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อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สรุชยั มีชาญ  
อาจารยท์ี่ปรกึษาร่วม ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ทวิกา ตัง้ประภา  

  
การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษา วิจัยและพฒันา โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการ

จัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา และสภาพปัจจุบนัของโรงเรียน ในการด าเนินงานการจัดการคุณภาพและการ
จัดหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา 2) เพื่อพฒันารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความ
เป็นนประโยชน์ของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล  
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ โรงเรียนมธัยมศึกษาใน สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ านวน 52 
โรงเรียน ด าเนินการวิจัย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การศึกษา การวิเคราะห์ และสังเคราะหเ์อกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และการเก็บขอ้มลูสภาพการด าเนินการปัจจุบันของการด าเนินการ  2) การพฒันารูปแบบการจัดการคุณภาพ
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบอิงผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ  (Connoisseurship) จ านวน 13 ท่าน ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ และ 3) การประเมินประเมินคุณภาพ  ด้านความเป็นไปได้ ด้านความ
เหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ และตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในรดับมาตรฐานสากลใน
ปัจจุบันมีการจัดการตามค่านิยมแนวคิดหลักของเกณฑ์รางวัลคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  คือ เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพมีองค์ประกอบ  ได้แก่ ระบบการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาของหน่วยงานต้นสงักัด และระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน โดยมีระบบงานท่ีน าไปสู่
การด าเนินการปฏิบตัิงาน ท่ีใช้กระบวนการของวงจรคุณภาพ PDCA เป็นขั้นตอนของการจัดการระบบคุณภาพและใช้
กระบวนการเชิงระบบ SIPOC ในทุกขั้นตอนการด าเนินการตามรูปแบบ และ 3) ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
จัดการคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษามีระดบัค่าเฉลี่ยในภาพรวมท่ี 4.83 ผลการประเมินคุณภาพดา้นความเป็นประโยชน์มี
ระดับค่าเฉลี่ยท่ี 4.84 ผลการประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมท่ี  4.83 ผลการประเมินคุณภาพและคะแนนความ
เป็นไปได้ท่ี 4.82 โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของทุกองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล 
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This research is research and development based. purposes of this research were as follows: 

(1) to study the quality management model of secondary schools and current conditions. In terms of 
operations, quality management and school curriculum management at a world -class standard secondary 
school; (2) to develop a quality assurance management model for a world -class standard schools; (3) to 
assess the factors of quality, suitability and possibility and the benefits of the quality assurance management 
model with world-class standards of excellence.The targets were 52 secondary schools involved in the 
project and located in the Bangkok metropolitan area. The target group was selected by purposive sampling 
and according to the research objectives. The research was conducted in three steps: (1) the study, analysis 
and synthesis of literature documents, related research and collecting current operational co nditions; (2) 
developing a quality management model using in-depth interviews, based on the use of expert systems or 
connoisseurship, with a total of 13 people in terms of validation and recommendations; (3) the assessment of 
the quality of the possibility, suitability and utility of the quality management model. The results revealed the 
following: (1) the model of quality management at secondary schools to achieve international standard 
level.  At present, the core values of the quality standard criteria, namely the Thailand quality award criteria; 
(2) the results of the development of a quality management model with components and a development and 
enhancement system for the quality of schools; and (3) a system to manage school quality and a model for a 
world-class standard school project, the PDCA cycle, a process for quality management with seven other 
categories: stakeholders, input, process, output, and customers, to practice in schools both administrative 
management and curriculum instruction, based on the values and main concepts of the 11 principles for 
World-Class Standard Quality Awards; and (3) the quality of the evaluation results of the secondary school 
quality management model, with an average level of 4.83, an evaluation of quality of usefuln ess, averaging at 
4.84, an evaluation of quality of suitability at 4.83, an evaluation on quality and feasibility of 4.82, with the 
validation of all components of the quality assurance management model for a world -class standard of 
excellence. 
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บทท่ี 1   
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ  ท าให้บริบท 
สภาพแวดลอ้ม สภาวะการณณ์ และกระบวนทัศนข์องโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคัญ โดย
ก่อใหเ้กิดโอกาสทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม เทคโนโลยีและการเมือง ในขณะเดียวกัน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในดา้นต่าง ๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภยัคกุคามที่ตอ้งบริหารจัดการดว้ย
ความยากล าบากมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาย ใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และ
ความกา้วหนา้อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึน้ 
แต่ช่องว่างทางสงัคมก็ยิ่งกวา้งขึน้ รวมถึงช่องว่างทางดิจิทลั (Digital divide) (พรนคพ์ิเชฐ แห่งหน 
และ วนัชยั ธรรมสจัการ, 2017, น. 921)และปัญหาดา้นการศึกษาของประเทศไทยที่ตกต ่าจนถึง
ขั้นวิกฤติในเกือบทุกด้าน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในดา้น
ผูเ้รียน ผูส้อน ผูบ้ริหาร ไปจนถึงดา้นหลกัสตูร แหล่งเรียนรู ้สถานศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกต่อ
การศึกษาเล่าเรียน และดา้นงบประมาณ ทุกรฐับาลที่ผ่านมาต่างพยายามแก้ปัญหา ทว่าการ
พยายามแก้ปัญหาในประเด็นหนึ่งกลับไปก่อใหเ้กิดปัญหาในประเด็นอ่ืนเพิ่มความซับซอ้นของ
ปัญหามากขึน้เรื่อย ๆ  ดงันัน้จึงมีแนวคิดในการแกปั้ญหาดา้นการศึกษาของชาติและแกปั้ญหาของ
ประเทศทั้งระบบ โดยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ก าหนดให้รฐัต้อง
จดัท า “ยุทธศาสตรช์าติ” เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้ง และบูรณาการกัน 
โดยภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตินี ้ประเทศไทยตอ้งปฏิรูปและปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งของประเทศอย่าง
เป็นระบบ เพื่อใหโ้ครงสรา้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก และวิกฤตการณต์่าง ๆ ที่เกิดขึน้ตลอดเวลา  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2574 เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตรส์  าหรบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษาของประเทศ ทั้งใน
กระทรวงศึกษาธิการ และนอกกระทรวงศึกษาธิการ ไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและแนวทางการพฒันา
การศึกษาและเรียนรูส้  าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่
ส  าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และ
การศึกษาเพื่อการมีงานท าและสรา้งงานได้ ภายใตบ้ริบท  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์ รวมทั้งความเป็น  พลวัตร เพื่อให้
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ประเทศไทยสามารถก้าวขา้มกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแลว้  ซึ่ง
ภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรบับรรลุ
เป้าหมาย ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม 
(Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่ เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 15 ปี ขา้งหนา้ โดยใหค้วามส าคัญกบัการสรา้งระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย ์
และรองรบัการศึกษาการเรียนรู ้และความทา้ทายที่เป็นพลวตัรของโลกศตวรรษที่ 21  โดยใหร้ฐัมี
หน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนไดร้ับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถที่มีอยู่ในตวัตนของแต่ละบุคคลใหเ้ต็มตามศกัยภาพ จากการมีส่วนร่วมของ ทุกภาค
ส่วนในสงัคม การศึกษาตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกการเรียนรูสู้่สงัคมโลก  

