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บทคัดย่อ

การพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานสูโ่ รงเรียนมาตรฐานสากล สำ�หรับสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความมุง่ หมายเพือ่ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการ
ดำ�เนินงานสูโ่ รงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
2) การพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานสูโ่ รงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย
การบริหารระบบคุณภาพ และผู้รับผิดชอบงานวิชากร จำ�นวน 68 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูล
แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผู้วิจัยดำ�เนินการวิจัยแบ่งเป็น ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
การดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25ระยะที่ 2 ศึกษาการพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐาน สากลของโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการ
ดำ�เนินงานสูโ่ รงเรียนมาตรฐานสากล สำ�หรับสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัจจุบันและปัญหาของการดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25พบว่าสภาพปัจจุบันมีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และมีระดับปฏิบัติรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนสภาพปัญหามีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน
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ระดับน้อย และมีระดับปฏิบัติรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านคือ ด้านการนำ�องค์กร และด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร นอกนั้นอยู่ในระดับปฏิบัติน้อย
2. การพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานสูโ่ รงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบว่า 1) ด้านการนำ�องค์กร มีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ผลการ
ดำ�เนินการของโรงเรียนของผูน้ �ำ ระดับสูงรวมทัง้ ระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน และการดำ�เนินการเกีย่ ว
กับจริยธรรมกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อชุมชน 2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการบริหารจัดการ
เกีย่ วกับการจัดทำ�วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารของโรงเรียน 3) ด้านการมุง่ เน้นผูเ้ รียนและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีการบริหารจัดการเกีย่ วกับการสร้างความผูกพันกับผูเ้ รียนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย 4)
ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีการบริหารจัดการเกีย่ วกับการเลือก รวบรวม วิเคราะห์
จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการมัดใจ การพัฒนา และการจัดบุคลากร 6)
ด้านการจัดการกระบวนการ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกำ�หนดสมรรถนะหลักและระบบงาน และ
การออกแบบการจัดการ และปรับปรุงกระบวนการทีส่ �ำ คัญ 7) ด้านผลลัพธ์ มีการบริหารจัดการเกีย่ วกับ
การประเมินผลการดำ�เนินงานของโรงเรียน และการปรับปรุงในด้านที่สำ�คัญ
โดยสรุป ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
สำ�หรับสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สถานศึกษา หน่วยงาน
องค์กรภาครัฐและเอกชนสามารถนำ�ผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ: โรงเรียนมาตรฐานสากล แนวทางการพัฒนา

Abstract

The objectives of developing an implementation guideline to international standard
school for schools under secondary educational service area office 25 were ; 1) to study
present and problem an implementation guideline to international standard school for schools
under secondary educational service area office 25 and 2) to develop an implementation
guideline to international standard school for schools under secondary educational service
area office 25. There were 68 samples ; administrators, deputy administrators, head of
quality management systems, and academic teachers by purposive sampling. The tools used
to collect the data were the five level scale questionnaire and structured interviews. Data
were analyzed using mean, standard deviation, and descriptive analysis. The researcher set
the research by 2 phase. The first phase educated present and problem an implementation
guideline to international standard school for schools under secondary educational service
area office 25. The research was assessed feasibility of developing an implementation
guideline to international standard school for schools under secondary educational service
area office 25 by 5 experts.
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The research results were:
1. The present and problem an implementation guideline to international standard
school for schools under secondary educational service area office 25 found that the overall
present were at the high level and each one was at the high level. The overall problem were
at the low and each one was at the moderate 2 aspects ; The leadership and the focus on
personnel. Then it was at the low level.
2. Developing an implementation guideline to international standard school for
schools under secondary educational service area office 25 found that 1) the leadership
had set with the vision, values, performance of the school’s senior leadership, including
good governance of the school, implementation of the ethics law, and responsibility for the
community, 2) strategic planning had managed the preparation of the strategic objectives
and the action plan of the school, 3) the focus on learners and stakeholders had managed
to build strong ties with students and stakeholders, 4) measurement, analysis and knowledge
management had managed to collect, analyze, manage, improve information, knowledge
assets, and Information technology management 5) the focus on personnel had managed
about the bunch, the development, and personnel management, 6) process management
had managed to define core competencies and systems, design management and improve
critical processes, and 7) the results had managed available to management on how to
assess the performance of schools and improvements in important aspects.
In summary, the results of research on developing an implementation guideline to
international standard school for schools under secondary educational service area office 25
; educational institutions, government organizations and the private sector can bring research
results to be used effectively.
Keywords: International standard school, developing an implementation guideline

บทนำ�

ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบ
ปั ญ หาวิ ก ฤตทางการศึ ก ษาซึ่ ง พอสรุ ป ได้ ดั ง นี้
ประการแรก ด้านโอกาสและการเข้ารับการศึกษา
จากรายงานประจำ�ปี Human Development
Report 2000 ของ UNDP พบว่า คนไทยมี
โอกาสได้ รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษาเพี ย งร้ อ ยละ
61 ซึ่งเป็นอัตราที่ตำ่�กว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น

เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ประการที่สอง
ด้านคุณภาพการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยความ
สามารถด้านวิชาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ�
