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บทคัดย่อ
การพฒันาแนวทางการดำาเนนิงานสู่โรงเรยีนมาตรฐานสากล สำาหรบัสถานศกึษาสังกดัสำานกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 25 มคีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาสภาพปจัจบัุนและปญัหาของการ
ดำาเนินงานสูโ่รงเรยีนมาตรฐานสากลของโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาเขต 25 
2) การพฒันาแนวทางการดำาเนนิงานสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรยีนสังกดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย
การบริหารระบบคุณภาพ และผู้รับผิดชอบงานวิชากร จำานวน 68 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูล
แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
การดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25ระยะที่ 2 ศึกษาการพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐาน สากลของโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการ
ดำาเนินงานสูโ่รงเรยีนมาตรฐานสากล สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 25 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. สภาพปัจจุบันและปัญหาของการดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25พบว่าสภาพปัจจุบันมีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และมีระดับปฏิบัติรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนสภาพปัญหามีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน

1 นิสิตระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 M. Ed. Condidate  in  Educational  Administration, Faculty  of  Education, Mahasarakham  University
2 Faculty of Technology, Mahasarakham University



Journal of Education, Mahasarakham University 123 Volume 11 Number 3 July-September 2017 

ระดับน้อย และมีระดับปฏิบัติรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านคือ ด้านการนำาองค์กร และด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร นอกนั้นอยู่ในระดับปฏิบัติน้อย 

2. การพฒันาแนวทางการดำาเนนิงานสูโ่รงเรยีนมาตรฐานสากลของโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบว่า 1) ด้านการนำาองค์กร มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ผลการ
ดำาเนินการของโรงเรยีนของผูน้ำาระดับสงูรวมทัง้ระบบธรรมาภบิาลของโรงเรยีน และการดำาเนนิการเกีย่ว
กับจรยิธรรมกฎหมาย และความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน 2) ด้านการวางแผนเชงิกลยทุธ ์มกีารบรหิารจดัการ
เกีย่วกับการจัดทำาวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์และแผนปฏบิตักิารของโรงเรียน 3) ดา้นการมุง่เน้นผูเ้รยีนและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มกีารบรหิารจัดการเกีย่วกบัการสรา้งความผกูพนักบัผูเ้รยีนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 4) 
ดา้นการวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้มกีารบรหิารจดัการเกีย่วกบัการเลอืก รวบรวม วิเคราะห ์
จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการมัดใจ การพัฒนา และการจัดบุคลากร 6) 
ด้านการจัดการกระบวนการ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกำาหนดสมรรถนะหลักและระบบงาน และ
การออกแบบการจดัการ และปรับปรงุกระบวนการทีส่ำาคญั 7) ดา้นผลลพัธ ์มกีารบรหิารจดัการเกีย่วกบั
การประเมินผลการดำาเนินงานของโรงเรียน และการปรับปรุงในด้านที่สำาคัญ 

โดยสรุป ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สถานศึกษา หน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐและเอกชนสามารถนำาผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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. 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 124 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2560

บทนำา
ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบ

ปัญหาวิกฤตทางการศึกษาซึ่งพอสรุปได้ดังน้ี 
ประการแรก ด้านโอกาสและการเข้ารับการศึกษา
จากรายงานประจำาปี Human Development  
Report 2000 ของ UNDP พบว่า คนไทยมี
โอกาสได้รับบริการทางการศึกษาเพียงร้อยละ 
61 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 

เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ประการที่สอง 
ด้านคุณภาพการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยความ
สามารถด้านวิชาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำา
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน จากการศึกษาของอาจารย์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้
ทำาการทดสอบความสามารถ และการปฏิบัติ
งานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 
12,388 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำานวน 11,467 คนจาก 199 โรงเรียน ผลการ

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
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วัดคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านวิชาการ มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษต่ำากว่าเกณฑ์ ยกเว้นวิชา
สงัคมศึกษาท่ีผ่านเกณฑ ์สว่นผลการวดัความถนดั
ทางการศกึษา (SAT) ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปทีี ่6 พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความสามารถ
ทางภาษา ความสามารถทางการคดิคำานวณ ความ
สามารถเชงิคดิวเิคราะห ์และความสามารถรวม 3 
ดา้นต่ำากวา่เกณฑ์เชน่กนั จะเห็นได้วา่คณุภาพการ
ศึกษาของไทยยังไม่ดีเท่าท่ีควร ประการสุดท้าย
ด้านความเสมอภาคในสิทธิทางการศึกษายังมี
เด็กกลุ่มหนึ่งที่ด้อยโอกาสบกพร่องทางสติปัญญา
ได้เข้ารับการศึกษาเพียงร้อยละ 15.70 ซ่ึงต่าง
กับเด็กปกติที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาสูงกว่าถึง
ร้อยละ 90

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาสะท้อนให้
เหน็วา่การจัดการศกึษาของไทยยังไมม่ปีระสทิธิผล
เท่าท่ีควรหลายฝ่ายให้ความสำาคัญและเชื่อมั่น
ว่าการศึกษาจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน
เศรษฐกิจสังคมหรือการเมือง จึงทำาให้หลายฝ่าย
ท้ังภาครัฐและเอกชนต่างหันมาร่วมมือกันแก้
ปัญหาทางการศึกษาจนทำาให้เกิดพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ปิติชาย ตันปิติการ, 2547: 
158-169)

โรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นองค์การทางการ
ศึกษาหรือหน่วยงานหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทที่
สำาคัญในการผลิตบุคลากรซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ จึง
จำาเป็นต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการศึกษา การ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนน้ันส่ิงสำาคัญ
มากคือ ต้องมีระบบการบริหารและการจัดการ
ศึกษาที่ดี เป้าหมายสำาคัญคือ การที่จะทำาให้การ

ศึกษามีคุณภาพมาตรฐานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่จะนำาไปสู่การพัฒนาเด็กไทยให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึนเท่าเทียมหรือใกล้
เคียงนานาอารยประเทศ ดังนั้นโรงเรียนจึงจำาเป็น
ตอ้งการเปลีย่นแปลงและพฒันาการจดัการเรยีนรู้
ของโรงเรยีนท้ังระบบคณุภาพของโรงเรยีน จงึเปน็
เปา้หมายหลกัในการพฒันาโรงเรียนใหม้ศัีกยภาพ
มคีวามพรอ้มในการพฒันาในดา้นตา่งๆ ใหพ้รอ้ม
รับมือกับภาวการณ์ต่างๆ มีนักเรียนที่มีคุณภาพ
สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบในการบูรณาการ
พัฒนาการศึกษา มีระบบการเรียนการสอนที่ดีมี
อปุกรณค์รบครนั มหีอ้งสมดุ มกีารใชส้ือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารตลอดจนการจดัสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสมมีบุคลากรครูที่มีจิตวิญญาณ
แห่งความเป็นครูเปิดใจกว้างรับฟังปัญหาต่างๆ 
เพื่อให้เด็กมีความอบอุ่นมีกระบวนการคิดด้วย
ตนเองกล้าถามกล้าพูดกล้าแสดงออก มีมารยาท
ที่ดีงามมีศีลธรรมอันดีมีคุณธรรมเพื่อพร้อมนำาไป
ปรับใช้ในการดำารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพใน
อนาคตตอ่ไปดงัน้ันบคุลากรครทูีด่จีะตอ้งเอาใจใส่
สอดส่องดูแลทุกข์สุข ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้
ชิด ด้วยความเต็มใจเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรมสิ่งที่ดี
ต่างๆ ให้นักเรียนมีจิตสำานึกที่ดีสิ่งเหล่านี้จะเป็น
เครื่องกล่อมเกลาให้นักเรียนเป็นคนดีพร้อมก้าว
สู่การดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ (ดิเรก  
วรรณเศียร, 2551:105)

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World–class 
Standard School) เป็นนวัตกรรมการจัดการ
ศึกษาที่สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานนำามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบ
เท่าสากล ซึ่งเริ่มดำาเนินการกับโรงเรียนนำาร่อง
จำานวน 500 โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2553 ด้วยการให้
โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และจดักระบวนการเรยีนรูใ้หผู้้เรยีนบรรลคุณุภาพ
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ตามมาตรฐานที่กำาหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
เพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล ได้แก่ 
ทฤษฎีความรู้ ความเรียงขั้นสูง โลกศึกษา และ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนในการพัฒนาทักษะให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
โดยได้มีการกำากับติดตามผลของการดำาเนินงาน
ของโรงเรียนในโครงการในปีการศึกษา 2553-
2554 จากผลการติดตามได้พบปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติบางประการ ได้แก่ ความซ้ำาซ้อน
ของสาระเพิ่มเติมกับหลักสูตรนานาชาติของบาง
ประเทศ และการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา
หลายแห่ง ในส่วนของสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม
ขาดความสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่
กำาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พ.ศ. 2551 และจากเสียงสะท้อนของสังคม
ทั่วไปบ่งชี้ให้เห็นว่า ทักษะและความสามารถที่
จำาเปน็ทีจ่ะช่วยทำาใหเ้ดก็และเยาวชนไทยสามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสากล ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการทำางาน
ร่วมกับผู้อื่นยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโรงเรียน
ในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวัง
ไว้ว่านักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระยะ
เวลาดำาเนินการตั้ งแต่ ปีพ.ศ.2553-2555 
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศวิชาการ
สื่อสาร 2 ภาษาล้ำาหน้าทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบ
เคียงมาตรฐานสากลโดยกำาหนดรายวิชาเพ่ิม
เติมที่มีความเป็นสากล ได้แก่ ทฤษฎีความรู้  
การเขียนความเรียงขั้นสูง กิจกรรมโครงงาน

เพื่อสาธารณประโยชน์และโลกศึกษา และ 3) 
ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
(Quality System Management) ซึ่งในจำานวน 
500โรงเรียน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 381 
โรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 119 โรงเรียน
ทั้งนี้การดำาเนินการพัฒนาและยกระดับโรงเรียน
มาตรฐานสากลจะมุ่งพัฒนา 5 ด้าน คือ 1) 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐาน
สากล โดยนำาจุดเด่นจากหลักสูตรต่างๆ เช่น 
หลักสูตรEnglish Program (EP) Mini English 
Program (MEP) International English Program 
(IEP) หรือ International Baccalaureate (IB) 
หรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทางนำามาปรับ
หลักสูตรให้เข้มข้นเทียบเคียงกับ 2) พัฒนาการ
เรยีนสาระการเรยีนวิทยาศาสตร–์คณติศาสตรโ์ดย
ใช้ภาษาอังกฤษภายในปี 2555 3) พัฒนาครูผู้
สอนในสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศที ่2 และ
ครผููส้อนสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร-์วทิยาศาสตร ์
เพือ่ใชภ้าษาองักฤษในการจดัการเรยีนการสอน4)
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับสำานักพัฒนาครู
และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 5)พัฒนา
ระบบการบริหารโรงเรียนเก่ียวกับการจัดทำาแผน
กลยทุธโ์รงเรยีนมาตรฐานสากลการบรหิารจัดการ
ระบบคณุภาพ (ขวญัชวีา วรรณพนิทุ, 2540: 95)