“ยุทธศาสตรช์าติ” ถือเป็นยุทธศาสตรใ์นการพฒันาประเทศพรอ้มกบัการปฏิรูปและการ
พฒันาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยระบุยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ 
การใหค้วามส าคญักบัการวางรากฐาน การพฒันาคนใหม้ีความสมบูรณ ์เริ่มตัง้แต่กลุ่มเด็กปฐมวยั
ที่ตอ้งพฒันาใหม้ีสขุภาพกายและใจทีด่ี มีทกัษะทางสมอง ทกัษะการเรียนรู ้และทกัษะชีวิต เพื่อให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี  มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการยกคณุภาพบริการทางสงัคมใหท้ั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการศึกษา ใหม้ีการพฒันา
ระบบการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้
ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษา และการพฒันาระบบ
การเรียนรูต้ลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูเ้รียน ใหส้ามารถก ากบัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับตนเองไดอ้ย่าง
ต่อเนื่ องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึ งพัฒนา ส่งเสริม  และรักษากลุ่มผู ้มี
ความสามารถพิเศษของประเทศใหม้ีจ านวนเพียงพอ ที่จะผลักดันการเติบโตบนฐานเทคโนโลยี
และนวตักรรมและการปฏิรูประบบเสริมสรา้งความ รอบรูแ้ละจิตส านึกทางสุขภาพ เพื่อใหค้นไทย
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง  บนพืน้ฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เขม้แข็งทัง้สถาบันครอบครวั สถาบนัการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่
ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษยใ์หม้ีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขบัเคลื่อนการ
พฒันาประเทศ พรอ้มกบัการสรา้งครอบครวัที่เขม้แข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อ เด็ก
ที่มีคุณภาพสู่การพฒันาในช่วงอายุถัดไป ดงันัน้ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการสรา้งคน 
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สรา้งสงัคม และสรา้งชาติ เป็นกลไกหลกัในการพัฒนาก าลงัคนใหม้ีคณุภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข ในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 
เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคญั ในการสรา้งความไดเ้ปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและ
ยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่ าง ๆ ทั่วโลกจึงให้
ความส าคญัและทุ่มเทกบัการพฒันา การศึกษาเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องตนใหส้ามารถกา้ว
ทนัการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับ
การธ ารงรกัษาอัตลักษณ์ของประเทศ  ซึ่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 
ก าหนดใหร้ฐัจัดการศึกษาใหก้ับประชาชนไดอ้ย่างทั่วถึงและมีคณุภาพ เป็นการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  12 ปี จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ  9 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  ได้ระบุให้จัดการศึกษาทุกสอดคลอ้งกับ
สภาพที่เป็นจริงในสงัคมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณต์ามความถนดัและความสนใจ มุ่งให้
ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีคุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข มีการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรูค้วามสามารถ และสมรรถนะที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของตลาดงานและการพฒันาประเทศ ภายใตแ้รงกดดนัภายนอกจาก
กระแสโลกาภิวตัน ์และแรงกดดนัภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศตอ้งเผชญิ เพื่อใหค้น
ไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงัคมไทยเป็นสงัคมคณุธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถกา้วขา้มกับ
ดกัประเทศที่มีรายได  ้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแลว้ รองรบัการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบ
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย ซึ่งจ าเป็นตอ้งพฒันาคณุภาพของประชากรอย่างรวดเร็วและ
ต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน  ๆ เพราะระบบเศรษฐกิจโลกเป็นระบบ
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (Creative economy) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมบนพืน้ฐานของการใช้
องคค์วามรู ้การสรา้งสรรคง์านการใชท้รพัยส์ินทางปัญญาเชื่อมโยงกบัพืน้ฐานทางวฒันธรรม การ
สั่งสมความรูข้องสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นยุคอปุกรณ์ เครื่องมือดิจิตอล และสื่อผสม
หลายมิติ ทุกวันนี ้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด              
ทุกภูมิภาคทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันไดส้ะดวกและรวดเร็ว การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศที่ส  าคญัเร่งด่วนประการหนึ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการใหค้วามส าคญัคือการรณรงค์
ส่งเสริมให้มีการสรา้งความรู้ และความเข้าใจ ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสันติวิธี         
จิตสาธารณะ และจิตส านึกความรบัผิดชอบใหแ้ก่คนไทย ซึ่งก็คือคุณสมบัติหนึ่งของความเป็น 
“พลเมือง” ที่จะช่วยแกปั้ญหาของสงัคมในต่าง ๆ ที่ตนเกี่ยวขอ้งทุกตลอดจนการเป็นพลเมืองโลก  
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ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) กระทรวงศึกษาธิการมีจุดมุ่งหมาย ที่จะสรา้ง
ประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา ใหป้ระเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียมความพรอ้มใน
ดา้นกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสรา้งความตระหนกัรูข้องคนไทยในการจัด
การศึกษาเพื่อสรา้งคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียน  พัฒนาสมรรถนะให้พรอ้มจะอยู่
ร่วมกนัและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นการศึกษา โดยใหม้ีการร่วมมือกนัใน 3 ดา้น
คือ ดา้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริการและจดัการศึกษา ขบัเคลื่อนประชาคมอาเซียนดว้ยการศึกษา ดว้ยการสรา้งความเขา้ใจใน
เรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน  ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์  หลักสิทธิ
มนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูที่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในทุกชั้นการศึกษา 
เพื่อใหน้ักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์โดยกระทรวงศึกษาธิการไดม้ี
การจัดท าโครงการต่าง ๆ มากมาย ที่สนองตอบเพื่อการระบบการศึกษา หนึ่งในโครงการที่มี
ความส าคัญและมีหน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ระดบัมาตรฐานสากล ( 
World Class Standard School ) โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานด าเนินการ
ระดบัสู่มาตรฐานสากลเพื่อยกโรงเรียนใหม้ีการจดัการเรียนการสอนและการบริหารระบบคณุภาพ 
(Quality System) มุ่ งให้ผู ้ เรียนมีคุณลักษณะ ที่พึ งประสงค์ (Learner Profile) เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World Class Standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) มีการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาที่เป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) 
ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World citizen)  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2553) ไดก้ าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพการศึกษา โดยก าหนดการพัฒนาสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพภายใตโ้ครงการว่า “โรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School)” เพื่อรองรบัส าหรบัการเขา้สู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ในปีพทุธศกัราช 2558 (ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ 
2559, น. 141-142) โดยมีเจตนารมณ์มุ่งมั่ นที่จะบรรลุความคาดหวังส าคัญเพื่อสนองการ
พฒันาการจดัการศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นพลเมืองที่มีคณุภาพอนัหมายถึง เป็น
คนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนที่สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีคณุค่าและมีความสขุ บนพืน้ฐานของความ
เป็นไทย  ภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่  รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถในสูงด้าน
วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข่งขนั โรงเรียน
สามารถยกคุณภาพสูงขึน้สู่ระดับคุณภาพมาตรฐานสากล  ผ่านการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ
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แห่งชาติ (TQA) และผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน OBECQA และ ScQA โดยมุ่งหวงัใหเ้ป็นโรงเรียนยุคใหม่ที่จดัการศึกษาแบบ
องคร์วมและบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ศาสนา และการเมือง เพื่อพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน โดยใหโ้รงเรียนพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่
มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายไดพ้ัฒนาตามศกัยภาพโดยค านึงถึงนักเรียนเป็น
ส าคัญ ทั้งนี ้ โรงเรียนต้องมีสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม และปรบัประยุกตใ์ชไ้ดท้นัต่อการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 
ผูบ้ริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ไดร้บัการพัฒนาดว้ยวิธีการที่เหมาะสม 
อย่างหลากหลาย ทั่ วถึง มีความต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล และนานาชาติ ตลอดจนเพื่อจรรโลง
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อวิชาชีพ และโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรูแ้ละร่วม
พัฒนากับสถานศึกษาทอ้งถิ่น ภูมิภาคประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายสนับสนุน
จากสถาบนัอดุมศึกษาและองคก์รอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนเป็นศูนยแ์ละร่วมเป็นเครือข่ายพฒันา
ความรูใ้หก้ับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป  โดยมีกระบวนการส าหรบัการด าเนินงานตาม
ระดับมาตรฐานสากล ประกอบดว้ย 1) การจดัการเรียนการสอนใหเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากล 2) 
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   และ 3) การมีเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยมุ่งใหเ้กิดผลผลิต
ไดแ้ก่ 1) ศักยภาพการเป็นพลโลกของผูเ้รียน ใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้
สองภาษา ให้มีความล ้าหน้าทางความคิด  สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกัน
รบัผิดชอบต่อสังคมโลก 2) คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้น
คุณภาพดา้นวิชาการ ดา้นครู และดา้นการวิจัยและพัฒนา 3) คุณภาพการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ พิจารณาจาก คุณภาพของผูบ้ริหารระบบการบริหารจัดการ ปัจจัยพืน้ฐาน และ
เครือข่ายร่วมพัฒนา ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวทางการจัดการศึกษาของ Spring J. (2009) อา้งถึงใน 
สายสุนีย์ ไชยสุข (2561 , น. 47) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบในการจัดการศึกษาที่ เป็นสากล 
ประกอบดว้ย 1) การยอมรบัจากรฐัถึงความคลา้ยกนั ระหว่างการจัดการศึกษารวมไปถึงหลักสตูร
การจัดการองคก์รในโรงเรียน และการเรียนการสอน และ 2) การจัดการศึกษาในทอ้งถิ่น ผูส้รา้ง
นโยบาย ผู้อ  านวยการโรงเรียน คณาจารย์และครู 3) หน่วยงานระหว่างรฐับาลและเอกชน  มี
อิทธิพลต่อการจดัการศึกษาชาติและทอ้งถิ่น 4) มีการสรา้งเครือข่ายแนวคิดและการใช ้ทั่วโลก 5) 
มีการร่วมมือระหว่างรัฐในการจัดการทดสอบการจัดหลักสูตร  และสื่อการเรียนการสอน  6) 
ตลาดโลกรองรบัการศึกษาสูงและบริการการจัดการศึกษา  7) มีข้อมูลข่าวสารทั่วโลกบทเรียน
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อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 8) มีการใช้ภาษาเดียวกัน คือ ภาษาอังกฤษ  และ 9) รูปแบบ
การศึกษาทั่วโลกจะยึดหลกัศาสนาและแบบพืน้เมืองหรือทอ้งถิ่น 