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน จากการศึกษาของอาจารย์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้
ทำ � การทดสอบความสามารถ และการปฏิ บั ติ
งานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำ�นวน
12,388 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำ�นวน 11,467 คนจาก 199 โรงเรียน ผลการ
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วั ด คะแนนเฉลี่ ย ความสามารถด้ า นวิ ช าการ มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษต่ำ�กว่าเกณฑ์ ยกเว้นวิชา
สังคมศึกษาทีผ่ า่ นเกณฑ์ ส่วนผลการวัดความถนัด
ทางการศึกษา (SAT) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถ
ทางภาษา ความสามารถทางการคิดคำ�นวณ ความ
สามารถเชิงคิดวิเคราะห์ และความสามารถรวม 3
ด้านต่�ำ กว่าเกณฑ์เช่นกัน จะเห็นได้วา่ คุณภาพการ
ศึกษาของไทยยังไม่ดีเท่าที่ควร ประการสุดท้าย
ด้ า นความเสมอภาคในสิ ท ธิ ท างการศึ ก ษายั ง มี
เด็กกลุ่มหนึ่งที่ด้อยโอกาสบกพร่องทางสติปัญญา
ได้เข้ารับการศึกษาเพียงร้อยละ 15.70 ซึ่งต่าง
กับเด็กปกติที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาสูงกว่าถึง
ร้อยละ 90
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาสะท้อนให้
เห็นว่าการจัดการศึกษาของไทยยังไม่มปี ระสิทธิผล
เท่ า ที่ ค วรหลายฝ่ า ยให้ ค วามสำ � คั ญ และเชื่ อ มั่ น
ว่ า การศึ ก ษาจะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยได้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาด้ า น
เศรษฐกิจสังคมหรือการเมือง จึงทำ�ให้หลายฝ่าย
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ า งหั น มาร่ ว มมื อ กั น แก้
ปัญหาทางการศึกษาจนทำ�ให้เกิดพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ปิติชาย ตันปิติการ, 2547:
158-169)
โรงเรี ย นซึ่ ง ถื อว่ า เป็ น องค์ ก ารทางการ
ศึกษาหรือหน่วยงานหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทที่
สำ�คัญในการผลิตบุคลากรซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน
ให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี ค วามรู้ ค วามสามารถ จึ ง
จำ�เป็นต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการศึกษา การ
จั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนนั้นสิ่งสำ�คัญ
มากคือ ต้องมีระบบการบริหารและการจัดการ
ศึกษาที่ดี เป้าหมายสำ�คัญคือ การที่จะทำ�ให้การ
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ศึ ก ษามี คุ ณ ภาพมาตรฐานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาเด็กไทยให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเท่าเทียมหรือใกล้
เคียงนานาอารยประเทศ ดังนั้นโรงเรียนจึงจำ�เป็น
ต้องการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนทัง้ ระบบคุณภาพของโรงเรียน จึงเป็น
เป้าหมายหลักในการพัฒนาโรงเรียนให้มศี กั ยภาพ
มีความพร้อมในการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้พร้อม
รับมือกับภาวการณ์ต่างๆ มีนักเรียนที่มีคุณภาพ
สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบในการบูรณาการ
พัฒนาการศึกษา มีระบบการเรียนการสอนที่ดีมี
อุปกรณ์ครบครัน มีหอ้ งสมุด มีการใช้สอื่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสือ่ สารตลอดจนการจัดสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสมมีบุคลากรครูที่มีจิตวิญญาณ
แห่งความเป็นครูเปิดใจกว้างรับฟังปัญหาต่างๆ
เพื่อให้เด็กมีความอบอุ่นมีกระบวนการคิดด้วย
ตนเองกล้าถามกล้าพูดกล้าแสดงออก มีมารยาท
ที่ดีงามมีศีลธรรมอันดีมีคุณธรรมเพื่อพร้อมนำ�ไป
ปรับใช้ในการดำ�รงชีวิตหรือการประกอบอาชีพใน
อนาคตต่อไปดังนัน้ บุคลากรครูทดี่ จี ะต้องเอาใจใส่
สอดส่องดูแลทุกข์สุข ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้
ชิด ด้วยความเต็มใจเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรมสิ่งที่ดี
ต่างๆ ให้นักเรียนมีจิตสำ�นึกที่ดีสิ่งเหล่านี้จะเป็น
เครื่องกล่อมเกลาให้นักเรียนเป็นคนดีพร้อมก้าว
สู่การดำ�รงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ (ดิเรก
วรรณเศียร, 2551:105)
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World–class
Standard School) เป็นนวัตกรรมการจัดการ
ศึกษาที่สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานนำ�มาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับ
การจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานเที ย บ
เท่าสากล ซึ่งเริ่มดำ�เนินการกับโรงเรียนนำ�ร่อง
จำ�นวน 500 โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2553 ด้วยการให้
โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนบรรลุคณ
ุ ภาพ
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ตามมาตรฐานที่กำ�หนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล ได้แก่
ทฤษฎีความรู้ ความเรียงขั้นสูง โลกศึกษา และ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนในการพัฒนาทักษะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยได้มีการกำ�กับติดตามผลของการดำ�เนินงาน
ของโรงเรียนในโครงการในปีการศึกษา 25532554 จากผลการติดตามได้พบปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติบางประการ ได้แก่ ความซ้ำ�ซ้อน
ของสาระเพิ่มเติมกับหลักสูตรนานาชาติของบาง
ประเทศ และการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา
หลายแห่ง ในส่วนของสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ขาดความสอดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งเวลาเรี ย นที่
กำ � หนดในหลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้น
ฐาน พ.ศ. 2551 และจากเสียงสะท้อนของสังคม
ทั่วไปบ่งชี้ให้เห็นว่า ทักษะและความสามารถที่
จำ�เป็นทีจ่ ะช่วยทำ�ให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสากล ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการทำ�งาน
ร่วมกับผู้อื่นยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลเป็ น โรงเรี ย น
ในโครงการที่ จั ด หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวัง
ไว้ ว่ า นั ก เรี ย นมี ศั ก ยภาพเป็ น พลโลก มี ร ะยะ
เวลาดำ � เนิ น การตั้ ง แต่ ปี พ .ศ.2553-2555
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศวิชาการ
สื่ อ สาร 2 ภาษาล้ำ � หน้ า ทางความคิ ด ผลิ ต
งานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบ
เคี ย งมาตรฐานสากลโดยกำ � หนดรายวิ ช าเพิ่ ม
เติ ม ที่ มี ค วามเป็ น สากล ได้ แ ก่ ทฤษฎี ค วามรู้
การเขี ย นความเรี ย งขั้ น สู ง กิ จ กรรมโครงงาน
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เพื่อสาธารณประโยชน์และโลกศึกษา และ 3)
ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพ
(Quality System Management) ซึ่งในจำ�นวน
500โรงเรี ย น เป็ น โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา 381
โรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 119 โรงเรียน
ทั้งนี้การดำ�เนินการพัฒนาและยกระดับโรงเรียน
มาตรฐานสากลจะมุ่ ง พั ฒนา 5 ด้ า น คื อ 1)
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐาน
สากล โดยนำ � จุ ด เด่ น จากหลั ก สู ต รต่ า งๆ เช่ น
หลักสูตรEnglish Program (EP) Mini English
Program (MEP) International English Program
(IEP) หรือ International Baccalaureate (IB)
หรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทางนำ�มาปรับ
หลักสูตรให้เข้มข้นเทียบเคียงกับ 2) พัฒนาการ
เรียนสาระการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์โดย
ใช้ภาษาอังกฤษภายในปี 2555 3) พัฒนาครูผู้
สอนในสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศที่ 2 และ
ครูผสู้ อนสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
เพือ่ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน4)
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับสำ�นักพัฒนาครู
และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 5)พัฒนา
ระบบการบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดทำ�แผน
กลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากลการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ (ขวัญชีวา วรรณพินทุ, 2540: 95)
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับโรงเรียน
ชั้ น นำ � ที่ มี ค วามพร้ อ มสู่ โ รงเรี ย นดี มี ม าตรฐาน
สากล โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน (นายชิ น ภั ท ร ภู มิ รั ต น) ได้ ม อบ
นโยบายแก่ โ รงเรี ย นในโครงการและผู้ มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้ อ งพร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศผ่ า นการประชุ ม
ทางไกล พร้ อ มกั บ สำ � นั ก บริ ห ารงานการ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและคณะทำ � งาน ได้
จั ด แนวทางดำ � เนิ น งานโรงเรี ย นมาตรฐาน
สากลเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ทิ ศ ทางและแนวทางการดำ � เนิ น งานเบื้ อ งต้ น
ให้รบั ทราบไปแล้วนัน้ เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยงใน
การนำ�แนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้เกี่ยวข้องได้หาแนวทางต่างๆ และจัดทำ�เอกสาร
คู่มือแนวทางการดำ�เนินงานโรงเรียนมาตรฐาน
สากลขึ้น จำ�นวน 5 รายการประกอบด้วยการขับ
เคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ การสร้างเครือ
ข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
และการนิเทศเพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ และสามารถแข่งขัน
ได้ ใ นระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง เป็ น ความมุ่ ง หวั ง ของ
คนไทยทั้งประเทศ จึงเป็นภารกิจสำ�คัญที่ต้อง
ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว ทั้ง
ระบบด้วยการปฏิรูปการศึกษาเพราะการปฏิรูป
หลังจากดำ�เนินการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาได้
ระยะหนึ่ง สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงได้พิจารณาทบทวนจุดที่เป็นปัญหาใน
การดำ�เนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
พัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสำ�หรับให้สถานศึกษา
ใช้ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเริ่ม
ต้นใช้ในปีการศึกษา 2555ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความ
พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพในด้านการศึกษามา
โดยตลอด จะเห็นได้จากแผนพัฒนาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน และ
การพั ฒนาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามาอย่ า งต่ อ
เนื่ อ ง และหน่ ว ยงานระดั บ กรมก็ มี แ ผนพั ฒนา
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คุณภาพการศึกษารองรับเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
แต่ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่มีคุณภาพ
และไม่ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของสังคม ใน
ปี พ.ศ. 2541 ได้มีการสำ�รวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของไทยพบว่า
ร้อยละ 60.56 ไม่พอใจต่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่าการจัดการศึกษา
ไม่ดี ไม่มีการควบคุมระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ศึกษาการกระจายการศึกษาไม่ทั่วถึงมาตรฐาน
สถานศึกษาแตกต่างกันมาก (วิทยากร เชียงกูล.
2542: 175) สะท้อนให้เห็นว่ารัฐจัดการศึกษาไม่
เป็นทีพ่ อใจของประชาชนไม่ได้มงุ่ เน้นการศึกษาให้
ได้มาตรฐานทั้งขาดการกำ�หนดมาตรฐานและตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงานและการติดตามประเมิน ผลอ
ย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้คุณภาพของนักเรียนไทยเมื่อ
เปรียบเทียบกับนานาชาติในการแข่งขันบนเวทีโลก
ไม่เป็นที่น่าพอใจ ประกอบกับการเจริญก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารของโลกเข้าสู่ยุค
โลกาภิวตั น์ มีการเคลือ่ นไหวทัง้ ด้านข้อมูลข่าวสาร
เศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒนธรรมและการเมื อ งทำ � ให้
ระบบการศึกษาของประเทศไทยมีการปฏิรูปปรับ
ตัวตามไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคม
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้รับผิดชอบงาน
เครื อ ข่ า ยร่ ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษากลุ่ ม
บริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา ซึ่งเป็น
โรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จึงมีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาแนวทางการดำ�เนินงานสูโ่ รงเรียน
มาตรฐานสากลเพื่อเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์
ต่ อ โรงเรี ย นมาตรฐานสากลและโรงเรี ย นอื่ น ๆ
ที่ ส นใจพั ฒ นาสู่ โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลเพื่ อ
จะได้ นำ � องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์
ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
ของการดำ � เนิ น งานสู่ โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงาน
สู่ โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลของโรงเรี ย นสั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย และพั ฒนา ซึ่ ง
ผู้วิจัยมีวิธีดำ�เนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และ
สภาพที่พึงประสงค์ของการดำ�เนินงานสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประชากรในการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร
รองผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า ฝ่ า ยการบริ ห ารระบบ
คุณภาพ และผูร้ บั ผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำ�นวน 17 โรงกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร รองผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่ายการบริหารระบบคุณภาพ และผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
จำ�นวน 68 คน โดยการเทียบจำ�นวนประชากร
ทั้งหมดกับตารางกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
Krejgie and Morgan และใช้เทคนิคการสุ่มอย่าง
ง่าย ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็น
เกีย่ วกับสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการ
ดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 25 เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
การเก็บรวบรวมข้อมูลทำ� การส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณียแ์ ละนำ�ไปด้วยตนเองสำ�หรับโรงเรียน
ใกล้เคียง พร้อมทัง้ กำ�หนดการส่งคืนแบบสอบถาม
อย่างชัดเจนแล้วนำ�มาวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ระยะที่ 2 พัฒนาแนวทางการดำ�เนิน
งานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
25 นำ�ข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัญหาในระยะ
ที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อนำ�ไปกำ�หนดประเด็นในการ
ไปศึกษาโรงเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทาง
การดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนำ�ข้อมูลที่ได้
จากการสั ง เคราะห์ แ ละแบบสอบถามในระยะ
ที่ 1 นำ�มาร่างแนวทางการดำ�เนินงานสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากลของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จากนั้น
ตรวจสอบร่างแนวทางการพัฒนาการดำ�เนินงาน
สู่ โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลโดยใช้ แ บบประเมิ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
การวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนแบบประเมินวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า

ผลการวิจัย

การศึกษาวิจัย การพัฒนาแนวทางการ
ดำ � เนิ น งานสู่ โ รงเรี ย นมาตรฐานสากล สำ � หรั บ
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 สรุปได้ดังนี้
1. สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาของการ
ดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
