใหเห็นผานผลลัพธที่โดดเดน. ทั้ง 2 หมวดนี้ถูกเนนใหเดนชัดในภาพ คาวา “การบูรณาการ”
ที่กลางภาพ แสดงใหเห็นวา ทุกองคประกอบของระบบเชื่อมโยงกัน.
ลูกศรแนวนอนที่ตรงกลาง แสดงการเชื่อมโยงที่สาคัญระหวางกลุ มการนาองคกร (หมวด 1, 2
และ 3) กับกลุมผลลัพธ (หมวด 5, 6, และ 7) และยังแสดงถึงความสัมพันธโดยตรงระหวางกลุ มการนา
องคกรและกลุมผลลัพธ
ลูกศรแนวตั้งที่กลางภาพ ชี้ไปยังโครงรางองคกรและพื้นฐานของระบบ ซึ่งใหสารสนเทศและขอมูล
ปอนกลับสาหรับกระบวนการที่สาคัญและสภาพแวดลอมขององคกร

ภาพประกอบ 6 แสดงมุมมองเชิงระบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(ที่มา : สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2560)
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
การดาเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะประสบความสาเร็จได้ต้องมีการพัฒนาหลายมิติ
ไปพร้อมกัน โดยจะต้องดาเนินการทั้งระบบ คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้าน
การบริ ห าจั ด การ มิ ใ ช่ เ ป็ น การจั ด การศึ ก ษาเพี ย งบางส่ ว นของโรงเรี ย น หรื อ จั ด เป็ น แผนการเรี ย น
มาตรฐานสากล ซึ่งในสภาพความเป็น จริงพบว่าโรงเรียนในโครงการฯ มีความแตกต่างกันทั้งบริบท
ศักยภาพ ขนาดโรงเรียน รวมทั้งสภาพแวดล้อมอื่น ๆ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2561 ข) ดังนั้ น เพื่อให้ การบริ ห ารจั ดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรี ยนเกิดการพัฒ นา ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561 ก) จึงกาหนดให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเป็น 3
ระดับ เพื่อให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและบริบทของโรงเรียน
คือ
ระดับที่ 1 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ระดับโรงเรียน (School Quality Award : ScQA)
ระดับที่ 2 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Office of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA)
ระดับที่ 3 การบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับชาติ (Thailand Quality Award : TQA)
ลักษณะที่สาคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
พื้นฐานมาจาก “ค่านิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ” สาหรับการบูรณาการผลการดาเนินการที่สาคัญ
และข้อกาหนดการปฏิบัติการภายใต้กรอบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ซึ่งจะสร้างพื้นฐานสาหรับการปฏิบัติข้อมูล
ป้อนกลับ และความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 ข)
1. มุมมองเชิงระบบ (Systems perspective)
2. การนาโรงเรียนอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary leadership)
3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน (Student-focused excellence)
4. การให้ความสาคัญกับบุคลากร (Valuing people)
5. การเรียนรู้ระดับโรงเรียนและความคล่องตัว (Organizational learning and agility)
6. การมุ่งเน้นความสาเร็จ (Focus on success)
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for innovation)
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by fact)
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal responsibility)
10. จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency)
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (Delivering value and results)
จากแนวคิดและค่านิยมหลัก เพื่อนาไปสู่ผลการปฏิบัติการที่เป็นเลิศขององค์กร (โรงเรียน) ถูก
นามาผนวกเป็นองค์ประกอบการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ 7 หมวด คือ
1. การนาองค์กร (Leadership)
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
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3. การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Focus)
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge
Management)
5. การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus)
6. การปฏิบัติการ (Operation)
7. ผลลัพธ์ (Performance Results)
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์และการบูรณาการขององค์ประกอบทั้ง 7 หมวด จะเริ่มจากการนาองค์กร
(หมวดที่ 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวดที่ 2) และการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวดที่ 3)
ประกอบกันเป็นกลุ่มของการนาองค์กรว่าการนาองค์กรต้องมุ่งที่กลยุทธ์และนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
ระดับสูงหรือฝ่ายบริหารของโรงเรียนต้องกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเป็นผู้นาใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามทิศทางที่กาหนดไว้ การมุ่งเน้น
บุคลากร (หมวดที่ 5) การจัดการกระบวนการ (หมวดที่ 6) และผลลัพธ์ (หมวดที่ 7) ประกอบกันเป็น
กลุ่มผลลัพธ์ โดยบุคลากรและกระบวนการที่สาคัญมีบทบาททาให้การดาเนินการสาเร็จและนาไปสู่ผล
การดาเนินการโดยรวมขององค์กร (โรงเรียน) ส่วนการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (หมวดที่ 4)