จากที่กล่าวมานัน้ โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงตอ้งมีการบริหารจดัการดว้ยระบบคณุภาพ 
(Quality System Management)  โรงเรียนมีหลักสตูร มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี นักเรียนมีคุณภาพดีขึน้เป็นล าดับ สะทอ้นผลของการบริหารจัดการ
ดว้ยระบบคุณภาพ ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของระบบบริหารจัดการ
องคก์รและปรบัปรุงกระบวนการ ตลอดจนผลลัพธ ์โดยที่มีมุมมองขององคก์รในภาพรวม พัฒนา
ศักยภาพขององค์กรให้ได้ มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นหนึ่งเป้าหมายและทิศทางของโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยการน าระบบบริหารจดัการที่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นระบบที่จะพฒันาองคก์ร
ใหม้ีผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรบัขององคก์ร สถาบนั และสถานศึกษาทัง้ในและ
ต่างประเทศ  โดยอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award-TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถดา้นการบริหารจัดการองคก์ร เพื่อใหม้ีวิธีปฏิบตัิและผล
การด าเนินการใน มาตรฐานโลก เนื่องจากระบบดังกล่าว  มีพื ้นฐานทางด้านเทคนิคและ
กระบวนการตัดสินรางวัล เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรฐัอเมริกา (Malcolm 
Baldrige National Quality Award-MBNQA) ซึ่งเป็นตน้แบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศ
ต่าง ๆ หลายประเทศทั่วโลกน าไป ประยุกตโ์ดยเรียกชื่อแตกต่างกันไป ซึ่งมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ในการด าเนินการประเมนิ คือ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน :น. 4)  ดงันั้น รูปแบบ แนวทาง วิธีการ ในการที่จะด าเนินการเพื่อการประกนัคณุภาพทาง
การศึกษาของโรงเรียนที่มีรูปแบบเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World Class Standard) นัน้ จึง
ตอ้งรูปแบบวิธีการบริหารจัดการและการด าเนินการในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนที่
แตกต่างจากการประเมินคณุภาพเพื่อการประกนัคณุภาพของโรงเรียนปกติทั่วไป  