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สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 7 ด้านสรุปได้ดังนี้
ด้านการนำ�องค์กร
สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25ด้านการนำ�องค์กรพบว่า สภาพปัจจุบันมี
ระดับปฏิบตั โิ ดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีระดับปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากทุก
ข้อ ส่วนสภาพปัญหามีระดับปัญหาโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
ระดับปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
ด้านการวางแผนกลยุทธ์
สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25ด้ า นการวางแผนกลยุ ท ธ์ พ บว่ า สภาพ
ปัจจุบันระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
มากที่สุดคือ โรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์และ
กำ�หนดทิศทางโดยการกำ�หนดวิสัยทัศน์ค่านิยม
พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของโรงเรียนชัดเจนตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล ส่วนสภาพปัญหามีระดับ
ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ
ด้ า นการมุ่ ง เน้ น ผู้ เ รี ย นและผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย
สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียพบว่า สภาพปัจจุบันมีระดับปฏิบัติโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ส่วนสภาพ
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ปัญหาระดับปัญหาโดยรวมอยูใ่ นระดับปัญหาน้อย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับปัญหาน้อย
คือ ข้อ 1 โรงเรียนจัดทำ�ข้อมูลระบบสารสนเทศ
ของนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริการและไม่อยูใ่ นพืน้ ที่
บริการ ข้อ 2 โรงเรียนสำ�รวจความต้องการของ
นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อกำ�หนดทิศทาง
การจัดการศึกษาของโรงเรียน และ ข้อ 3 โรงเรียน
จัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษามุง่ เห็นผลสัมฤทธิท์ เี่ กิด
ขึ้นกับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนและทิศทางของโรงเรียน
และมีระดับปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ข้อ 4
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนานักเรียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะตาม
ที่กำ�หนด และข้อ 5 โรงเรียนจัดทำ�ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน และข้อ 6 โรงเรียน
มีการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้สร้างสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับผู้ปกครองเพื่อให้การดูแลนักเรียนจาก
ทางบ้านโรงเรียนและชุมชนเชื่อมประสานกัน
ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้
สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ พบว่าสภาพปัจจุบันมีระดับปฏิบัติโดย
รวมอยู่ ใ นระดั บมาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ
พบว่ามีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ส่วน
สภาพปั ญ หาโดยรวมอยู่ ใ นมี ร ะดั บ ปั ญ หาน้ อ ย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับปัญหาน้อย
ทุกข้อ
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรพบว่าสภาพ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปั จ จุ บั น มี ร ะดั บ ปฏิ บั ติ โ ดยรวมอยู่ ใ นระดั บมาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับปฏิบตั อิ ยูใ่ น
ระดับปานกลางทุกข้อ ส่วนสภาพปัญหาโดยรวมมี
ระดับปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีระดับปัญหาปานกลางทุกข้อ
ด้านการจัดการกระบวนการ
สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ด้านการจัดการกระบวนการพบว่า สภาพ
ปั จ จุ บั น มี ร ะดั บ ปฏิ บั ติ โ ดยรวมอยู่ ใ นระดั บมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับปฏิบัติอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ส่วนสภาพปัญหาโดยรวมมี
ระดับปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่ามีระดับปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง คือ
ข้อ 4 การจัดเครือข่ายพัฒนากับโรงเรียนสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และมีระดับ
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย คือ ข้อ 1 การจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ข้อ 2 การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
ข้อ 3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และข้อ
5 การจัดกระบวนการแนะแนวของโรงเรียน
ด้านผลลัพธ์
สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25ด้านผลลัพธ์พบว่าสภาพปัจจุบันมีระดับ
ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
คือ ข้อ 5 การดำ�เนินงานด้านการสร้างความ
สัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน ส่วนสภาพปัญหา
โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าระดับปฏิบัติน้อยทุกข้อ
สรุป สภาพปัจจุบนั และปัญหาการดำ�เนิน
งานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัด
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สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
โดยรวมและรายด้านพบว่า สภาพปัจจุบันมีระดับ
ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก และระดับปฏิบัติ
รายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ส่วนสภาพปัญหา
มีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และระดับ
ปฏิบัติรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ
ด้านการนำ�องค์กร และด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
นอกนั้นอยู่ในระดับปฏิบัติน้อย
2. การพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงาน
สู่ โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลของโรงเรี ย นสั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
ทั้ง 7 ด้าน มีดังนี้
1. ด้านองค์กร
แนวทางการดำ�เนินการ
ผูบ้ ริหารได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ของโรงเรียน
จากการมีส่วนร่วมของทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกโรงเรี ย นทั้ ง สภาพจริ ง ในปั จ จุ บั น
และสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
กำ � หนดค่ า นิ ย มของโรงเรี ย นในการทำ � งานให้ มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างบรรยากาศภายใน
โรงเรียนเพื่อส่งเสริม กำ�กับ และส่งผลให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม มี
ระบบให้บุคลากรใช้ศักยภาพในการทำ�งานอย่าง
เต็มที่ภายใต้การกระจายอำ�นาจและการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานและให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ จัดระบบสื่อสารเพื่อให้
ทราบและเกิดการยอมรับในวิสยั ทัศน์ ค่านิยมและ
ผลการดำ�เนินการทีค่ าดหวังของโรงเรียนแบบสอง
ทิศทางอย่างหลากหลายรูปแบบ สร้างบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนเพื่อให้เ กิดการปรับปรุงผลการ
ดำ�เนินการ การบรรลุพันธกิจ และวัตถุประสงค์
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เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งส่งเสริมและกำ�กับให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และ
มี จริ ย ธรรมทบทวนผลการดำ�เนินการของแผน
งาน/โครงการ/กิจกรรม โดยนำ�ผลการประเมิน
การดำ�เนินงานมาเทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด
ในแผนกลยุทธ์ กำ�หนดผลการดำ�เนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ของโรงเรียนโดยมุ่งเน้นการ
สร้างคุณค่ากับนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำ�ใน
ด้านการเงิน ความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน และ
การตัดสินใจที่เกิดจากการบริหารจัดการ มีนโย
บายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและบริหาร
จั ด การด้ ว ยความโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบ
ภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ น อ ก จ า ก นี้
ผู้บริหารกำ�หนดมาตรการ กระบวนการ ตัวชี้วัด
และเป้าประสงค์ในการจัดการความเสี่ยงที่คาด
การณ์หรือที่เกิดขึ้นแล้วในการดำ�เนินการและการ
ให้บริการของโรงเรียนและกำ�กับดูแลให้บุคลากร
ทำ�งานให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้บริหารและ
บุคลากรดำ�เนินการสนับสนุนและสร้างความเข้ม
แข็งแก่ชุมชนที่สำ�คัญ
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
แนวทางดำ�เนินการ
มีการวิเคราะห์ปัจจัยและสภาวะต่างๆ
ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ โรงเรี ย นทั้ ง ภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสม กำ�หนด
ทิ ศ ทางของโรงเรี ย นมุ่ ง ไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ที่ โ รงเรี ย น
ต้องการทีจ่ ะบรรลุ ได้แก่ การกำ�หนดวิสยั ทัศน์ ค่า
นิยม เป้าประสงค์ก�ำ หนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ที่
จะทำ�ให้โรงเรียนสามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์ และพันธ
กิจที่กำ�หนดไว้ สื่อสารและถ่ายทอดทิศทางของ
โรงเรียนให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างทั่วถึงกำ�หนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดย
พิจารณาสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังตอบสนองความ
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ท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ต่อโอกาส
ในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงความต้องการของ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ สำ � คั ญ กำ � หนดตั ว ชี้ วั ด ผล
การดำ�เนินงานที่จะสะท้อนได้ว่าโรงเรียนสามารถ
ดำ�เนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ กำ�หนดกรอบ
ระยะเวลาของโครงการ/กิ จ กรรมที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กำ�หนดไว้ กำ � หนดแผน
งาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำ�เนินการเพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวชีว้ ดั ทีต่ งั้ ไว้ตามแผน
กลยุทธ์ โดยการพิจารณาและวิเคราะห์โครงการ
ต่างๆ พิจารณาทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ความ
เสี่ยง ความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นๆ รวมทั้งงบ
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใช้การบริหารความ
เสี่ ย งเข้ า มาร่ ว มจั ด ทำ � แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ตอบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินการรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจาก
นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการและส่วน
แบ่งนักเรียนในพื้นที่บริการ พัฒนากระบวนการ
ทำ�งานของโรงเรียนให้มคี วามสอดคล้องและเชือ่ ม
โยงกลยุทธ์ รวมทั้งทำ�ให้กระบวนการทำ�งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความสามารถ
ทัศนคติของบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เพือ่
ให้สามารถดำ�เนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ วิเคราะห์องค์ความรู้ที่ต้องการในการดำ�เนิน
งานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และทำ�ให้
บุคลากรได้เข้าถึงความรู้นั้น พร้อมทั้งแสวงหา
ความรู้ ที่ ยั ง ไม่ มี ม าเผยแพร่ แ ก่ บุ ค ลากร มี ก าร
สื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
ทั่วทั้งโรงเรียน
จัดทำ�แผนทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถและความต้องการอัตรากำ�ลัง
ของโรงเรียน จัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและ
ด้านอื่นๆ ให้เหมาะสมเพียงพอและพร้อมใช้เพื่อ
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ให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบรรลุผลสำ�เร็จ
กำ�หนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันทั้งโรงเรียนและครอบคลุมทุก
กลุ่มของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การคาด
การณ์ผลการดำ�เนินการจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้
บริหารใช้ในการตัดสินใจ ในการจะทำ�ให้เห็นว่าเป้า
หมายที่ตั้งไว้สูงหรือต่ำ�เกินไปหรือไม่ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและควร
มีช่วงระยะเวลาของการคาดการณ์ผลการดำ�เนิน
การ วางแผนดำ�เนินการพัฒนาเพื่อลดความแตก
ต่ า งระหว่ า งผลดำ � เนิ น การในปั จ จุ บั น กั บ ที่ ค าด
การณ์ไว้ของโรงเรียนและกับโรงเรียนคู่เทียบเคียง
3. ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน
แนวทางดำ�เนินการ
โรงเรียนสำ�รวจ ตรวจสอบพันธกิจของ
โรงเรียนเพือ่ นำ�มากำ�หนดกลุม่ นักเรียน โดยการจัด
ทำ�ฐานข้อมูลของนักเรียนในปัจจุบนั และในอนาคต
รวบรวมข้ อ มู ล ที่ จำ � เป็ น เพิ่ ม เติ ม และทบทวน
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน จำ�แนก
กลุ่ ม นั ก เรี ย น โดยพิ จ ารณาจากความท้ า ทาย
เชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม โครงสร้างประชากร สภาพ
แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยคำ�นึงถึงบริบทความ
พร้อมของโรงเรียน กำ�หนดกลยุทธ์ วิธีการรับฟัง
และเรียนรู้ความต้องการคาดหวังของนักเรียน ทั้ง
ในอดีตปัจจุบนั ของโรงเรียนคูเ่ ทียบเคียง วิเคราะห์
ข้อมูล โดยหาประเด็นความต้องการและนำ�ข้อมูล
ไปปรับกระบวนการทำ�งาน และการให้บริการให้
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของสังคม
โลกกำ�หนดและจำ�แนกข้อมูลเชิงความต้องการ เชิง
พฤติกรรม เชิงจิตวิทยา จากระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างรอบด้าน จัดกิจกรรมที่สร้างความ
สัมพันธ์อย่างหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
และสม่�ำ เสมอ เพือ่ เรียนรูค้ วามต้องการใหม่ๆ ของ
นักเรียน จัดระบบบริการ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
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การให้บริการ การรับฟัง การรับข้อร้องเรียนโดย
เปิดช่องทางเลือกหลายช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว
สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและนำ�ไปกำ�หนด
เป็นตัวชีว้ ดั การดำ�เนินงานโดยประกาศให้นกั เรียน
ได้ทราบกำ�หนดวิธีการและเครื่องมือในการวัด
ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันต่อ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน บริการแต่ละประเภท รวมถึงกลุ่มผู้รับ
บริการ ดำ�เนินการสำ�รวจความพึงพอใจ ไม่พึง
พอใจ และความผูกพันต่อโรงเรียนของผูร้ บั บริการ
เพื่อนำ�มาใช้ในการกำ�หนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน การบริการในแต่ละ
ประเภท รวมทั้งการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนและการให้บริการในอนาคต นำ�ข้อมูลเกี่ยว
กับความพึงพอใจไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้
เกิดการบริการ อันเป็นการสร้างความประทับใจ
และภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน และนำ�ไปเปรียบ
เที ย บกั บ โรงเรี ย นคู่ เ ที ย บเคี ย งนำ � สารสนเทศที่
ได้ ม าจำ � แนกกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารตามลั ก ษณะทาง
ภูมิศาสตร์ หลักประชากรศาสตร์ หลักจิตวิทยา
ตามพฤติกรรม ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้าน
การรับนักเรียนของโรงเรียนเทียบเคียง
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้
แนวทางดำ�เนินการ
โรงเรี ย นคั ด เลื อ กรวบรวมข้ อ มู ล และ
สารสนเทศที่จะนำ�ไปติดตามผลการดำ�เนินงาน
ของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการดำ�เนินการจาก
แผนงาน/โครงการ และผลการใช้งบประมาณ
ข้อมูลด้านความต้องการ ความพึงพอใจ การร้อง
เรียนจากผู้รับบริการ ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
เช่น ความพึงพอใจของบุคลากร ข้อมูลจากผล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก นำ�
ผลการวิเคราะห์มาทบทวนเพื่อหาจุดบกพร่อง
การปฏิบัติงานแล้ววิเคราะห์ ค้นหาปัจจัยที่จะนำ�
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ไปสู่ความสำ�เร็จ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของการบริหารและการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ให้เกิดขึ้น ทบทวนวิธีการ ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้ทันต่อระบบการวัดผลการ
ดำ�เนินการให้ทนั ต่อความต้องการและทิศทางของ
โรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้วิเคราะห์และทบทวน
การดำ�เนินการ โดยดูขีดความสามารถขององค์กร
เปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่เทียบเคียงที่มีบริบทที่
ใกล้เคียงกัน และมีผลการดำ�เนินงานที่สูงกว่า จัด
ลำ�ดับความสำ�คัญสำ�หรับการปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่องและอย่างก้าวกระโดด โดยข้อมูลที่นำ�มาใช้
เปรียบเทียบนั้นอาจพิจารณาได้ทั้งที่เป็น ผลการ
ดำ�เนินงานโดยรวมและผลการดำ�เนินงานทีเ่ ป้นรา
ยกระบวนการ สือ่ สารผลการวิเคราะห์และทบทวน
ให้บุคลากรทุกระดับในโรงเรียนรับรู้ เข้าใจในผล
การวิเคราะห์ และนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติงาน นำ�
ผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการดำ�เนินงานเพื่อ
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนรวบรวมข้อมูล
จากทุกแหล่งไว้ในทีเ่ ดียวกัน และต้องมีการสำ�รอง
ข้อมูลไว้ด้วย ดำ�เนินการประมวลผลแบบ Real
Time เพื่อให้ได้ข้อมูลมีความทันสมัยมากที่สุด
ติดตั้งระบบป้องกันข้อมูลสูญหาย และข้อมูลถูก
ทำ�ลาย เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกเวลาที่
ต้องการ ให้มกี ารกำ�หนดระดับการเข้าถึงข้อมูลได้
และรูปแบบของข้อมูลตามความต้องการใช้ข้อมูล
โดยออกแบบระบบการเข้ า ใช้ แ ละเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศในระดับต่างๆ ประเมินปรับปรุงระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง Hardware และ Software เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของความต้องการและทิศทางของโรงเรียนตรวจ
สอบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เชื่อ
ถือได้ และนำ�ไปใช้งานได้ง่าย รวมทั้งมีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล สร้างระบบดูแลรักษา
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อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายเชื่อม
โยงอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ให้สามารถทำ�งานได้
อย่างคล่องตัวอยู่เสมอ จัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน สากล เป็น
โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และสามารถประยุกต์เข้ากับ
โปรแกรมอื่นได้สะดวก
5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
แนวทางดำ�เนินการ
กำ�หนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากรโดยคำ�นึงถึงความเสมอ
ภาค ความโปร่งใส
และเป็นธรรม รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับ นำ�
ผลการสำ�รวจความคิดเห็นของบุคลากรมากำ�หนด
เป็นนโยบายสวัสดิการ การให้บริการ รวมถึงการ
จั ด สภาพแวดล้ อ มการทำ � งานให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของบุคลากร จัดระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยกำ�หนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน คำ�นึงถึงผลสำ�เร็จและผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นหลัก และจัดทำ�ข้อตกลงในการปฏิบตั ิ
งานร่วมกัน ซึง่ ต้องถ่ายทอดตัวชีว้ ดั นีส้ รู่ ะดับบุคคล
มีคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
ให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมโดยเปิดเผย
หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น และผลการประเมิ น ให้
บุคลากรรับทราบ นำ�ผลการประเมินไปใช้ประกอบ
การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่บุคลากรในการพัฒนา
สมรรถนะและปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง าน และ
พิจารณาเลือ่ นขัน้ เงินเดือน ให้รางวัลจูงใจ และการ
บริหารบุคคลอืน่ ๆ ให้มกี ารจัดระบบยกย่องชมเชย
การให้รางวัลโดยกำ�หนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้อง
กับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำ�ปี โดยยึด
หลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสื่อสาร
หลักเกณฑ์การยกย่องชมเชย จูงใจให้บุคลากร
ได้ รั บ ทราบทั่ ว ทั้ ง โรงเรี ย น ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
บุคลากรที่ได้รับยกย่องชมเชยในระดับโรงเรียนให้
ได้รับโอกาสนำ�เสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับ
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ที่สูงขึ้นดำ�เนินการจัดระบบการเรียนรู้และพัฒนา
บุคลากรตามแผนเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตรง
ตามคุณลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
ครอบคลุมประเด็น สมรรถนะหลัก ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ การปรับปรุงผลการดำ�เนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวม
ถึงจริยธรรมในวิชาชีพ กำ�หนดมาตรการประเมิน
และจั ด การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล
ของระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเตรียม
บุคลากรสำ�หรับตำ�แหน่งสำ�คัญต่อภารกิจหลัก
โดยวิ เ คราะห์ โ รงเรี ย นและวิ เ คราะห์ ง าน เพื่ อ
หาตำ�แหน่งที่มีความสำ�คัญต่อภารกิจหลักของ
โรงเรียน กำ�หนดงานและสมรรถนะแต่ละตำ�แหน่ง
งาน กำ�หนดแผนการเตรียมบุคลากรในตำ�แหน่ง
บริการและตำ�แหน่งทีม่ คี วามสำ�คัญต่อภารกิจหลัก
ของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนดำ�เนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องจัดโครงสร้างของบุคลากรของโรงเรียน
โดยการวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น และการคาด
การณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และคำ�นึงถึงการตอบสนอง
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความคล่องตัวในการ
เปลีย่ นแปลง จัดทำ�แผนการเตรียมความพร้อมต่อ
การเปลีย่ นแปลงของความสามารถ สมรรถนะของ
บุคลากรทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ดำ�เนินการตาม
แผนและประเมินผลความสำ�เร็จของแผนเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง
6. ด้านการจัดกระบวนการ
แนวทางดำ�เนินการ
ออกแบบระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจ
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ
และบริ ห ารทั่ ว ไป โดยมุ่ ง เน้ น นั ก เรี ย นและผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ นำ � สู่ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
กระบวนการต้ อ งสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงกั น โดยใช้
ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก จัดระบบเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมือต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินโดย
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คำ�นึงถึงการป้องกัน การจัดการ การแก้ไข และ
การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการที่เหมาะ
สมและรั ด กุ ม ออกแบบและสร้ า งนวั ต กรรมใน
กระบวนการการทำ�งานทีต่ อบสนองต่อข้อกำ�หนด
หลัก โดยคำ�นึงถึงเทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความ
รูแ้ ละความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน
ออกแบบกระบวนการทำ�งานให้ครอบคลุมประเด็น
หลักที่สำ�คัญ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมต้นทุนและทรัพยากร การควบคุมความ
เสี่ยงและการสูญเสีย และการควบคุมระยะเวลา
นำ�กระบวนการทำ�งานไปปฏิบัติงานประจำ�วัน
ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของการออกแบบ โดย
ใช้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ นักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้รับบริการ กำ�หนดตัวชี้วัดผลการดำ�เนินการ
และตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพื่อการควบคุม