มีความสาคัญอย่างยิ่งในการทาให้องค์กรมีการจัดการที่มีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
โดยใช้ระบบที่ใช้ข้อมูลจริงและองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เป็นพื้นฐานของระบบการจัดการผลการดาเนินการโดยรวม
กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561 ข) ให้ความสาคัญกับบุคลากรหลักที่เป็น
กลไกในการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาสาหรับกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารโรงเรียนและครู ดังนี้
การพัฒนาผู้บริหาร
ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลจะได้รับการพัฒนาเพื่อ
 เป็นผู้นา มีวิสยั ทัศน์และสามารถบริหารจัดการ
โรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อการ
และการบริหารจัดการ
 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร
 มีความสามารถในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 เป็นผู้นาและมีทักษะในการบริหารงานวิชาการและ
มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ

ภาพประกอบ 7 แสดงเป้าหมายการพัฒนาครูและผู้บริหาร
(ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 ช)

21
แนวทางการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับ
ScQA/ OBECQA
กระบวนการตรวจเยี่ย มและประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพ ระดับ
ScQA/ OBECQA แสดงดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8 แสดงแนวทางการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียน
เพื่อรับรางวัลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับ ScQA / OBECQA
(ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 ข)
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นการช่วงระยะเวลาของการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล รุ่น 1 มาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2553-2555) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 (2556 ข) ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลสาเร็จ “ด้านเป็นเลิศวิชาการ” ของ
โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 11 โรง ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่จัดทาขึ้น
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พบว่า โดยภาพรวมผลสาเร็จการดาเนินงานตามเป้าหมายด้านผู้เรียน “เป็นเลิศวิชาการ” ของโรงเรียน
ในโครงการฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น X = 3.39 โดยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
มีค่าคะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าโรงเรียนอื่น ๆ ( X = 4.88) ส่ วนโรงเรียนสตูลวิทยามีค่า คะแนนเฉลี่ ยต่ากว่า
โรงเรียนอื่น ๆ ( X = 1.88) เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับชั้นพบว่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัยและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 5.00) ส่วน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่าที่สุด ( X = 2.00) สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 โรงเรีย นมหาวชิร าวุธ จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุด ( X = 4.88) ส่ว นโรงเรียน
สตูลวิทยามีค่าคะนนเฉลี่ยต่าที่สุด ( X = 1.38) ทั้งนี้ โรงเรียนมีการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1)
โรงเรียนควรมีการติดตาม ตรวจสอบแประเมินเพื่อพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง 2) ควรมุ่งเน้นคุณภาพด้าน
วิชาการ 2) โรงเรียนควรพัฒนาครูให้มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้
ได้อย่ างหลากหลายและทัน สมัย เพื่อให้ผู้ เรียนมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนสู งขึ้น 3) โรงเรียนควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการสอบวัดระดับภาษาที่สอง
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ (สพฐ.) รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ปี 2557 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (2557) ดาเนินการทดสอบวัดความรู้
ความสามารถดานภาษาไทย คณิตสาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยนา
ข้อสอบกลางที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและผู้ทารงคุณวุฒิจัดทาขึ้นมาใช้
ในการทดสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สอบวัดความรู้ ความสามารถของนักเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาไทยตามแนวทางข้อสอบ PISA และ 2) นาผลจากการทดสอบมาเป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการพัฒนานักเรี ยนให้มีศักยภาพเทียบเคียงนานาชาติมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่
6 ของปีการศึกษา 2556 ทุกคน (6,257 คน จาแนกเป็นนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน
มาตรฐานสากล จานวน 707 คน จากโรงเรียนทั่วไป 5,550 คน) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษา 2556 ทุกคน (4,991 คน จาแนกเป็นนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมาตรฐานสากล จานวน 3,789 คน จากโรงเรียนทั่วไป จานวน 1,194 คน)
โดยดาเนินการทดสอบเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ผลการทดสอบพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย 38.40 วิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 11.98 และวิชา
วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 8.38 2) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย
40.40 วิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 11.17 และวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 10.71 โดยนักเรียนทั้งระดับ
ชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 1 และชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 4 ที่จ บจากโรงเรีย นมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบทั้ง 3 รายวิชา ทั้ง 2 ระดับชั้นสูงกว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียนทั่วไป
ในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายของโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (2558) ดาเนินการนิเทศ ติดตาม
โรงเรียนในโครงการฯ อย่างต่อเนื่องตามบริบทแวดล้อม ซึ่งในปี 2558 สพม.16 ดาเนินการนิเทศ ติดตามฯ
โรงเรียนในสังกัด จานวน 13 โรง (รุ่น 1 และรุ่น 2) โดยนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินฯ
“OBECQA” มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่โครงการฯ กาหนด สรุปผลการนิเทศ ฯ ดังนี้
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ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมพบว่านอกจากโรงเรียน Intensive school แล้ว โรงเรียน
อื่น ๆ 12 โรง มีความเข้าใจการดาเนินงานรองรับการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งสานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน (OBECQA) ค่อ นข้างน้อ ย ผู้บ ริห ารยัง ไม่แ สดง
บทบาทการเป็นผู้นาองค์กรในการดาเนินงานที่ชัดเจน ส่วนด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนทุกโรง นา
เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน IS ทั้งนี้ 1) โรงเรียนมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT
ในระดับมากขึ้นไป 6 โรง ส่วนการเชื่อมต่ออิ นเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายมีทั้ง 12 โรง
2) โรงเรี ย นส่ ว นมากมอบหมายการจั ดการเรี ย นการสอน IS ให้ ครู ก ลุ่ มสาระการเรีย นรู้ ภ าษาไทย
ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ โดยมีโรงเรียนที่มอบหมายให้ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอน IS จานวน 3
โรง ซึ่งครูที่จัดการเรียนการสอน IS ที่นาเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพียงร้อยละ 71.12 และ 3)
โดยภาพรวมผู้เรียนส่วนมากนาเทคโนโลยีไปใช้ในการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
มาก ( = 2.84 จากระดับคุณภาพ 1-4)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2553 ดิ ฐ ารั ต น์ ลี ว รางกุล (2553) ศึ ก ษาเรื่ องความรู้ ความเข้ า ใจของบุ ค ลากรในการ
ดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลกับการเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา ผู้ให้ข้อมูล คือ บุคลากร
ของโรงเรีย นมัธยมศึกษาที่เข้าร่ว มโครงการฯ เครื่องมือวิจัย คือ แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรใน
การดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ความรู้ ความเข้าใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่แตกต่างกัน 3) การเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วม
พัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมมีการเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วม
พัฒนาในระดับมาก ส่วนบุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีการเตรีย มการแลแสวงหาผู้ร่วมพัฒนาในระดับ
ปานกลาง 4) การเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนาของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม มีค วามแตกต่า งกัน อย่า งมีนัย สาคัญ ที่ร ะดับ .05 และ 5) ความรู้ ความเข้า ใจของบุค ลากร
มีความสั มพันธ์ กับ การเตรีย มการและแสวงหาผู้ ร่วมพัฒ นาในระดับสู ง ส่ วนภานุภัทร จรัส นูพิพัฒ น์
(2554) ศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เขตกรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใช
หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ
ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จานวน 364 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบหลาย
ขั้ น ตอน (multistage random sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แก แบบสอบถาม
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
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อยู ใ นระดั บ มาก 2) ปญหาการใชหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของ โรงเรี ย นที่ เ ขารวมโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล เขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู ในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา และดานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยู ในระดับนอย สวนดาน