แต่จากรายงานการจัดอันดับความส าคัญในการแข่งขันทั่วโลกของ International 
Institute for Management(IMD) (Center, 2019, pp. 279-281) ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ใน
ล าดับที่ 25 จาก 63 ประเทศ และความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระดับนานาชาติใน
ภาพรวมนั้น ยังอยู่ในระดับต ่า จากประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อประเมินคณุภาพของระบบ
การศึกษาในการเตรียมความพรอ้มใหเ้ยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการประเมิน PISA 2018 ของไทยPISA 2015 กับ 
PISA 2018 พบว่า ดา้นการอ่านมีคะแนนลดลงประมาณ 16 คะแนน ส่วนดา้นคณิตศาสตร ์และ
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วิทยาศาสตรม์ีคะแนนเพิ่มขึน้ประมาณ 3 คะแนน และ 4 คะแนนตามล าดับ ซึ่งในการทดสอบทาง
สถิติถือว่าดา้นคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรอบการประเมินที่
ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหแ์นวโนม้การเปลี่ยนแปลงของคะแนนตั้งแต่การประเมินรอบ
แรกจนถึงปัจจุบนัพบว่าผลการประเมินดา้นคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรข์องไทยไม่เปลี่ยนแปลง 
แต่ผลการประเมินดา้นการอ่านมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขอ้สังเกตส าคัญจากการประเมิน 
PISA ที่ผ่านมาคะแนนของนักเรียนไทยในกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ นั้น พบว่า ระบบการศึกษาไทยมี
ส่วนหนึ่งที่มีคณุภาพและสามารถพฒันานกัเรียนใหม้ีความสามารถในสงูได ้หากนโยบายสามารถ
สรา้งความเท่าเทียมกนัทางการศึกษาไดส้ าเร็จ โดยขยายระบบการศึกษาที่มีคณุภาพไปใหท้ั่วถึง 
ประเทศไทยก็จะสามารถยกคุณภาพการเรียนรูข้องนักเรียนใหท้ัดเทียมกับนานาชาติได ้(สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2562 : ออนไลน ์) และในสภาพความเป็นจริงของ
การด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พบว่า
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีความแตกต่างกนัทัง้ในดา้นของบริบท ศกัยภาพ ขนาดโรงเรียน รวมไป
ถึงสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ความต่อเนื่องในการพัฒนาและสรา้งองค์ความรูใ้นการบริหารจัดการ
คณุภาพ และการติดตาม ตรวจสอบ ที่ยังขาดความชดัเจน และไม่เป็นระบบ ขาดระเบียบวิธีการที่
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ดงันัน้เพื่อใหก้ารบริหารจดัการดว้ยระบบคณุภาพโรงเรียนเกิดการพฒันา 
จึงก าหนดใหม้ีการ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเป็น 3 ระดับ ไดแ้ก่ ระดับที่ 1  การบริหาร
จดัการระบบคุณภาพ โรงเรียน  (School Quality Award : SCQA)  ระดับที่ 2  การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  (Office of the Basic Education 
Commission Quality Award : OBECQA)  และ ระดับที่ 3 การบริหารจัดการระบบคุณภาพชาติ 
(Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งเป็นรบัรองคุณภาพจากการพัฒนาองค์กรของโรงเรียนใน
ระดับมาตรฐานสากล โดยส านักงานคณะกรรมมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท าการแต่งตั้งพี่เลีย้ง 
และโรงเรียนตน้แบบพัฒนาเข้มขน้ (Intensive School) ซึ่งโรงเรียนที่เป็นพี่เลีย้งจะต้องพัฒนา
ตนเองตามแนวทางเกณฑร์างวัลคุณภาพโดยการน าองคป์ระกอบของระบบคณุภาพสู่การปฏิบัติ 
ดว้ยการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและผูบ้ริหาร ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจก่อนที่จะมีการ
ขยายผลสู่บุคลากรอ่ืน ๆ ใหส้ามารถวางแผนกลยุทธ์ โดยการวางกรอบการประเมินตนเอง จดัท า
โครง ร่างองคก์ร หาจุดยืน วางแผน ท าตามแผน ก ากับมาตรฐาน ควบคมุมาตรฐานและประเมิน
ภายในโรงเรียน จากนัน้จึงมีการวัดผลลัพธ ์และปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องโดยมีการดูแลโรงเรียนอ่ืน
ดว้ย ระบบเครือข่าย โดยโรงเรียนตน้แบบพัฒนาเขม้ขน้ ในภูมิภาคจะเป็นแม่ข่ายช่วยเหลือให้
ค  าปรึกษาโรงเรียนในโครงการ โดยทุกฝ่ายทั้งผู ้บริหาร คณะครูมีส่วนร่วม มีการสร้างความ
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ตระหนกัสรา้งแรงบนัดาลใจ ตรวจประเมินตนเอง และโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายเพื่อแก้ไขปรบัปรุง 
โดยยึดตามหลกัการของเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ (TQA)  (ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษา
ตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ 2559) ซึ่งเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน (OBECQA) มีพื ้นฐานและแนวทางมาจากจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) :ซึ่งไดร้บัการยอมรบัทั่วไปว่า เป็นเกณฑท์ี่เป็นมาตรฐานในระดบัสากล แบ่งออก
ได้ เป็น 7 หมวด  คือ 1. การน าองคก์ร 2. กลยุทธ์ 3. นักเรียนและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 4. การวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้5. บุคลากร 6. การปฏิบัติการ  และ 7. ผลลัพธ์  โดยในปี
การศึกษา 2561 (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ 2562, 
ออนไลน์) มีโรงเรียนมาตรฐานสากลมัธยมศึกษา จ านวน 338 โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน และ
ได้รบัรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (OBECQA) ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่มีความพรอ้มในทุกดา้น และกระจายไปแต่ละภูมิภาค เพื่อที่จะใหโ้รงเรียนที่ไดร้บัรางวัล
เป็นโรงเรียนพี่เลีย้งใหแ้ก่โรงเรียนมาตรฐานสากลที่อยู่ในระดบั ScQA   

วิทยากร เชียงกูล (2559 : ออนไลน)์ ไดจ้ัดท ารายงานเสนอต่อส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทย
ให้ทันโลกในศตวรรษที่21 ได้อย่างไร โดยกล่าวถึ งสภาวะการศึกษาไทยปี  2556-2557                 
ว่า งบประมาณการศึกษาของภาครฐัขยายตัวสูงทั้งปริมาณและสัดส่วนของงบประมาณทั้ง
ประเทศและผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ ขณะที่จ านวนนกัเรียนนักศึกษา ผูส้  าเร็จการศึกษาเริ่ม
ลดลงบา้งในบางระดับ เนื่องจากประชากรวัยเรียนลดลง สัดส่วนนักเรียนรฐัมากกว่าเอกชนใน
ระดับ 80:20 นักเรียนสายสามัญมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษาในระดับ 60:40 การจัดการศึกษา
โดยกระทรวงศึกษาธิการต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีสดัส่วน 84:16 สัดส่วนของเด็กวัยเรียนที่
ไม่ไดเ้รียน และ/หรือออกกลางคนัมีสดัส่วนสงู ระดับการศึกษาของแรงงานไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์
ต ่าแมว่้าจะมีแนวโนม้ที่ดีขึน้บา้งเล็กนอ้ย ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัเรียนจากการประเมินผล
ทัง้ภายในประเทศและเปรียบเทียบกบัต่างประเทศยังคงอยู่ในเกณฑต์ ่า การจดัการศึกษาระหว่าง
กรุงเทพมหานคร เมืองใหญ่ และจงัหวดัอ่ืนยงัคงแตกต่างกนัสงู การแกปั้ญหาของรฐับาลท าไดจ้า
กดั มีลักษณะตามแก้ปัญหาเป็นเรื่อง ๆ แก้ไดเ้ฉพาะบางประเด็นบางจุด แต่ไม่ไดป้ฏิรูปทั้งระบบ
อย่างเป็นองคร์วม ดังนั้นจึงเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยออกเป็น 3 ดา้นได้แก่ 1) การ
ปฏิรูปครู อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา เน้นคุณภาพและการเรียนรู้เพื่อให้ครูป รับเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นคนที่รกัการอ่าน รกัการเรียนรู ้คิดวิเคราะหเ์ป็น สามารถท างานและสอนแบบใหม่ได้
เพิ่มผลตอบแทนและแรงจูงใจควบคู่ไปกับการจัดฝึกอบรม ช่วยเหลือพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
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เปล่ียนวิธีการประเมินผลการท างานของครูและผูบ้ริหารโดยเนน้ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนส่วนใหญ่
แทนการเน้นสรา้งนักเรียนเก่งส่วนน้อย และเปลี่ยนวิธีการประเมินความดีความชอบของครู
อาจารยใ์หม่ตามสายบังคับบญัชา 2) การปฏิรูปหลักสตูร การเรียนการสอน และการประเมินผล 
เพื่อเนน้ใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห ์ประยุกตใ์ชแ้ละแกปั้ญหาเป็นสอดคลอ้งกบัความรูท้กัษะทีจ่  าเป็นตอ่
โลกศตวรรษที่ 21 เช่น การอยากรูอ้ยากเห็น รกัการอ่าน การเรียนรูด้ว้ยตนเอง มีความคิดริเริ่ม มี
ความรบัผิดชอบ และมีความสามารถในการปรบัตัว และ 3) การปฏิรูประบบการบริหารและการ
แกปั้ญหาเชิงประเดน็ที่ส  าคญั ลดอ านาจบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการจากบริหารการศึกษามา
เป็นผูก้  ากบัประสานงานและสนบัสนุนการกระจายอ านาจและความรบัผิดชอบ พฒันาระบบก ากบั
ตรวจสอบดูแลและร่วมมือกันท างานของภาคี 4 ฝ่าย คือหน่วยงานการจัดการศึกษา ครูอาจารย์
ผู ้ปฏิบัติงาน ผู ้ทรงคุณวุฒิ/ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมมือกันปฏิรูป
สถานศึกษาในเขตพืน้ที่ใหบ้ริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  