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับโรงเรียน
ช้ันนำาที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดี มีมาตรฐาน
สากล โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน (นายชินภัทร ภูมิรัตน) ได้มอบ
นโยบายแก่โรงเรียนในโครงการและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องพร้อมกันทั่วประเทศผ่านการประชุม
ทางไกล พร้ อม กับสำ านั กบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลายและคณะทำางาน ได้
จัดแนวทางดำ า เนินงานโรง เรียนมาตรฐาน
สากลเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ทิศทางและแนวทางการดำาเนินงานเบื้องต้น 
ให้รับทราบไปแลว้นัน้ เพ่ือใหเ้กดิความเชือ่มโยงใน
การนำาแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ผู้เกี่ยวข้องได้หาแนวทางต่างๆ และจัดทำาเอกสาร
คู่มือแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนมาตรฐาน
สากลขึ้น จำานวน 5 รายการประกอบด้วยการขับ
เคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ การสร้างเครือ
ข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
และการนเิทศเพือ่พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา
การที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ และสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติซึ่งเป็นความมุ่งหวังของ
คนไทยทั้งประเทศ จึงเป็นภารกิจสำาคัญที่ต้อง
ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว ทั้ง
ระบบด้วยการปฏิรูปการศึกษาเพราะการปฏิรูป
หลังจากดำาเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาได้
ระยะหนึ่ง สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงได้พิจารณาทบทวนจุดที่เป็นปัญหาใน
การดำาเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
พัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสำาหรับให้สถานศึกษา
ใช้ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเร่ิม
ต้นใช้ในปีการศึกษา 2555ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความ
พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพในด้านการศึกษามา
โดยตลอด จะเห็นได้จากแผนพัฒนาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอน และ
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามาอย่างต่อ
เนื่อง และหน่วยงานระดับกรมก็มีแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษารองรับเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
แต่ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่มีคุณภาพ
และไม่ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของสังคม ใน
ปี พ.ศ. 2541 ได้มีการสำารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกีย่วกบัการจดัการศกึษาของไทยพบวา่
ร้อยละ 60.56 ไม่พอใจต่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่าการจัดการศึกษา
ไม่ดี ไม่มีการควบคุมระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ศึกษาการกระจายการศึกษาไม่ท่ัวถึงมาตรฐาน
สถานศึกษาแตกต่างกันมาก (วิทยากร เชียงกูล. 
2542: 175) สะท้อนใหเ้หน็วา่รฐัจดัการศกึษาไม่
เปน็ทีพ่อใจของประชาชนไมไ่ดมุ้ง่เนน้การศกึษาให้
ได้มาตรฐานทั้งขาดการกำาหนดมาตรฐานและตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลอ
ย่างต่อเนื่อง ทำาให้คุณภาพของนักเรียนไทยเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบันานาชาตใินการแขง่ขนับนเวทโีลก
ไม่เป็นที่น่าพอใจ ประกอบกับการเจริญก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารของโลกเข้าสู่ยุค
โลกาภวิตัน ์มกีารเคลือ่นไหวทัง้ดา้นขอ้มลูขา่วสาร
เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองทำาให้
ระบบการศึกษาของประเทศไทยมีการปฏิรูปปรับ
ตัวตามไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคม

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้รับผิดชอบงาน
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
บริหารวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา ซึ่งเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จึงมีความ
สนใจทีจ่ะศกึษาแนวทางการดำาเนนิงานสูโ่รงเรยีน
มาตรฐานสากลเพื่อเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนอ่ืนๆ 
ที่สนใจพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อ
จะได้นำาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา

ของการดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ซึ่ง 

ผู้วิจัยมีวิธีดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์ของการดำาเนินงานสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร 
รองผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการบริหารระบบ
คณุภาพ และผูร้บัผดิชอบงานวชิาการของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำานวน 17 โรงกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร รองผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่ายการบริหารระบบคุณภาพ และผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 
จำานวน 68 คน โดยการเทียบจำานวนประชากร
ทั้งหมดกับตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejgie and Morgan และใช้เทคนิคการสุ่มอย่าง
ง่าย ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูได้แกแ่บบสอบถามความคดิเห็น
เกีย่วกบัสภาพปจัจบัุน สภาพทีพึ่งประสงค์ของการ
ดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
การเก็บรวบรวมข้อมูลทำาการส่งแบบสอบถาม 
ทางไปรษณยีแ์ละนำาไปดว้ยตนเองสำาหรบัโรงเรยีน
ใกลเ้คยีง พรอ้มทัง้กำาหนดการสง่คนืแบบสอบถาม
อย่างชัดเจนแล้วนำามาวิเคราะห์ข้อมลูใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระยะที่ 2 พัฒนาแนวทางการดำาเนิน
งานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 นำาข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัญหาในระยะ
ที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อนำาไปกำาหนดประเด็นในการ
ไปศึกษาโรงเรียน เก่ียวกับการพัฒนาแนวทาง
การดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนำาข้อมูลที่ได้
จากการสังเคราะห์และแบบสอบถามในระยะ
ที่ 1 นำามาร่างแนวทางการดำาเนินงานสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากลของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จากนั้น
ตรวจสอบร่างแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงาน
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้แบบประเมิน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสมัภาษณ ์สถิตทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คือ 
การวิเคราะห์เน้ือหา ส่วนแบบประเมินวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย การพัฒนาแนวทางการ

ดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 สรุปได้ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
ดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
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สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 7 ด้านสรุปได้ดังนี้

ด้านการนำาองค์กร 

สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25ด้านการนำาองค์กรพบว่า สภาพปัจจุบันมี
ระดบัปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณา
เปน็รายข้อพบวา่มีระดับปฏบิตัอิยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ส่วนสภาพปัญหามีระดับปัญหาโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
ระดับปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ

ด้านการวางแผนกลยุทธ์

สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25ด้านการวางแผนกลยุทธ์พบว่าสภาพ
ปัจจุบันระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายข้อพบวา่ระดับปฏิบติัอยู่ในระดับ
มากที่สุดคือ โรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์และ
กำาหนดทิศทางโดยการกำาหนดวิสัยทัศน์ค่านิยม 
พนัธกจิ และเปา้ประสงค์ ของโรงเรยีนชดัเจนตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล ส่วนสภาพปัญหามีระดับ
ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ

ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียพบว่า สภาพปัจจุบันมีระดับปฏิบัติโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ส่วนสภาพ

ปญัหาระดบัปญัหาโดยรวมอยูใ่นระดบัปญัหานอ้ย 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับปัญหาน้อย 
คือ ข้อ 1 โรงเรียนจัดทำาข้อมูลระบบสารสนเทศ
ของนกัเรยีนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีบ่รกิารและไมอ่ยูใ่นพืน้ท่ี
บริการ ข้อ 2 โรงเรียนสำารวจความต้องการของ
นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อกำาหนดทิศทาง
การจดัการศกึษาของโรงเรยีน และ ขอ้ 3 โรงเรยีน
จดัทำาหลกัสูตรสถานศกึษามุง่เหน็ผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิ
ข้ึนกับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัเรยีนและทศิทางของโรงเรยีน 
และมรีะดบัปญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ข้อ 4 
โรงเรยีนจดัการเรยีนการสอนและสง่เสรมิกจิกรรม
การเรยีนรูเ้พือ่พฒันานกัเรยีนใหม้คีณุลกัษณะตาม
ที่กำาหนด และข้อ 5 โรงเรียนจัดทำาระบบการดูแล
ชว่ยเหลือนกัเรยีนแบบรอบดา้น และขอ้ 6 โรงเรยีน
มกีารสนบัสนนุใหค้รแูละบคุลากรไดส้รา้งสมัพนัธ์
ใกล้ชิดกับผู้ปกครองเพื่อให้การดูแลนักเรียนจาก
ทางบ้านโรงเรียนและชุมชนเชื่อมประสานกัน