การจัดการเรียนการสอนอยู ในระดับปานกลาง 3) โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 มีส ภาพและปญหาการใชหลักสูตร
สถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในปีเดียวกัน เฉลิมขวัญ สนลอย (2554)
ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒ นาการบริห ารจัดการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนวัดดอนทอง
(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน
วัดดอนทองฯ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงตามระดับปัญหาจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
และด้านคุณลักษณะผู้เรียน 2) ปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนวัดดอนทองฯ
พบว่า ตาแหน่งและประสบการณ์ของผู้บริหารและครูมีปัญหาการบริหารจัดการโดยรวมแตกต่างกันใน
ระดับต่า ส่วนวุฒิปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีโดยรวมและรายด้านทุกด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน 3)
แนวทางการพัฒ นา คือ 1) ด้ านคุ ณลั กษณะผู้ เรีย น ควรจัด กิจกรรมที่ ส่ งเสริมให้ นัก เรียนมีความคิ ด
สร้างสรรค์ ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลในการวางแผนการจัดการที่ส่งเสริมการสร้างความคิดใหม่ ๆ 2)
ด้านจัดการเรีย นการสอนเทียบเคีย งมาตรฐานสากล ได้แก่ การจัดหาหนังสือ ตาราเรียน และสื่ อที่มี
คุณภาพให้เพียงพอ เหมาะสมกับหลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทางให้เหมาะสมกับบริบทและความ
เป็นสากล 3) ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การแสวงหาการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว ตามสภาพ
ความต้องการและความจาเป็นอย่างเหมาะสม ต่อมา พิชัย เหลืองอรุณ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการดาเนินงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดาเนินงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 2) ศึกษาปัญหาการดาเนินงานวิชาการของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ครูและ
บุคลากรขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ไม่สามารถจัดหาเครื่องมือในการวัด ประเมินผล
ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับได้ ครูขาดความรู้และทักษะสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียน
การสอน การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมีน้อย
รังสรรค์ นกสกุล บุญเรือง ศรีเหรัญ และจุไร โชคประสิทธิ์ (2555) ดาเนินการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล จานวน 1,000 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัย
พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของการบริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ธรรมาภิบาล และการบริหารระบบคุณภาพ มีการปฏิบัติมาก เรียงไปตามลาดับ 2)
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ตัวแปรสังเกตได้ทกุ ปัจจัยมีการปฏิบัติสูงกว่าค่าเฉลี่ย และการแจกแจงของตัวแปรมีลักษณะเป็นโค้งแบนราบ
กว่าปกติ 3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ได้ศึกษา จานวน 36 ตัวแปร พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 623 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
จ านวน 404 คู่ มี ค่ า แตกต่ า งจากศู น ย์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 จ านวน 46 คู่ และมี
ความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติจานวน 173 คู่ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวกจานวน 392 คู่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ที่มีค่าเป็นบวกนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์
ที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน ความสัมพันธ์ทางลบจานวน 231 คู่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นลบนั้น
แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปในทางตรงข้ามกัน ในเมทริกซ์มีขนาดของความสัมพันธ์ทางบวก ตั้งแต่
0.004 ถึง 1.00 และมีขนาดของความสัมพันธ์ทางลบ ตั้งแต่ -0.001 ถึง -1.33 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ทั้งที่อยู่ในตัวแปรแฝงเดียวกันและตัวแปรแฝงต่างกัน ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีนัยทางสถิติ ขนาด
ของความสัมพันธ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (0.33 < r < 0.66) 4) ผลการวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลเชิงสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(ค่าไค-สแควร์ =1268.36, อาศาความเป็น อิส ระ = 508, ค่า p = 0.051, GFI = 0.97, AGFI = 0.98,
RMSEA = 0.049 และ CN = 310.37) ค่าพารามิเตอร์เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงภายใน
มีความแปรเปลี่ยนโดยตรงกับการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ (2555)
ศึกษาเรื่องการประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านบริบทซึ่ง