จากสภาวการณแ์ละกระแสโลกาภิวฒันใ์นปัจจุบนัก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
หลากหลายมิติ ท าใหภู้มิทศันข์องโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญั ก่อใหเ้กิดทั้งโอกาส ปัจจัย
เสี่ยง และภยัคกุคาม ที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอ้ม ทุกประเทศและทุกหน่วยงาน จึงมีหนา้ที่ตอ้งปรบัตวั เพื่อจดัการองคก์ารในความ
รบัผิดชอบใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดคล้องกับแนวคิดของนักทฤษฎีการจัดการเชิง
สถานการณท์ี่กล่าวว่า โครงสรา้งองคก์ารที่ดีที่สุดนั้นขึน้อยู่กับสภาวะแวดลอ้มในทุกสถานการณ ์
การออกแบบโครงสรา้งองคก์ารจะมีความแตกต่างกนัออกไปตามสภาวะแวดลอ้มที่เขา้มากระทบ
(Joan Woodward, 1994: n.d.) เมื่อน ามาประยุกต์เข้ากับการด าเนินงานของโรงเรียน พบว่า
กระบวนการเชิงระบบในการก ากบัติดตามการด าเนินงาน ประกอบดว้ย ความเป็นมืออาชีพของ
ผูบ้ริหาร การปฏิบัติตามบทบาทของโรงเรียน กระบวนการจัดการขอ้มูล ความพรอ้มของทีมงาน 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและหลักธรรมาภิบาล (วิทยา เกริกศุกลวณิชย ์ และ ประเสริฐ 
อินทรร์กัษ์ 2558, น. 592-596) นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีโครงสรา้งหนา้ที่ (Structural 
Functional Theory) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นทางหน้าที่  4 ประการได้แก่  1) การปรับตัว 
(adaptation) ระบบจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 2) การบรรลุ
เป้าหมาย (goal attainment) ระบบตอ้งก าหนดและตอบสนองต่อเป้าหมายหลกั 3) การบูรณาการ
(integration) ระบบต้องก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ และต้องจัดการกับ
ความสัมพันธ์ของหน้าที่พืน้ฐานอ่ืน ๆ และ 4) การธ ารงรกัษา ( latency/pattern maintenance) 
ระบบต้องธ ารง รักษา ฟ้ืนฟูกระตุ้น สรา้งและสนับสนุนแบบแผนทางวัฒนธรรมเพื่อใหปั้จเจก



  10 

บุคคลสามารถรกัษาแรงจูงใจไวไ้ด ้(Parson Talcott, 1960 อา้งถึงในYongyouth Yaboonthong, 
Tharn Thongngok, และ Monnapat Manokarn, 2019 : บทคัดย่อ) ซึ่งระบบการศึกษาของไทย
ประสบวิกฤติปัญหาในหลายด้าน โดยเฉพาะวิกฤติปัญหาของการศึกษาขั้นพื ้นฐานดังกล่าว
ขา้งตน้ ดังนั้นหน่วยงานรบัผิดชอบทุกหน่วยงานต้องปรบัตัว เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษา โดยบูรณาการความสมัพนัธใ์นทุกระดบั เพื่อธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งแบบแผนทางวฒันธรรมอนั
ดีงามทางการศึกษา และเพื่อใหบ้รรลตุามแนวคิดการบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่ (New Public 
Management:NPM) ที่ใหค้วามส าคญัต่อผลส าเร็จของงานเป็นหวัใจส าคญั เป็นแนวคิดที่ตอ้งการ
ให้มีการปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารงานภาครัฐ จากเดิมที่ให้ความส าคัญต่อ
ทรพัยากรหรือปัจจัยน าเขา้ (input) โดยอาศัยกฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน หันมา
เนน้วตัถุประสงคห์รือผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานทัง้ในแง่ผลผลิต (output) ผลลพัธ ์(outcome) 
และความคุม้ค่าของเงิน (value for money) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสรา้งความพึงพอใจ
ให้แก่ประชาชนผู้รบับริการแทน (Christopher Hood, 1991: p. 92) ซึ่งหากภาครฐัต้องการแก้
วิกฤติปัญหาดา้นการศึกษาของไทยใหไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ตอ้งปฏิรูปการศึกษาเพื่อสรา้งคนไทย
รุ่นใหม่จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน ต้องกล้าที่จะวางเป้าหมายสร้างคนไทยรุ่นใหม่ในอีก 20 ปี
ขา้งหนา้ โดยเร่ิมจากเด็กไทยตวัเล็ก ๆ ที่เปรียบเสมือนผา้ขาวบริสทุธ์ิแลว้สอดแทรกส่ิงทีด่ีงามลงไป
เรื่อย ๆ เพื่อใหด้อกผลแห่งความดีงามไปเบ่งบานในอีก 20 ปีขา้งหนา้ ส าหรบัเด็กไทยที่โตแลว้ เป็น
เยาวชน วัยอุดมศึกษา หรือวัยผู ้ใหญ่ในปัจจุบัน ต่างซึมซับระบบการศึกษาแบบเก่าหรือแบบ
ปัจจุบนัจนเคยชิน การแกไ้ขเป็นเรื่องยาก การปฏิรูปจึงท าไดเ้พียงรกัษาสภาพที่เป็นอยู่ใหค้งที่หรือ
ดีขึน้กว่าเดิมเล็กนอ้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาของไทยสองทศวรรษ
ที่ผ่านมา ใชง้บประมาณไปแลว้จ านวนมาก แต่ยังไม่มีผลส าเร็จใหเ้ห็นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น
ท่ามกลางวิกฤติจะมีโอกาสแทรกอยู่เสมอ จึงขึน้อยู่กบัว่าผูก้  ากบัดแูลหรือระดบัควบคมุนโยบายจะ
มีวิสยัทศันเ์พียงใด สามารถมองเห็นโอกาสดงักล่าวหรือไม่ หากมองเห็นก็สามารถที่จะกล่าวไดว่้า
เป็นความโชคดีของประเทศไทยที่จะมีคนไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เป็นพลเมืองที่ฉลาด มีความ
รบัผิดชอบ คิดวิเคราะหส์ังเคราะหแ์ละประยุกตใ์ชเ้ป็น มีความสามารถในการท างาน แก้ปัญหา
และแข่งขันทางเศรษฐกิจไดเ้ป็นอย่างดีในอีก 20 ปีขา้งหนา้ และเป็นก าลังหลักในการสรา้งสรรค์
สงัคมและพฒันาประเทศชาติใหย้ั่งยืนสืบไป 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการไดม้ีการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งใน
ปัจจุบันมีโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากลจ านวนทั้งสิน้ 1,540 โรงเรียน (ส านักบริหารงานการ
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มธัยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ 2562 : ออนไลน ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ทั่วประเทศ ทั้งในประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหม้ีการจดัการเรียนการสอนและการบริหารระบบคณุภาพ(Quality System) มุ่ง
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค(์Learner Profile) นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก(World 
citizen) มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่เป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล(World Class 
Standard) โดยมี เป้ าหมายหลัก เพื่ อพัฒนานัก เรียนทุกคนให้มีคุณภาพเทียบเคีย งใน
มาตรฐานสากล และใหโ้รงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวตักรรมการจดัการศึกษา และมาตรการใน
การยกคุณภาพการศึกษา โดยมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ 1)การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล และ 2)การบริหารจดัการดว้ยระบบคณุภาพ ตามเป้าหมายส าคัญ คือ 
“คุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และผลลัพธ์ที่สุดยอด” ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จึงไดจ้ดัท าเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน(Office of the Basic Education Commission 
Quality Award : OBECQA) โดยมีหลักการและคุณลักษณะที่สอดคล้องตามเกณฑ์รางวัล
คณุภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award : TQA) ขึน้ และใหเ้ป็นนโยบายที่ส  าคญัใหแ้ก่โรงเรียน
ในระดับมาตรฐานสากลและโรงเรียนที่มีความพร้อมและสนใจน าแนวทางของเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน(Office of the Basic Education 
Commission Quality Award : OBECQA) ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหม้ีคณุภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีสมรรถนะในการแข่งขนัสู่เวทีโลก
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลตุามเป้าประสงค ์และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