ดา้นการวดั การวเิคราะห ์และการจดัการ
ความรู้

สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ พบว่าสภาพปัจจุบันมีระดับปฏิบัติโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ส่วน
สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในมีระดับปัญหาน้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับปัญหาน้อย
ทุกข้อ

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรพบว่าสภาพ
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ปัจจุบันมีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่มรีะดับปฏิบตัอิยูใ่น
ระดบัปานกลางทุกข้อ สว่นสภาพปญัหาโดยรวมมี
ระดับปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีระดับปัญหาปานกลางทุกข้อ

ด้านการจัดการกระบวนการ

สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาในการ
ดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ดา้นการจดัการกระบวนการพบวา่ สภาพ
ปัจจุบันมีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับปฏิบัติอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ส่วนสภาพปัญหาโดยรวมมี
ระดบัปญัหาอยูใ่นระดับน้อย เมือ่พิจารณาเปน็ราย
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
ดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25ด้านผลลัพธ์พบว่าสภาพปัจจุบันมีระดับ
ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ ข้อ 5 การดำาเนินงานด้านการสร้างความ
สมัพนัธกั์บผู้ปกครองและชุมชน สว่นสภาพปญัหา
โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าระดับปฏิบัติน้อยทุกข้อ

สรปุ สภาพปจัจบุนัและปญัหาการดำาเนนิ
งานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
โดยรวมและรายด้านพบว่า สภาพปัจจุบันมีระดับ
ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก และระดับปฏิบัติ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น ส่วนสภาพปญัหา 
มีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และระดับ
ปฏิบัติรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ 
ด้านการนำาองค์กร และด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
นอกนั้นอยู่ในระดับปฏิบัติน้อย 

2. การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
ทั้ง 7 ด้าน มีดังนี้

1. ด้านองค์กร

แนวทางการดำาเนินการ

ผูบ้รหิารไดก้ำาหนดวสิยัทศันข์องโรงเรยีน
จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดย
ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกโรงเรียนทั้งสภาพจริงในปัจจุบัน
และสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
กำาหนดค่านิยมของโรงเรียนในการทำางานให้มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างบรรยากาศภายใน
โรงเรียนเพื่อส่งเสริม กำากับ และส่งผลให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม มี
ระบบให้บุคลากรใช้ศักยภาพในการทำางานอย่าง
เต็มที่ภายใต้การกระจายอำานาจและการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานและให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ จัดระบบสื่อสารเพื่อให้
ทราบและเกิดการยอมรบัในวสิยัทศัน ์คา่นยิมและ
ผลการดำาเนนิการทีค่าดหวังของโรงเรยีนแบบสอง
ทิศทางอย่างหลากหลายรูปแบบ สร้างบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการ
ดำาเนินการ การบรรลุพันธกิจ และวัตถุประสงค์
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เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งส่งเสริมและกำากับให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และ
มีจริยธรรมทบทวนผลการดำาเนินการของแผน
งาน/โครงการ/กิจกรรม โดยนำาผลการประเมิน
การดำาเนินงานมาเทียบกับเป้าหมายของตัวช้ีวัด
ในแผนกลยทุธ ์กำาหนดผลการดำาเนนิการใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ของโรงเรียนโดยมุ่งเน้นการ
สร้างคุณค่ากับนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำาใน
ด้านการเงิน ความโปร่งใสในการดำาเนินงาน และ
การตัดสินใจที่เกิดจากการบริหารจัดการ มีนโย
บายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและบริหาร
จัดการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ  น อ ก จ า ก นี้
ผู้บริหารกำาหนดมาตรการ กระบวนการ ตัวชี้วัด 
และเป้าประสงค์ในการจัดการความเสี่ยงที่คาด
การณ์หรือที่เกิดขึ้นแล้วในการดำาเนินการและการ
ให้บริการของโรงเรียนและกำากับดูแลให้บุคลากร
ทำางานให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้บริหารและ
บุคลากรดำาเนินการสนับสนุนและสร้างความเข้ม
แข็งแก่ชุมชนที่สำาคัญ

2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

แนวทางดำาเนินการ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัยและสภาวะต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสม กำาหนด
ทิศทางของโรงเรียนมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ที่โรงเรียน
ตอ้งการทีจ่ะบรรล ุไดแ้ก ่การกำาหนดวสัิยทัศน ์คา่
นยิม เปา้ประสงคก์ำาหนดกลยทุธใ์นระดับตา่งๆ ที่
จะทำาให้โรงเรียนสามารถบรรลวุสิยัทศัน ์และพนัธ
กิจที่กำาหนดไว้ สื่อสารและถ่ายทอดทิศทางของ
โรงเรียนให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างทั่วถึงกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดย
พิจารณาสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังตอบสนองความ

ท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ต่อโอกาส
ในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำาคัญ กำาหนดตัวชี้วัดผล
การดำาเนินงานที่จะสะท้อนได้ว่าโรงเรียนสามารถ
ดำาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ กำาหนดกรอบ
ระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กำาหนดไว้ กำาหนดแผน
งาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำาเนินการเพื่อให้
สามารถบรรลเุปา้หมายของตวัชีว้ดัทีต่ัง้ไวต้ามแผน
กลยุทธ์ โดยการพิจารณาและวิเคราะห์โครงการ
ต่างๆ พิจารณาทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ความ
เสี่ยง ความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นๆ รวมทั้งงบ
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใช้การบริหารความ
เสี่ยงเข้ามาร่วมจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อตอบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการ
ดำาเนินการรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจาก
นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการและส่วน
แบ่งนักเรียนในพื้นที่บริการ พัฒนากระบวนการ
ทำางานของโรงเรยีนใหม้คีวามสอดคลอ้งและเชือ่ม
โยงกลยุทธ์ รวมทั้งทำาให้กระบวนการทำางานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความสามารถ 
ทศันคตขิองบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ ์เพือ่
ใหส้ามารถดำาเนนิงานใหบ้รรลวัุตถปุระสงคเ์ชงิกล
ยุทธ์ วิเคราะห์องค์ความรู้ที่ต้องการในการดำาเนิน
งานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และทำาให้
บุคลากรได้เข้าถึงความรู้นั้น พร้อมทั้งแสวงหา
ความรู้ที่ยังไม่มีมาเผยแพร่แก่บุคลากร มีการ
สื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
ทั่วทั้งโรงเรียน

จัดทำาแผนทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถและความต้องการอัตรากำาลัง
ของโรงเรียน จัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและ
ด้านอื่นๆ ให้เหมาะสมเพียงพอและพร้อมใช้เพื่อ
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ให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบรรลุผลสำาเร็จ 
กำาหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่ใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันทั้งโรงเรียนและครอบคลุมทุก
กลุ่มของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การคาด
การณ์ผลการดำาเนินการจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้
บรหิารใชใ้นการตดัสนิใจ ในการจะทำาให้เห็นว่าเปา้
หมายที่ตั้งไว้สูงหรือต่ำาเกินไปหรือไม่ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและควร
มีช่วงระยะเวลาของการคาดการณ์ผลการดำาเนิน
การ วางแผนดำาเนินการพัฒนาเพ่ือลดความแตก
ต่างระหว่างผลดำาเนินการในปัจจุบันกับที่คาด
การณ์ไว้ของโรงเรียนและกับโรงเรียนคู่เทียบเคียง

3. ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน

แนวทางดำาเนินการ

โรงเรียนสำารวจ ตรวจสอบพันธกิจของ
โรงเรยีนเพือ่นำามากำาหนดกลุ่มนักเรียน โดยการจัด
ทำาฐานข้อมลูของนกัเรยีนในปจัจบุนัและในอนาคต 
รวบรวมข้อมูลที่จำาเป็นเพิ่มเติมและทบทวน
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน จำาแนก
กลุ่มนักเรียน โดยพิจารณาจากความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม โครงสร้างประชากร สภาพ
แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยคำานึงถงึบรบิทความ
พร้อมของโรงเรียน กำาหนดกลยุทธ์ วิธีการรับฟัง 
และเรียนรู้ความต้องการคาดหวังของนักเรียน ทั้ง
ในอดตีปจัจบุนัของโรงเรยีนคู่เทียบเคียง วเิคราะห์
ข้อมูล โดยหาประเด็นความต้องการและนำาข้อมูล
ไปปรับกระบวนการทำางาน และการให้บริการให้
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของสังคม
โลกกำาหนดและจำาแนกขอ้มลูเชิงความต้องการ เชิง
พฤติกรรม เชิงจิตวิทยา จากระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างรอบด้าน จัดกิจกรรมที่สร้างความ
สัมพันธ์อย่างหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำาเสมอ เพือ่เรยีนรูค้วามตอ้งการใหม่ๆ  ของ
นกัเรยีน จดัระบบบรกิาร การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร 

การให้บริการ การรับฟัง การรับข้อร้องเรียนโดย
เปิดช่องทางเลือกหลายช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว 
สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและนำาไปกำาหนด
เปน็ตวัชีว้ดัการดำาเนนิงานโดยประกาศใหน้กัเรยีน
ได้ทราบกำาหนดวิธีการและเครื่องมือในการวัด
ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันต่อ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน บริการแต่ละประเภท รวมถึงกลุ่มผู้รับ
บริการ ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจ ไม่พึง
พอใจ และความผกูพนัตอ่โรงเรยีนของผูร้บับรกิาร
เพื่อนำามาใช้ในการกำาหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน การบริการในแต่ละ
ประเภท รวมท้ังการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนและการให้บริการในอนาคต นำาข้อมูลเกี่ยว
กับความพึงพอใจไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้
เกิดการบริการ อันเป็นการสร้างความประทับใจ
และภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน และนำาไปเปรียบ
เทียบกับโรงเรียนคู่เทียบเคียงนำาสารสนเทศที่
ได้มาจำาแนกกลุ่มผู้รับบริการตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ หลักประชากรศาสตร์ หลักจิตวิทยา 
ตามพฤติกรรม ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้าน
การรับนักเรียนของโรงเรียนเทียบเคียง 

4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้

แนวทางดำาเนินการ

โรงเรียนคัดเลือกรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศที่จะนำาไปติดตามผลการดำาเนินงาน
ของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการดำาเนินการจาก
แผนงาน/โครงการ และผลการใช้งบประมาณ 
ข้อมูลด้านความต้องการ ความพึงพอใจ การร้อง
เรียนจากผู้รับบริการ ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
เช่น ความพึงพอใจของบุคลากร ข้อมูลจากผล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก นำา
ผลการวิเคราะห์มาทบทวนเพื่อหาจุดบกพร่อง
การปฏิบัติงานแล้ววิเคราะห์ ค้นหาปัจจัยที่จะนำา
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ไปสู่ความสำาเร็จ รวมท้ังเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของการบริหารและการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ให้เกิดขึ้น ทบทวนวิธีการ ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้ทันต่อระบบการวัดผลการ
ดำาเนินการให้ทนัต่อความตอ้งการและทศิทางของ
โรงเรียนที่เปล่ียนแปลงไป รวมท้ังสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก
ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้วิเคราะห์และทบทวน
การดำาเนินการ โดยดูขีดความสามารถขององค์กร 
เปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่เทียบเคียงที่มีบริบทที่
ใกล้เคียงกัน และมีผลการดำาเนินงานที่สูงกว่า จัด
ลำาดับความสำาคัญสำาหรับการปรับปรุงอย่างต่อ
เน่ืองและอย่างก้าวกระโดด โดยข้อมูลที่นำามาใช้
เปรียบเทียบนั้นอาจพิจารณาได้ทั้งที่เป็นผลการ
ดำาเนินงานโดยรวมและผลการดำาเนนิงานทีเ่ปน้รา
ยกระบวนการ ส่ือสารผลการวเิคราะห์และทบทวน
ให้บุคลากรทุกระดับในโรงเรียนรับรู้ เข้าใจในผล
การวิเคราะห์ และนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน นำา
ผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการดำาเนินงานเพ่ือ
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนรวบรวมข้อมูล
จากทกุแหลง่ไวใ้นทีเ่ดียวกนั และตอ้งมกีารสำารอง
ข้อมูลไว้ด้วย ดำาเนินการประมวลผลแบบ Real 
Time เพื่อให้ได้ข้อมูลมีความทันสมัยมากที่สุด 
ติดตั้งระบบป้องกันข้อมูลสูญหาย และข้อมูลถูก
ทำาลาย เพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกเวลาที่
ตอ้งการ ใหม้กีารกำาหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มลูได ้
และรูปแบบของข้อมูลตามความต้องการใช้ข้อมูล 
โดยออกแบบระบบการเข้าใช้และเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศในระดับต่างๆ ประเมินปรับปรุงระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง Hardware และ Soft-
ware เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของความต้องการและทิศทางของโรงเรียนตรวจ
สอบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เชื่อ
ถือได้ และนำาไปใช้งานได้ง่าย รวมทั้งมีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล สร้างระบบดูแลรักษา

อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายเชื่อม
โยงอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ให้สามารถทำางานได้
อย่างคล่องตัวอยู่เสมอ จัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร ์ทีไ่ดรั้บการรบัรองมาตรฐาน สากล เปน็
โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และสามารถประยุกต์เข้ากับ
โปรแกรมอื่นได้สะดวก

5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

แนวทางดำาเนินการ

กำาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันและ
ความพงึพอใจของบคุลากรโดยคำานงึถงึความเสมอ
ภาค ความโปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับ นำา
ผลการสำารวจความคดิเหน็ของบคุลากรมากำาหนด
เป็นนโยบายสวัสดิการ การให้บริการ รวมถึงการ
จัดสภาพแวดล้อมการทำางานให้ตรงกับความ
ตอ้งการของบคุลากร จดัระบบการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยกำาหนดตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน คำานึงถึงผลสำาเร็จและผลสัมฤทธิ์
ของงานเปน็หลกั และจดัทำาขอ้ตกลงในการปฏบิตัิ
งานร่วมกนั ซึง่ตอ้งถา่ยทอดตวัชีว้ดันีสู้ร่ะดบับคุคล
มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
ให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมโดยเปิดเผย
หลักเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินให้
บคุลากรรบัทราบ นำาผลการประเมนิไปใชป้ระกอบ
การให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่บุคลากรในการพัฒนา
สมรรถนะและปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
พจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน ใหร้างวลัจงูใจ และการ
บรหิารบคุคลอืน่ๆ ใหม้กีารจดัระบบยกยอ่งชมเชย 
การให้รางวัลโดยกำาหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้อง
กบัการประเมนิผลการปฏิบัตงิานประจำาป ีโดยยดึ
หลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสื่อสาร
หลักเกณฑ์การยกย่องชมเชย จูงใจให้บุคลากร
ได้รับทราบทั่วทั้งโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรที่ได้รับยกย่องชมเชยในระดับโรงเรียนให้
ได้รับโอกาสนำาเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับ
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ท่ีสูงขึ้นดำาเนินการจัดระบบการเรียนรู้และพัฒนา
บุคลากรตามแผนเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตรง
ตามคุณลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
ครอบคลุมประเด็น สมรรถนะหลัก ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ การปรับปรุงผลการดำาเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวม
ถึงจริยธรรมในวิชาชีพ กำาหนดมาตรการประเมิน 
และจัดการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเตรียม
บุคลากรสำาหรับตำาแหน่งสำาคัญต่อภารกิจหลัก 
โดยวิเคราะห์โรงเรียนและวิเคราะห์งาน เพ่ือ
หาตำาแหน่งท่ีมีความสำาคัญต่อภารกิจหลักของ
โรงเรียน กำาหนดงานและสมรรถนะแตล่ะตำาแหนง่
งาน กำาหนดแผนการเตรียมบุคลากรในตำาแหน่ง
บรกิารและตำาแหนง่ทีม่คีวามสำาคัญต่อภารกจิหลกั
ของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนดำาเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ืองจัดโครงสร้างของบุคลากรของโรงเรียน
โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และการคาด
การณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และคำานึงถึงการตอบสนอง
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความคล่องตัวในการ
เปลีย่นแปลง จดัทำาแผนการเตรยีมความพรอ้มตอ่
การเปลีย่นแปลงของความสามารถ สมรรถนะของ
บุคลากรท้ังระยะส้ันและระยะยาว ดำาเนนิการตาม
แผนและประเมนิผลความสำาเรจ็ของแผนเปน็ระยะ
อย่างต่อเนื่อง

6. ด้านการจัดกระบวนการ

แนวทางดำาเนินการ

ออกแบบระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจ
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ 
และบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้นนักเรียนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือนำาสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
กระบวนการต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยใช้
ประโยชนจ์ากสมรรถนะหลกั จดัระบบเตรยีมความ
พร้อมเพื่อรับมือต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินโดย

คำานึงถึงการป้องกัน การจัดการ การแก้ไข และ
การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการที่เหมาะ
สมและรัดกุมออกแบบและสร้างนวัตกรรมใน
กระบวนการการทำางานทีต่อบสนองตอ่ขอ้กำาหนด
หลกั โดยคำานงึถงึเทคโนโลย ีสารสนเทศ องคค์วาม
รูแ้ละความคลอ่งตวัในการปฏบิตังิานของโรงเรียน 
ออกแบบกระบวนการทำางานใหค้รอบคลมุประเดน็
หลักท่ีสำาคัญ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมต้นทุนและทรัพยากร การควบคุมความ
เสี่ยงและการสูญเสีย และการควบคุมระยะเวลา  
นำากระบวนการทำางานไปปฏิบัติงานประจำาวัน
ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของการออกแบบ โดย
ใช้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ นักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้รับบริการ กำาหนดตัวชี้วัดผลการดำาเนินการ
และตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพื่อการควบคุม 
การแก้ไขปัญหาในข้อผิดพลาดของกระบวนการ
และขั้นตอนการดำาเนินงานในส่วนของกิจกรรม 
กระบวนการ และระบบงาน จัดระบบการควบคุม
และตรวจสอบการทำางานทุกขั้นตอน ได้แก่ การ
ควบคมุคณุภาพ การควบคมุต้นทนุและทรพัยากร 
การควบคุมความเสี่ยงและการสูญเสีย และการ
ควบคุมระยะเวลา