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษามุ่งสู่
คุณ ภาพในระดั บ มากแต่ ควรปรั บ เป็ น มาตรฐานสากลทั้ งระบบ 2) ปั จจั ย น าเข้ า ซึ่ง เกี่ ยวข้ อ งกั บ ครู
ผู้ บ ริ ห าร และปั จ จั ย พื้ น ฐานมี คุ ณ ภาพในระดั บ มาก แต่ ค รู แ ละผู้ บ ริ ห ารขาดความมั่ น ใจในการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 3) ด้านกระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแนวนโยบายอยู่ใน
ระดับมาก 4) ด้านผลผลิตเกี่ยวข้องกับศักยภาพนักเรียนอยู่ในระดับมาก 5) ด้านผลกระทบซึ่งเกี่ยวข้อง
กับครู มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ สาวิตรี เดชป้อง (2556) ศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาความคิดเห็นของข้อเสนอแนะคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุ ณ ภาพโรงเรี ย นในโครงการในภาพรวมทั้ ง 3 ด้ า น คื อ ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เนื่องจากผู้บริหารและครูให้ความสาคัญโดยดาเนินงานด้วยระบบ PDCA
สาหรับ ประพันธ์ บุญวรรณ์ (2556) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานโรงเรียนในโครงการ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลพบปัญหาและอุปสรรค คือ 1) ด้านผู้เรียนพบว่าผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลงานวิชาการระดับชาติค่อนข้างน้อย ขาดทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ไม่มีการวัด
ความสามารถทางภาษากับสถาบันภาษา 2) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน พบว่าเนื้อหา ตาราเรียน
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และกระบวนการเรียนการสอนยังไม่เป็นสากล ครูขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ การสร้างนวัตกรรม
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 3) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 7 ขั้นตอน
ตามระบบ TQA มี บ างขั้น ตอนการบริ ห ารไม่ชัด เจน ขาดการเผยแพร่ นวัต กรรมทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ จานวนผู้เรี ยนต่อห้องไม่สามารถจัดได้ 35 คน อัตรากาลังของครูไม่เพียงพอและไม่ตรง
สาขาวิชา ขาดเครือข่ายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ วรพงษ์ เถาว์ชาลี (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ม พั น ธ์ กั บ การเป็ น โรงเรี ย นในโครงการของ โรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจั ยพบว่า ปัจจัยส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 4 ปัจจัย
เรียงลาดับตามความสาคัญ คือ การพัฒนาบุคลากร ระบบการจัดการเรี ยนการสอน ระบบการบริหาร
วิชาการ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และปัจจัยของการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลเรียงตามลาดับความสาคัญ 4 ปัจจัย คือ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการบริหารจัดการ และด้านคุณภาพผู้เรียน ในปีเดียวกันนี้ จาเริญ รัตนบุรี (2557) ได้
ศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA โรงเรียนมาตรฐานสากลทั้ง 7 หมวด คือ การนา
องค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดระบบความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การบริห ารจั ดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยหมวด 5 การ
มุ่งเน้นบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนหมวด 3 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ส่วนอภิรักษ์ คงทวี (2556) ศึกษาแนวทางการดาเนินงานบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ าเป็ น
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณภาพผู้บริหารและด้านระบบบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ด้านปัจจัยพื้นฐานที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ โรงเรียนมีห้องเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ
ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียง เหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอ่ านการเรี ยนรู้ แ ละค้ น คว้ า อย่ า งหลากหลาย ส่ ว นปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ยั ง ไม่ เ หมาะสม คื อ จ านวน
คอมพิวเตอร์พกพาสาหรับนักเรียนทุกคน ในด้านเครือข่ายพัฒนาของโรงเรียนที่มีการดาเนินงานมากที่สุด
คือ นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษากับบุคคลอื่นภายในประเทศ
ต่ อ มา วจี พ ร แก้ ว หล้ า (2558) ด าเนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารสถานศึ ก ษาสู่ โ รงเรี ย น
มาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ประชากรในการวิจัย
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 37 ปีการศึกษา 2555 จานวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับสภาพการบริหารสถานศึกษา ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และ
ระดับปัญหาการบริหารสถานศึกษา ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 และทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