การแก้ไขปัญหาในข้อผิดพลาดของกระบวนการ
และขั้นตอนการดำ�เนินงานในส่วนของกิจกรรม
กระบวนการ และระบบงาน จัดระบบการควบคุม
และตรวจสอบการทำ�งานทุกขั้นตอน ได้แก่ การ
ควบคุมคุณภาพ การควบคุมต้นทุนและทรัพยากร
การควบคุมความเสี่ยงและการสูญเสีย และการ
ควบคุมระยะเวลา
7. ด้านผลลัพธ์
แนวทางดำ�เนินการ
แสดงผลลั พ ธ์ ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียน ได้แก่ ผลการเรียนผลการทดสอบระหว่าง
ชาติ ผลการเรียนต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ทัง้ ในและต่าง
ประเทศ ผลการแข่งขันกับนานาชาติ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามมาตรฐานสากล
ได้แก่ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำ�หน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก จำ�แนกตามความแตก
ต่างของกลุ่มผู้เรียนด้านความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพัน
ของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน
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และผู้รับบริการอื่นๆ เช่นด้านหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
รู้ ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนความรักความ
ศรัทธา ค่านิยม ความภูมิใจในโรงเรียน เป็นต้น
แสดงผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และส่วน
แบ่งนักเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ เช่น การวัดต้นทุน
ต่อหน่วย ความคุม้ ค่าของเงิน การลดหรือประหยัด
ค่าใช้จา่ ย เงินทุนสำ�รองและกองทุน ร้อยละของค่า
ใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวของนักเรียนอัตราการเพิ่มของจำ�นวนนักเรียน
เป็นต้น
แสดงผลลัพธ์เรื่องการผูกพันกับโรงเรียน
สภาพแวดล้ อมในการทำ�งาน โดยจำ�แนกตาม
ความแตกต่างของกลุ่มบุคลากร เช่น การส่งเสริม
การเรียนรู้ หลักสูตรที่ได้เรียนรู้ การฝึกอบรม
การสร้ างแรงจู งใจ การบริหารสวัสดิก าร การ
สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริ ม การทำ � งานด้ า น
ประสิทธิผลและนวัตกรรมของกระบวนการ โดย
จำ�แนกตามความแตกต่างของกลุ่มนักเรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจัดทำ�หลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและสารสนเทศ
การเงินและพัสดุกิจกรรมพัฒนานักเรียน ภาคี
เครือข่าย เป็นต้นด้านธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำ�
ของฝ่ายบริหารของโรงเรียน เช่น การบรรลุกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม ความรับผิดชอบทางการเงินทั้งภายใน
และภายนอก การสนับสนุนชุมชนที่สำ�คัญ

อภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทาง
การดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สำ�หรับ
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตาม
ลำ�ดับดังนี้
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1. สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาของการ
ดำ�เนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการดำ � เนิ น
งานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
พบว่าสภาพปัจจุบันมีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และมีระดับปฏิบัติรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ส่วนสภาพปัญหามีระดับปฏิบัติโดย
รวมอยู่ในระดับน้อย และมีระดับปฏิบัติรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านคือ ด้านการนำ�
องค์กร และด้านการมุ่งเน้นบุคลากร นอกนั้นอยู่
ในระดับปฏิบัติน้อย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ภานุภัทร จรัสนูพิพัฒน์ (2554: 80-83) ที่ได้
วิจัยสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐาน
สากล เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า1)
สภาพการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการ
สอน และด้านการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับมาก2) ปัญหาการใช้หลักสูตร
สถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล กรุงเทพมหานคร โดย
รวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และ
ด้านการประเมิน ผลการจัดการเรียนการสอนอยู่
ในระดับน้อย ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน
อยู่ในระดับปานกลาง
2. การพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงาน
สู่ โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลของโรงเรี ย นสั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พบว่า 1) การนำ�องค์กร มีการบริหารจัดการ
เกีย่ วกับวิธกี ารทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนชีน้ �ำ การกำ�หนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผลการดำ�เนินการของโรงเรียน
ของผู้นำ�ระดับสูงรวมทั้งระบบธรรมาภิบาลของ
โรงเรียน และการดำ�เนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อชุมชน วิธีการ
ที่ ผู้ นำ � ระดั บ สู ง สื่ อ สารกั บ บุ ค ลากร การพั ฒนา
ผู้นำ�ในอนาคต การวัดผลการดำ�เนินงานในระดับ
องค์กรและการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม และวิธีปฏิบัติที่แสดงถึง
ความเป็นพลเมืองดี 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มี
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทำ�วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การ
ถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การไปสู่การปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากรให้เพียง
พอที่จะทำ�ให้แผนปฏิบัติการบรรลุผลสำ�เร็จ การ
จะปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ไป รวมถึงวิธีการวัดความสำ�เร็จ และการรักษา
ความยั่งยืนของโรงเรียนในระยะยาว 3) การมุ่ง
เน้น ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันกับผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อความสำ�เร็จด้านการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและครอบคลุมวิธี
การสร้างวัฒนธรรมทีม่ งุ่ เน้นผูเ้ รียนและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียรวมถึงวิธกี ารทีโ่ รงเรียนรับฟังความคิดเห็น
ความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และใช้สารสนเทศเพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาส
ในการสร้างนวัตกรรม 4) การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ มีการบริหารจัดการเกี่ยว
กับการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และ
ปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทาง
ความรู้ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม
ทั้งการทบทวนผลการดำ�เนินการ และใช้ผลการ
ทบทวนในการปรับปรุงผลการดำ�เนินการ เพือ่ ผลัก
ดันให้เกิดการปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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ผลการดำ�เนินงาน และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของโรงเรียน 5) การมุ่งเน้นบุคลากร ให้มี
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการมัดใจ การพัฒนา
และการจัดบุคลากร เพื่อให้มีการใช้ศักยภาพของ
บุคลากรอย่างเต็มที่และสอดคล้องไปในทิศทาง
เดี ย วกั น กั บ พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ
การโดยรวมของโรงเรียนรวมถึงการประเมินขีด
ความสามารถ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม
การปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดผลการดำ�เนินงาน
ที่ดี 6) การจัดการกระบวนการ ให้มีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการกำ�หนดสมรรถนะหลักและ
ระบบงาน และการออกแบบการจั ด การ และ
ปรับปรุงกระบวนการที่สำ�คัญเพื่อนำ�ระบบงาน
ไปใช้สร้างคุณค่าให้ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและโรงเรียนประสบผลสำ�เร็จ รวมทั้งการเต
รียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 7) ผลลัพธ์ ให้มีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินผลการดำ�เนิน
งานของโรงเรียน และการปรับปรุงในด้านที่สำ�คัญ
ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้าน
การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านงบ
ประมาณและการเงิน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ด้านการนำ�
องค์กร ตรวจประเมินระดับผลการดำ�เนินการ
เมือ่ เปรียบเทียบกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
อื่นที่จัดการศึกษาและบริการในลักษณะเดียวกัน
โดยจะแสดงข้อมูลสำ�คัญของระดับ แนวโน้ม ผลิต
ภาพ ประสิทธิผล ในรอบเวลา ของการดำ�เนินงาน
ของโรงเรียนในปัจจุบนั ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการตรวจ
ประเมินจะเป็นสารสนเทศ ตัวชี้วัดความก้าวหน้า
เพื่อประเมินปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา
และบริการ โดยมีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับกลยุทธ์ของโรงเรียน
ผลจากการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ ผลการ
วิ จั ย ของอภิ รั ก ษ์ คงทวี (2556: 64-66) ที่
ได้ ศึ ก ษาแนวทางการดำ � เนิ น งานบริ ห ารระบบ
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คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัฒ
โนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบ
ว่า แนวทางการดำ�เนินงานบริหารระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ ในปีการศึกษา 2558 มีดังนี้ หมวดที่ 1
การนำ�องค์กร (Leadership) ผู้บริหารโรงเรียน
ควรชี้นำ�และดำ�เนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์
และให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของโรงเรียน หมวดที่ 2 การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ควร
จัดทำ�วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หมวดที่ 3 การ
มุ่งเน้น ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student
and Stakeholder Focus) ผู้บริหารโรงเรียนต้อง
มุ่งเน้นไปที่นักเรียนเป็นหลักเพื่อจัดทำ�หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการนักเรียน โดยเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน หมวดที่ 4 การวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement,
Analysis and Knowledge Management)
ควรจัดทำ�ฐานข้อมูลสารสนเทศทีจ่ �ำ เป็นและสำ�คัญ
ของโรงเรียน เพือ่ นำ�มาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง
และพัฒนาการดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัย
ทัศน์ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หมวดที่ 5 การ
มุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) ผู้
บริหารโรงเรียนควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
การสร้างเสริมแรงจูงใจ ขวัญและกาลังใจในการ
ทำ�งานเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติ
งานได้เต็มตามศักยภาพ หมวดที่ 6 การจัดการ
กระบวนการ (Process Management) ควร
กำ�หนดสมรรถนะหลัก ระบบงาน การออกแบบ
การจัดการ และปรับปรุงกระบวนการที่สำ�คัญ
เพือ่ นำ�ไปสร้างคุณค่าให้ผเู้ รียน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และโรงเรียนให้ประสบความสำ�เร็จ และหมวดที่
7 ผลลัพธ์ (Performance Results) ควรสรุปผล
การดำ�เนินการตัง้ แต่หมวดที่ 1–6 โดยจัดทำ�ข้อมูล
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สารสนเทศที่ แ สดงถึ ง ผลการดำ � เนิ น การที่ ผ่ า น
มาทั้งหมด ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรร่ ว มกั นวิ เ คราะห์ เพื่ อ นำ � ไปปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของศศิพร รินทะ
(2554: 106-107) ที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการ
ศึ ก ษาโรงเรี ย นในโครงการโรงเรี ย นมาตรฐาน
สากล:กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคง สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ด้านการนำ�องค์การ โรงเรียนเมืองคง
มีการบริหารจัดการเพื่อชี้นำ�การกำ�หนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ผู้
บริหารมีวิธีการสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียนที่
หลากหลายและเหมาะสมผู้บริหารมีภาวะความ
เป็น ผู้นำ�ในการดำ�เนินงานของโรงเรียนและได้
มี ก ารพั ฒนาความเป็ น ผู้ นำ � ให้ กั บ บุ ค ลากรด้ ว ย
การกระจายอำ�นาจอย่างทั่วถึง อีกทั้งผู้บริหารได้
ประพฤติเป็นแบบอย่างและสร้างบรรยากาศที่ส่ง
เสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และวิธีปฏิบัติ
ทีแ่ สดงถึงความเป็นพลเมืองดี 2) ด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและ
มีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอที่จะทำ�ให้แผน
ปฏิบัติการบรรลุความสำ�เร็จสอดคล้องสอดคล้อง
ตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน มีกระบวนการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติปฏิบัติไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน 3) ด้าน
การมุง่ เน้นผูเ้ รียนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โรงเรียน
เมืองคงมีการบริหารจัดการศึกษาทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็น
สำ�คัญโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุง
และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา สอดคล้องกับ
เป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน และเป็นที่พอใจของ
สังคมชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย 4) ด้านการวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงเรี ย นเมื อ งคงมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
เกี่ ย วกั บ การเลื อ กรวบรวม วิ เ คราะห์ จั ด การ
และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศรวมทั้ ง การทบทวนผล
การดำ�เนินการ และได้นำ�ผลการทบทวนในการ
ปรับปรุงผลการดำ�เนินการไปใช้เพือ่ ผลักดันให้เกิด
การปรับปรุงผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา 5) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
สร้างความผูกพันและความสามัคคีให้บคุ ลากรเกิด
ความมุ่งมั่นในการทำ�งานอย่างเต็มตามศักยภาพ
ได้มีการพัฒนาและการจัดการบุคลากร เพื่อให้
ใช้ ศั ก ยภาพขอบุ ค ลากรอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการร่ ว ม
สร้างสรรค์และพัฒนาโรงเรียนสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 6) ด้านการจัดการกระบวนการ
โรงเรียนเมืองคงมีการจัดโครงสร้างการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่เป็นระบบและครอบคลุมงาน
ทุ ก ฝ่ า ยพร้ อ มทั้ ง มี ก ารกำ � หนดแนวทางเพื่ อ มุ่ ง
พัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน
อีกทัง้ มีขนั้ ตอนการดำ�เนินงานทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้เกิด
นวัตกรรมในโรงเรียน 7) ด้านผลลัพธ์ โรงเรียน
มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมิน ผลการ
ดำ�เนินงานของโรงเรียนอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเรียกใช้ขอ้ มูลมีความ
เป็นปัจจุบัน
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ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

1.1 สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ควรนำ�ผลจากการวิจัยไปเป็นรูปแบบในการนำ�
สถานศึกษาไปสู่มาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ ครูผู้สอน และบุคลากรในสถานศึกษา
ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การดำ � เนิ น งานสู่ โ รงเรี ย น
มาตรฐานสากล สามารถนำ�ผลการวิจยั ไปปรับปรุง
ใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�การวิจัยครั้ง
ต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ยวกั บ การ
บริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ส่ง
ผลต่อการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
กระบวนการในการดำ�เนินงานของสถานศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ยวกั บ การ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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