7. ด้านผลลัพธ์

แนวทางดำาเนินการ

แสดงผลลัพธ์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ได้แก่ ผลการเรียนผลการทดสอบระหว่าง
ชาต ิผลการเรยีนตอ่ในระดบัทีส่งูขึน้ทัง้ในและตา่ง
ประเทศ ผลการแข่งขันกับนานาชาติ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
ได้แก่ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำาหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก จำาแนกตามความแตก
ต่างของกลุ่มผู้เรียนด้านความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพัน
ของนกัเรยีน บุคลากรในโรงเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน 
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และผู้รับบริการอื่นๆ เช่นด้านหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
รู้ ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนความรักความ
ศรัทธา ค่านิยม ความภูมิใจในโรงเรียน เป็นต้น
แสดงผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และส่วน
แบง่นกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิาร เช่น การวดัตน้ทนุ
ตอ่หนว่ย ความคุม้คา่ของเงนิ การลดหรือประหยัด
คา่ใชจ่้าย เงนิทุนสำารองและกองทนุ รอ้ยละของค่า
ใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวของนักเรียนอัตราการเพิ่มของจำานวนนักเรียน 
เป็นต้น

แสดงผลลัพธ์เรื่องการผูกพันกับโรงเรียน 
สภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยจำาแนกตาม
ความแตกต่างของกลุ่มบุคลากร เช่น การส่งเสริม
การเรียนรู้ หลักสูตรที่ได้เรียนรู้ การฝึกอบรม 
การสร้างแรงจูงใจ การบริหารสวัสดิการ การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำางานด้าน
ประสิทธิผลและนวัตกรรมของกระบวนการ โดย
จำาแนกตามความแตกต่างของกลุ่มนักเรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจัดทำาหลักสูตร การ
จดัการเรยีนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
การเงินและพัสดุกิจกรรมพัฒนานักเรียน ภาคี
เครือข่าย เป็นต้นด้านธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำา
ของฝ่ายบริหารของโรงเรยีน เช่น การบรรลกุลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม ความรับผิดชอบทางการเงินทั้งภายใน
และภายนอก การสนับสนุนชุมชนที่สำาคัญ 

อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทาง

การดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตาม
ลำาดับดังนี้

1. สภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
ดำาเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25

สภาพปัจจุบันและปัญหาการดำาเนิน
งานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
พบว่าสภาพปัจจุบันมีระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และมีระดับปฏิบัติรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ส่วนสภาพปัญหามีระดับปฏิบัติโดย
รวมอยู่ในระดับน้อย และมีระดับปฏิบัติรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านคือ ด้านการนำา
องค์กร และด้านการมุ่งเน้นบุคลากร นอกน้ันอยู่
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 และดา้นการประเมนิผลการจดัการเรยีนการ
สอน อยู่ในระดับมาก2) ปัญหาการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนที่ เ ข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล กรุงเทพมหานคร โดย
รวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และ
ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยู่
ในระดับน้อย ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน
อยู่ในระดับปานกลาง

2. การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
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พบว่า 1) การนำาองค์กร มีการบริหารจัดการ
เกีย่วกบัวธิกีารทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนช้ีนำาการกำาหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผลการดำาเนินการของโรงเรียน
ของผู้นำาระดับสูงรวมทั้งระบบธรรมาภิบาลของ
โรงเรียน และการดำาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อชุมชน วิธีการ
ที่ผู้นำาระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร การพัฒนา
ผู้นำาในอนาคต การวัดผลการดำาเนินงานในระดับ
องค์กรและการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม และวิธีปฏิบัติที่แสดงถึง
ความเป็นพลเมืองดี 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มี
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทำาวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การ
ถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การไปสู่การปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากรให้เพียง
พอที่จะทำาให้แผนปฏิบัติการบรรลุผลสำาเร็จ การ
จะปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ไป รวมถึงวิธีการวัดความสำาเร็จ และการรักษา
ความยั่งยืนของโรงเรียนในระยะยาว 3) การมุ่ง
เน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการบริหาร
จัดการเก่ียวกับการสร้างความผูกพันกับผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อความสำาเร็จด้านการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและครอบคลุมวิธี
การสรา้งวฒันธรรมทีมุ่ง่เนน้ผู้เรียนและผูมี้สว่นได้
สว่นเสยีรวมถงึวธิกีารทีโ่รงเรียนรบัฟังความคดิเห็น 
ความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และใช้สารสนเทศเพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาส
ในการสร้างนวัตกรรม 4) การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ มีการบริหารจัดการเกี่ยว
กับการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และ
ปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทาง
ความรู ้และการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ รวม
ทั้งการทบทวนผลการดำาเนินการ และใช้ผลการ
ทบทวนในการปรับปรงุผลการดำาเนินการ เพ่ือผลกั
ดันให้เกิดการปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผลการดำาเนินงาน และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของโรงเรียน 5) การมุ่งเน้นบุคลากร ให้มี
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการมัดใจ การพัฒนา 
และการจัดบุคลากร เพื่อให้มีการใช้ศักยภาพของ
บุคลากรอย่างเต็มที่และสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การโดยรวมของโรงเรียนรวมถึงการประเมินขีด
ความสามารถ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม
การปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดผลการดำาเนินงาน
ที่ดี 6) การจัดการกระบวนการ ให้มีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการกำาหนดสมรรถนะหลักและ
ระบบงาน และการออกแบบการจัดการ และ
ปรับปรุงกระบวนการที่สำาคัญเพื่อนำาระบบงาน
ไปใช้สร้างคุณค่าให้ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและโรงเรียนประสบผลสำาเร็จ รวมทั้งการเต
รียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 7) ผลลัพธ์ ให้มีการ
บริหารจัดการเก่ียวกับการประเมินผลการดำาเนิน
งานของโรงเรียน และการปรับปรุงในด้านที่สำาคัญ 
ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้าน
การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านงบ
ประมาณและการเงิน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ด้านการนำา
องค์กร ตรวจประเมินระดับผลการดำาเนินการ
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโรงเรยีนและสถาบนัการศกึษา
อื่นที่จัดการศึกษาและบริการในลักษณะเดียวกัน 
โดยจะแสดงข้อมูลสำาคัญของระดับ แนวโน้ม ผลิต
ภาพ ประสทิธผิล ในรอบเวลา ของการดำาเนนิงาน
ของโรงเรยีนในปจัจบุนั ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการตรวจ
ประเมินจะเป็นสารสนเทศ ตัวชี้วัดความก้าวหน้า 
เพื่อประเมินปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา
และบริการ โดยมีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับกลยุทธ์ของโรงเรียน

ผลจากการวิจัยสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของอภิรักษ์ คงทวี (2556: 64-66) ที่
ได้ศึกษาแนวทางการดำาเนินงานบริหารระบบ
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คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัฒ
โนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบ
ว่า แนวทางการดำาเนินงานบริหารระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ ในปีการศึกษา 2558 มีดังนี้ หมวดที่ 1 
การนำาองค์กร (Leadership) ผู้บริหารโรงเรียน
ควรช้ีนำาและดำาเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์
และใหบ้รรลวุสิยัทศันข์องโรงเรยีน หมวดที ่2 การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ควร
จัดทำาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หมวดที่ 3 การ
มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student 
and Stakeholder Focus) ผู้บริหารโรงเรียนต้อง
มุ่งเน้นไปที่นักเรียนเป็นหลักเพ่ือจัดทำาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความต้องการนักเรียน โดยเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน หมวดที่ 4 การวัด  
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement,  
Analysis and Knowledge Management)  
ควรจดัทำาฐานขอ้มลูสารสนเทศทีจ่ำาเป็นและสำาคญั
ของโรงเรยีน เพือ่นำามาใช้ในการวิเคราะห ์ปรบัปรงุ 
และพัฒนาการดำาเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวิสัย
ทัศน์ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หมวดที่ 5 การ
มุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) ผู้
บริหารโรงเรียนควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 
การสร้างเสริมแรงจูงใจ ขวัญและกาลังใจในการ
ทำางานเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติ
งานได้เต็มตามศักยภาพ หมวดที่ 6 การจัดการ
กระบวนการ (Process Management) ควร
กำาหนดสมรรถนะหลัก ระบบงาน การออกแบบ
การจัดการ และปรับปรุงกระบวนการที่สำาคัญ
เพือ่นำาไปสรา้งคณุคา่ใหผู้เ้รยีน ผูม้สีว่นได้สว่นเสยี
และโรงเรียนให้ประสบความสำาเร็จ และหมวดที่ 
7 ผลลัพธ์ (Performance Results) ควรสรุปผล
การดำาเนนิการตัง้แต่หมวดที ่1–6 โดยจัดทำาขอ้มลู

สารสนเทศที่แสดงถึงผลการดำาเนินการที่ผ่าน
มาทั้งหมด ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง
ควรร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อนำาไปปรับปรุงและ
พัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของศศิพร รินทะ 
(2554: 106-107) ที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการ
ศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐาน
สากล:กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคง สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ด้านการนำาองค์การ โรงเรียนเมืองคง
มีการบริหารจัดการเพื่อช้ีนำาการกำาหนดวิสัยทัศน์ 
พนัธกจิ เปา้ประสงค ์และยทุธศาสตรข์องโรงเรยีน
และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ผู้
บริหารมีวิธีการสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียนที่
หลากหลายและเหมาะสมผู้บริหารมีภาวะความ
เป็นผู้นำาในการดำาเนินงานของโรงเรียนและได้
มีการพัฒนาความเป็นผู้นำาให้กับบุคลากรด้วย
การกระจายอำานาจอย่างทั่วถึง อีกทั้งผู้บริหารได้
ประพฤติเป็นแบบอย่างและสร้างบรรยากาศท่ีส่ง
เสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และวิธีปฏิบัติ
ทีแ่สดงถงึความเปน็พลเมืองด ี2) ดา้นการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการจัดทำาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและ
มีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอที่จะทำาให้แผน
ปฏิบัติการบรรลุความสำาเร็จสอดคล้องสอดคล้อง
ตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน มีกระบวนการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติปฏิบัติไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน 3) ด้าน
การมุง่เนน้ผูเ้รยีนและผูม้ส่ีวนไดส้ว่นเสยี โรงเรยีน
เมืองคงมกีารบรหิารจดัการศึกษาทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุง
และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา สอดคล้องกับ
เป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน และเป็นที่พอใจของ
สงัคมชมุชนและผูม้ส่ีวนไดส้ว่นเสีย 4) ดา้นการวัด  
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเลือกรวบรวม วิเคราะห์ จัดการ
และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการทบทวนผล
การดำาเนินการ และได้นำาผลการทบทวนในการ
ปรบัปรงุผลการดำาเนนิการไปใช้เพ่ือผลกัดันใหเ้กดิ
การปรบัปรงุผลการเรียนรูข้องผูเ้รยีนและยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา 5) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
สรา้งความผกูพนัและความสามคัคใีหบ้คุลากรเกดิ
ความมุ่งมั่นในการทำางานอย่างเต็มตามศักยภาพ 
ได้มีการพัฒนาและการจัดการบุคลากร เพ่ือให้
ใช้ศักยภาพขอบุคลากรอย่างเต็มที่ในการร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนาโรงเรียนสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 6) ด้านการจัดการกระบวนการ 
โรงเรียนเมืองคงมีการจัดโครงสร้างการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่เป็นระบบและครอบคลุมงาน
ทุกฝ่ายพร้อมทั้งมีการกำาหนดแนวทางเพื่อมุ่ง
พัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน
อกีทัง้มขีัน้ตอนการดำาเนนิงานทีชั่ดเจนเพือ่ใหเ้กดิ
นวัตกรรมในโรงเรียน 7) ด้านผลลัพธ์ โรงเรียน
มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ดำาเนินงานของโรงเรยีนอย่างชัดเจนและเปน็ระบบ
มคีวามสะดวก รวดเร็ว ในการเรียกใช้ขอ้มลูมคีวาม
เป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
ควรนำาผลจากการวิจัยไปเป็นรูปแบบในการนำา
สถานศึกษาไปสู่มาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ ครูผู้สอน และบุคลากรในสถานศึกษา
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล สามารถนำาผลการวิจัยไปปรบัปรงุ
ใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�ก�รวิจัยครั้ง
ต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ส่ง
ผลต่อการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

2.2 ควรมีการศึกษาวิ จัย เ ก่ียว กับ
กระบวนการในการดำาเนินงานของสถานศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
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