แต่จากการศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 
พบว่า ปัญหาของการด าเนินงานระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล นั้น มีสาเหตุจาก
บุคลากรขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน รูปแบบ วิธีการ หลกัสูตร โครงสรา้งการ
บริหาร และการจดัการระบบคุณภาพ อีกทัง้กระบวนการด าเนินงานในการส่งเสริม สนบัสนุน และ
การติดตาม ตรวจสอบ ของหน่วยงานตน้สังกัด และส านกังานคณะกรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจน ขาดการติดตาม ส่งเสริมอย่างต่อเนื ้อง ส่งผลให้
กระบวนต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไม่สามารถปฏิบัติใหเ้กิดขึน้ในโรงเรียนส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานไม่
สอดคลอ้งตามหลักการของโรงเรียนมาตรฐานสากล อีกทั้ง ผู้บริหารโรงเรียนไม่สามารถจัดการ
ระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน เมื่อเข้ารับการประเมินเกณฑ์รางวัล
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คณุภาพ OBECQA ไม่สามารถตอบขอ้ค าถามของเกณฑไ์ด ้โดยสรุปสามารถกล่าวไดว่้า ปัญหา
ดา้นการศึกษาของประเทศไทยตกต ่าจนถึงขั้นวิกฤติในเกือบทุกด้าน ทั้งในระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ทัง้ในดา้นผูเ้รียน ผูส้อน ผูบ้ริหาร ไปจนถึงดา้นหลกัสูตร แหล่ง
เรียนรู ้สถานศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการศึกษาเล่าเรียน และดา้นงบประมาณ ทุกรฐับาล
ที่ผ่านมาต่างพยายามแก้ปัญหา ทว่าการพยายามแก้ปัญหาในประเด็นหนึ่งกลับไปก่อให้เกิด
ปัญหาในประเด็นอ่ืนเพิ่มความซับซ้อนของปัญหามากขึ ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการ
แกปั้ญหาดา้นการศึกษาของชาติและแกปั้ญหาของประเทศทัง้ระบบ  

ดงันั้น ในการพฒันาและยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
และสามารถแข่งขันในระดับโลก โรงเรียนมาตรฐานสากลต้องมีระบบการจัดการคุณภาพที่
สามารถจัดการศึกษาไดส้นองต่อความตอ้งการของนักเรียน สังคม ชุมชน ในทุกระดับ ตามบริบท
ของตนเอง มีความเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ แกไ้ข และพฒันาการด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
และเป็นตัวแนวทางให้กับส่วนอ่ืน ๆ หรือโรงเรียนอ่ืน ๆ ทั่วไปเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของประเทศต่อไป จากประเด็นปัญหาปัจจุบัน ผูวิ้จัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา
และพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล ที่สามารถประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบ
องคร์วมที่มีการด าเนินการของหน่วยงานในระดบัโครงสรา้งทางนโยบาย สงัคม ชุมชน องคก์รต่าง 
ๆ ในกระบวนการของการจดัการคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ที่ด  าเนินการ
สอดคลอ้งเชื่อมโยงโดยมีรูปแบบการจัดการดว้ยระบบคุณภาพ(Quality System Management) 
ตามเกณฑร์างวลัคณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล ดว้ยหลกัการเชิงระบบ คือ โรงเรียนมีหลักสตูร
(Input) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และมีระบบการบริหารจัดการ(Process) สามารถ
ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีคุณภาพ(Output)ดีขึน้เป็นล าดับ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบ
ระบบบริหารจดัการของโรงเรียนและปรบัปรุงกระบวนการ ตลอดจนผลลพัธข์องภาพรวมโรงเรียน
ในทุกดา้น สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเทียบเคียงกับโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงกว่าให้ได้
มาตรฐานสากล พรอ้มทัง้ยกคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหส้งูขึน้ตามล าดับ ส่งผลต่อ
ความสามารถของพลเมืองคนไทยที่เป็นผลผลิตส าคัญของการจดัการศึกษาที่มีคณุภาพ อนัจะท า
ให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทัดเทียมอาณาอารยประเทศ และระดับ
นานาชาติ ต่อไป 
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ความมุ่งหมายในการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดก้ าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้

ดงัต่อไปนี ้
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล และสภาพปัจจุบนัของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจดัการคณุภาพและ
การจดัหลักสตูรสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดบัมาตรฐานสากล 

3. เพื่อประเมินคณุภาพ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้ ท าให้ได้รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน ที่สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากลแบบองคร์วม ทั้งในการจัด
การศึกษาของหน่วยงานระดับต้นสังกัด และระดับโรงเรียน ที่มุ่ งเน้นให้เกิดขั้นตอนและ
กระบวนการของการจดัการศึกษาเชิงระบบ และบูรณาการผลการด าเนินการโดยใชว้งจรคณุภาพ 
ที่ท าใหเ้กิดการปรบัปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากลเป็นตัวก าหนด ซึ่งจะช่วยใหท้ั้งหน่วยงานตน้สังกัดและโรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการองค์ประกอบทั้งหมดของการจัดการศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้บรรลุพันธกิจ เกิด
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง และปรากฎผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยผ่านโครงสรา้งและกลไก
การบูรณาการของเกณฑ ์ไดแ้ก่ ค่านิยมแนวคิดหลกั เกณฑ ์7 หมวด และแนวทางการใหค้ะแนน ที่
มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายสามารถน าผลการวิจัย ไปสู่การออกแบบ
กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้ง การบริหารจัดการศึกษา และการจดัการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมนักเรียนสู่การเป็นพลโลกที่มีคุณภาพบนพืน้ฐานของขอ้มูลสารสนเทศ ผลกระทบ การ
เปลี่ยนแปลง และคุณภาพของโรงเรียน อนัไดม้าจากกระบวนการวิจยัและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
และมีความส าคัญต่อการวางแผนการจัดการคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศไทย  ในภาพรวม
ทัง้หมด และเกิดพลังสนบัสนุน สรา้งแรงจูงใจใหโ้รงเรียนจดัการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับ
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มาตรฐานสากลมากขึน้และยังเป็นองคค์วามรูท้ี่สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาวิจัยหรือ
งานวิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการวิจัยของความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากลของโรงเรียน 
และสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการด าเนินการวิจยัเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล นี ้ผูวิ้จยัไดว้างแผน การศึกษาคน้ควา้ ด าเนินการวิจยัและ
พฒันา โดยก าหนดขอบเขตของการวิจัย และแบ่งขั้นตอนการวิจยัและพฒันาออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ดงันี ้