( X = 3.74, S.D. = 0.62) และ 2) ปัญหาการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวม
มีปั ญหาอยู่ ในระดับปานกลาง ( X = 3.22, S.D. = 0.76) และ3) ข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษา
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ ควรสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถความถนัดเฉพาะทางที่ได้คัดสรร
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แล้วไปแสดงในระดับชาติ และนานาชาติ ปรับลดเนื้อหาหลักสูตร เพิ่มความเข้มข้น โดยเทียบเคียงกับ
หลักสูตรสากล และปรับลดเวลา ในการสอนของครูในห้องเรียน ส่วนเมธี ทองคา (2558) ดาเนินการ
วิจัย เรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ มตัวอยางที่ใชวิจัย ไดแก ครูและผู บริหารใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา
เขต 9 2 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 313 คน ไดมาดวยการสุ มแบบแบงชั้น
ตามสัดสวน และกลุ มผูที่ตอบแบบสัมภาษณจานวน 9 คน ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย
พบวา 1. การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมและรายดานมีค่าเฉลี่ย
อยูในระดับมาก 2. การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล จาแนกตามเพศ ตาแหนง
การผ่านการอบรมวิชาที่สอนและขนาดของโรงเรียน มีระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพแตกต่าง
กันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนจาแนกตามอายุ ประสบการณการทางาน วิทยฐานะ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และระยะเวลาการกอตั้งของโรงเรียน มีระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพไมแตกตาง
กัน 3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบดวย 1)
ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู ควรมีการจัดทาระบบการวัดผลที่เหมาะสมและทันสมัย
นาผลการวิเคราะหปรับปรุงการดาเนินงาน สรางนวัตกรรมใหมใหสอดคลองกับทิศทางจัดการศึกษาของ
โลกและการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่ไมสามารถคาดการณได รวมทั้งจัดทาระบบการสื่อสารในดานเอกสาร
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทั่วถึง 2) ดานการจัดการกระบวนการ ควรมีกระบวนการวิเคราะหให
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาที่เปนปจจุบัน 3) ดานการมุ ง เนนผู เ รีย นและผู มีส วนไดสวนเสีย
ควรมีก ารประเมิน ความพึง พอใจเพื่อ นามาใช ในการกาหนดแนวทางแกไขและปรับปรุงคุณภาพการจัด
การเรียนการสอน และตองสอดคลองกับความตองการและทิศทางการจัดการศึกษา
ในปี 2559 พรรณระพี คูธนะวนิชพงษ์ (2559) ดาเนินการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จานวน 27 คน ข้าราชการครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 44 คน
และข้าราชการครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 42 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 113 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตาม
แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557-2558 ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากลโรงเรี ยนพระปฐมวิท ยาลัย โดยภาพรวมและรายด้า นอยู ่ใ นระดับ มาก
เรีย งลาดับค่ามัช ฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียนและ
ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย การจัดการกระบวนการ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้น
บุคลากร และการนาองค์กร 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมื่อจาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ พบว่า ความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิ จ ารณารายด้านพบว่า ด้า นการจัดการกระบวนการ มีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแตกต่างกับข้าราชการครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนด้านอื่น ๆ
ไม่มีความแตกต่างกัน
ในปีเดียวกัน วีรวรรณ มีมั่น และ มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2559) ดาเนินงานวิจัยเรื่องความสาเร็จ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห
คือโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 34 โรงเรียน ผู ใหขอมูล
แตละโรงเรียนประกอบดวย ฝายบริหารสถานศึกษา (ผูอานวยการโรงเรียน หรือรองผูอานวยการโรงเรียน
หรือคณะกรรมการบริห ารโรงเรียน ครูผู ส อน และคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเปนบุคคลภายนอก)
โรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 204 คน ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1) ความสาเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา โดยภาพรวมและรายด านอยู ใ นระดับมากทุก ดาน
โดยเรียงลาดับจากคามัชฌิมเลขคณิตมากไปนอย คือ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดาน
การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ และดานผูเรียน ตามลาดับ 2) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความคิดเห็นวา 2.1)
ผูเรียนมีความเปนพลโลก มีทักษะชีวิต และมี ทักษะในการสื่อสารมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกับ
ผู อื่นไดอยางมีความสุข 2.2) ครูผูสอนมีการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมให้
ผู้เรีย นมีศักยภาพเปนพลโลก 2.3) ผู นาองคกรมีประสิท ธิภ าพในการบริห ารจัดการ 3) ผู ใหขอมูล
ใหแนวทางอยางหลากหลาย เชน มีการจัดทาวิสัยทัศน เปาประสงคของโรงเรียนใหสอดคลองกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล ควรจัดอบรมความรู ดานตาง ๆ ใหแกครูใหเปน สากล และผู บริหารควรบริหารจัดการ
ดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ เปนตน
ต่อมา อุดม ชูลีวรรณ (2559) ดาเนินการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
การบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิ ศระดับสากล และเสนอรูปแบบการพัฒนาระบบ
การบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล การดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในระดั บ สากล ขั้ น ตอนที่ 2 การศึ ก ษาภาคสนาม จากโรงเรี ย น
กรณี ศึ ก ษา จ านวน 3 โรงเรี ย น เลื อ กจากโรงเรี ย นในโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากลที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย วิธีปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบของการบริหาร
คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบระบบการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล และขั้นตอนที่ 5 การประเมินระบบการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง จ านวน 5 ฉบับ ซึ่งใช้สั มภาษณ์ผู้บริหารโรงเรี ยน หัวหน้างาน ครู ผู้ ปกครองและนักเรียน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบย่อย ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศระดับสากล ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) การนาองค์การ 2) การวางแผนกลยุทธ์

29
3) การมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การ
มุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ และ 7) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน นาองค์ประกอบไปสร้างรูปแบบ
การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลได้ 6 ระบบ ดังนี้
ระบบที่ 1 การนาองค์กรโดยต้องรู้และเข้าใจบริบทของโรงเรียนที่มีความท้าทาย เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนด
ทิศทาง การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ระบบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนจะต้อง
นาวิสั ยทัศน์ มาดาเนิ นการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่ ความเป็นเลิ ศ ระบบที่ 3 การบริหารจัดการ
ที่มุ่งเน้น ผู้เรีย น การพัฒ นาหลัก สูตรตามความสามารถของผู้เรียนโดยรับฟัง ความ คิดเห็นของผู้เรียน
ระบบที่ 4 การวัด สารสนเทศและการจัดการความรู้ เพื่อกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จและวิธีการวัดผล
การปฏิบัติงานของทุกระบบ ระบบที่ 5 การพัฒนาบุคลากรเป็นฐานในการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ระบบที่ 6 ระบบการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนองค์ประกอบที่ 7 เป็นผลลัพธ์ของ
การดาเนินงานจาก 6 ระบบ
สาหรับวราภรณ์ พรมนิล (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในโครงการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี จานวน 290 คน ที่ได้จากการใช้
ตารางสาเร็จรูปเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1)
ระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับผลลัพธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และ 3) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา ด้านคุณภาพผู้บริหาร ด้านผู้เรียน
ด้านวิชาการ ด้านระบบการบริหารจัดการ สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 70.1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในปีเดียวกัน สมาพร ลี้ภัยรัตน์, ธานี เกสทอง และนันทิยา น้อยจันทร์ (2560) วิจัย เรื่อง
รู ป แบบการบริ ห ารคุ ณภาพโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ระดับประถมศึก ษา ผลการวิจัย พบว่า 1. การ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารคุ ณ ภาพสู่ โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล ระดั บ ประถมศึ ก ษาได้ 8
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นาของผู้บริหาร 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
4) การสร้างทีมงานในการพัฒนานักเรียน 5) การควบคุมคุณภาพ 6) คุณภาพนักเรียน 7) การนานโยบาย
คุณภาพสู่การปฏิบัติ และ 8) การบริหารจัดการ 2. รูปแบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดั บ ประถมศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นที่ 1 ส่ ว นน า ส่ ว นที่ 2 เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบการบริ หารคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล และกระบวนการบริห ารคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสาเร็จ และ 3. การประเมินรูปแบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์
อยู่ในระดับมาก