ข้ันตอนท่ี  1  การศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการ
จัดการคุณภาพและการจัดหลักสูตรสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

- ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา คือ โรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื ้นฐาน  ที่ มี ก ารจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา และได้รับคั ด เลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในพืน้ที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 119 โรงเรียน  

- กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการศึกษา คือ โรงเรียน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา และได้รับคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนตามระดับมาตรฐานสากล หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมระดับ
มาตรฐานสากล ในพืน้ที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน ซึ่งผูวิ้จยัเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive selections ) 

- ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการวิเคราะห์เนื ้อหาเพื่อ
เปรียบเทียบ ปรากฏการณ์ที่คน้พบของการจัดการระบบคุณภาพ การประกนัคุณภาพการศึกษา 
การบริหารเชิงระบบ การบริหารคุณภาพ การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
เกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล วงจรคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  การพัฒนา
รูปแบบ การหาคุณภาพของรูปแบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555 -2563 
และจากเอกสารรายงานการด าเนินการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่เผยแพร่ทางสาธารณะในช่วง
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ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 โดยใช้แบบวิเคราะหเ์นือ้หา และแบบสังเคราะหรู์ปแบบที่ผู ้วิจัยได้
สรา้งและพฒันาขึน้  

- ศึกษาสภาพปัจจุบนัของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพและ
การจดัหลกัสตูรสถานศึกษา ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 52 โรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูสภาพปัจจุบนัในนามของโรงเรียน และการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยการ
เลือกแบบเจาะจง(Purposive selections) จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 3 โรงเรียน โดยใชร้ะดับของ
โรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพเป็นตัวก าหนด ได้แก่ ระดับWCSS ระดับScQA และระดับ
OBECQA  และใชแ้บบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง ซึ่งผูวิ้จัยไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มลู ทัง้ 2 ประเภท โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดยผูเ้ชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC ) ตั้งแต่ 
0.80-1.00  

- ด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั ภาคสนามโดยการประสานงานติดต่อส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ที่เป็นหน่วยงานตน้สงักดั เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล
การวิจัยกบัโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูวิจยั ที่ผูวิ้จัยออกแบบการให้
ขอ้มลูตามบริบทของความสะดวกของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 52 โรงเรียน และด าเนินการ
นัดหมายโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 โรงเรียนที่เป็นผูใ้หข้อ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ซึ่งผู ้วิจัยได้แบ่งกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผูบ้ริหารโรงเรียน กลุ่มครู กลุ่มนักเรียน กลุ่มบุคลากร และกลุ่มผู ้ปกครอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 42 คน โดยผูวิ้จยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง  

- วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยที่ เก็บรวบรวม ได้แก่ รูปแบบการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เกณฑร์างวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และขอ้มูลสภาพปัจจุบัน เพื่อ
สงัเคราะหใ์หไ้ดก้รอบของรูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบ และสารสนเทศตัง้ตน้ในการสรา้งและ
พฒันารูปแบบ ในขัน้ตอนต่อไป  

 
ข้ันตอนท่ี  2  การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็น

เลิศในระดับมาตรฐานสากล 
- การสรา้งรูปแบบการจัดการคุณภาพโดยน าผลการศึกษา จากขั้นตอนที่ 1 มาท า

การวิเคราะหก์รอบของรูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบ และสารสนเทศการจดัการระบบคณุภาพ 
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เพื่อให้ได้ขอ้สรุปที่เป็นขอ้ความรู้ แลว้จึงน ามาสังเคราะหก์ระบวนการเพื่อพัฒนาเป็น “โครงร่าง
รูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล” 

- การตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบอิงผูท้รงคุณวุฒิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ที่ไดร้บัการ
แต่งตั้งจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหนา้ที่  และมี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 10 ดา้น ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการ
ประกันคณุภาพภายใน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกนัคณุภาพภายนอก ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบริหาร
การศึกษา ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นระบบบริหารงานคณุภาพ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเกณฑร์างวลัคณุภาพ TQA / 
OBECQA ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาหลักสตูรโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นบริหารงานการมัธยมศึกษา ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบริหารจัดการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผู ้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยมีผูท้รงคณุวฒุิจ านวน 13 ท่าน   

- การแกไ้ขปรบัปรุง รูปแบบการจดัการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศในมาตรฐานสากล ที่ไดจ้ากผูท้รงคณุวฒุิที่มีความสอดคลอ้งกนัของขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น 
และข้อสรุปที่ได้ร่วมกัน สังเคราะห์ให้ปรากฎและท าการยกร่าง “รูปแบบการจัดการคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล” 

 
ข้ันตอนท่ี  3  การประเมินคุณภาพ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้าน

ความเป็นประโยชนข์องรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับมาตรฐานสากล 

- การประเมินคณุภาพ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็น
ประโยชนแ์ละใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ของ “ร่างรูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกอิงผูท้รงคุณวุฒิโดยใช้ระบบ
ผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จ านวน 13 ท่าน ที่เป็นผูท้รงคณุวุฒิกลุ่มเดียวกับในขั้นตอนที่ 2 
เพื่อประเมินคุณภาพของร่าง “รูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
มาตรฐานสากล” 

-ปรบัปรุงแกไ้ขร่างรูปแบบจากการประเมินคณุภาพ และขอ้เสนอแนะ ที่ผูท้รงคณุวุฒิ
ได้ให้ไว้ให้เป็น “รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล” ฉบบัสมบูรณ ์
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- จัดท าและตรวจสอบความถูกต้องของ “รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล” ที่ได้จากการศึกษาวิจัยให้สมบูรณ์ เสนอเป็น
รายงานผลการวิจัย เผยแพร่ ใหผู้ ้ที่สนใจสามารถน าไปใชก้ับการด าเนินงานของหน่วยงานต้น
สงักดั โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ต่อไป 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพแบบองคร์วมของการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล หมายถึง กระบวนการด าเนินการจดัการคณุภาพ ใน
การจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการเชิงระบบ 
SIPOC ผสานกันในการด าเนินงานขององค์ประกอบ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการพัฒนาและยก
คณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาของหน่วยงานตน้สังกัด และระบบการจัดการคณุภาพของโรงเรียน 
โดยมรูีปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล เป็น
แนวทางในการน าหลกัการของระบบสู่กระบวนการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตน้สงักดั และโรงเรียน 
ที่เป็นรูปธรรมบนพืน้ฐานของการด าเนินงานแบบองคร์วมอย่างเป็นระบบ ซึ่งระบบดงักล่าวเป็นผล
จากการที่ผูวิ้จัยได้ท าการวิจัยและพัฒนาขึน้ ตามโครงสรา้งการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546) และเกณฑ์
รางวลัคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล  

2. รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล หมายถึง รูปแบบของการจัดการคุณภาพโรงเรียนแบบองค์รวม ในการจัด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล เป็นแนวทางในการน าหลกัการของระบบบริหาร
จัดการคุณภาพแบบองค์รวมของการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากลสู่กระบวนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตน้สังกดั และโรงเรียน มีองคป์ระกอบของ
รูปแบบเป็นกระบวนการปฏิบัติ 2 ระบบ ไดแ้ก่ 1) ระบบการพัฒนาและยกระดบัคณุภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาของหน่วยงานตน้สงักดั และ 2) ระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน ที่ออกแบบการ
ด าเนินงานเชิงระบบ SIPOC โดยใช้ขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA ท างานผสานกัน และ
สัมพันธ์กันใน 2 ระบบ เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประกอบด้วย การบริหารจัดการการ
บริหารจัดการหลักสูตร โครงร่างองคก์ร และบูรณาการการด าเนินงานของระบบคุณภาพ ทั้ง 7 
หมวด ได้แก่ 1) การน าองค์ 2) กลยุทธ์  3) นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) บุคลากร  6) การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ โดยยึดตาม
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ค่านิยมแนวคิดหลกัของเกณฑร์างวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 11 ประการ เป็นหลกัในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นแนวทางหลกัและตน้แบบในการด าเนินงานกระบวนการต่าง ๆ ที่ปฏิบตัิของทั้ง
หน่วยงานตน้สงักัด และโรงเรียน สามารถน าไปประยุกตใ์หเ้หมาะสมตามบริบทระบบการจดัการ
คณุภาพของโรงเรียนตนเอง สอดคลอ้งตามเกณฑร์างวลัคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล โดยผูวิ้จัย
ไดท้ าการวิจัยและพัฒนาขึน้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการคุณภาพของโรงเรียน ในระดับ
มธัยมศึกษา และเผยแพร่ใหเ้ป็นประโยชนต์่อการจดัการศึกษาสู่คณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล 
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาของหน่วยงานต้น
สังกัด หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนที่ด  าเนินการโดย
หน่วยงานตน้สังกัด ระดับเขตพืน้ที่การศึกษาขึน้ไป ซึ่งเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการ
คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล โดยใชข้ั้นตอนของวงจร
คณุภาพ PDCA และด าเนินงานเชิงระบบ SIPOC ท างานผสานกัน สมัพันธไ์ปยงัระบบการจดัการ
คุณภาพของโรงเรียน ในการน าหลักการของระบบบริหารจัดการคุณภาพแบบองคร์วมของการ
จัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล บูรณาการสู่กระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหม้ี
คณุภาพ และสามารถยกระดบัสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ต่อไป 

4. ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน หมายถึง กระบวนการจดัการศึกษา และ
การด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการจัดการคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล โดยใชข้ัน้ตอนของวงจรคุณภาพ PDCA และด าเนินงานเชิงระบบ SIPOC ท างาน
ผสานกัน สมัพันธเ์ชื่อมโยงโดยตรงกบัระบบการพฒันาและยกระดบัคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา
ของหน่วยงานตน้สังกัด เพื่อใหเ้กิดกระบวนการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ ตามเกณฑร์างวัล
คณุภาพระดับมาตรฐานสากล ที่ประกอบดว้ย การบริหารจดัการ การบริหารจดัการหลกัสตูร โครง
ร่างองค์กร ค่านิยมแนวคิดหลัก และบูรณาการการด าเนินงานของระบบคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด 
ไดแ้ก่ 1) การน าองค ์ 2) กลยุทธ ์ 3) นักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  4) การวดั การวิเคราะห ์และ
การจัดการความรู ้ 5) บุคลากร  6) การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ โดยบูรณาการร่วมกันทั้ง
ขัน้ตอนของวงจรคุณภาพ PDCA การด าเนินงานเชิงระบบ SIPOC และระบบคณุภาพ ที่ยึดเป็น
แนวทางหลักและตน้แบบในการด าเนินงาน โดยโรงเรียนตอ้งน าไปประยุกตใ์ชก้ับการด าเนินการ
ทัง้หมด ต่อไป 
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5. ต้นสังกัด / หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
และส่วนราชการระดับเขตพืน้ที่การศึกษาขึน้ไป และเป็นหน่วยงานที่มีส่วนไดส้่วนเสียเชิงนโยบาย
มีอ านาจหน้าที่ ในการบังคับบัญชา และก ากับติดตาม ตามโครงสร้างการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน (พระราชบญัญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546) 
ที่สามารถน ารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในระดับ
มาตรฐานสากล ไปใชใ้นการจัดการคุณภาพมัธยมศึกษาเพื่อปรบัปรุงการด าเนินการสู่ความเป็น
เลิศ อาทิเช่น ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย และส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

6. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) หมายถึง โรงเรียนที่
เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ทีมีภารกิจในการจดัการศึกษา และ
พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อวัตถุประสงคใ์นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล (World - Class Standard) และพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลก (World Citizen) โดยมีเป้าหมายส าคัญของคุณภาพนักเรียนสู่เป็นพลโลก ไดแ้ก่ เป็น
เลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล า้หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกัน
รบัผิดชอบต่อสังคม การด าเนินการประกอบดว้ย 1) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับสากล ทั้ง 7 หมวด (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กระทรวงศึกษาธิการ 2561)  และ 2) การจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลมาใชใ้นการด าเนินการ โดยเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม “สาระการศึกษาคน้ควา้
ด้วยตนเอง” (Independent Study: IS) และจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ มีระบบงานหลักเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านวิชาการและ
คณุลักษณะอนัพึงประสงค ์มีการปฏิบัติและการวิจยัเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม และการน าเสนอผลงานและการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในระดบั
นกัเรียน ครู โรงเรียน เขตพืน้ที่การศึกษา ประเทศ และนานาชาติ 

7. การจัดการคุณภาพ (Quality Management) หมายถึง ระบบบริหารจดัการโรงเรียน
มธัยมศึกษาแบบองคร์วม ตามภารกิจและวตัถุประสงคข์องโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีเกณฑ์
รางวลัคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพฒันา
และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล (World - Class 
Standard) โดยใชข้ั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA ที่ออกแบบการด าเนินงานเชิงระบบ SIPOC 
ท างานผสานกัน และสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของ 2 ระบบ คือ 1) ระบบการพัฒนาและยกระดับ
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คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และ 2) ระบบการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียน  

8. ระบบคุณภาพ (Quality System) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ตามเกณฑร์างวลัคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล ทัง้ 7 หมวด ไดแ้ก่ 1) การ
น าองค ์ 2) กลยุทธ์  3) นักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  4) การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการ
ความรู้  5) บุคลากร  6) การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ ที่มีการท างานประสานกันระหว่าง
กระบวนการที่ส  าคัญและข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการกับผลลัพธ์ ซึ่งจะน าไปสู่วงจร
คุณภาพ และการปรบัปรุงการด าเนินงาน ตามรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน ที่มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดกระบวนการที่จะไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกับโรงเรียนมากขึน้ จนสามารถ
ระบุวิธีการที่ดีที่สดุในการสรา้งจุดแข็งของโรงเรียน มีการจัดการความรู ้สามารถแก้ไขขอ้บกพร่อง 
และบูรณาการองคค์วามรูไ้ปสรา้งนวตักรรม 

9. เกณฑร์างวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล หมายถึง เกณฑร์างวัลคุณภาพที่มี
พืน้ฐานทางดา้นเทคนิคและกระบวนการตดัสินรางวลั มาจากรางวลัคณุภาพแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี  2019-2020 (The Malcolm Baldrige National Quality Award Criteria for 
Performance Excellence : MBNQA) ได้แก่ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย ปี 
2019 -2020 (Thailand Quality Award: TQA) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านัก งาน
คณ ะกรรมการการศึ กษ าขั้ นพื ้น ฐ าน  ปี  2559 -2560 (Office of the Basic Education 
Commission Quality Award : OBECQA) ที่มีองค์ประกอบพืน้ฐานของเกณฑ์ร่วมกัน 7 หมวด 
ได้แก่ 1) การน าองค์  2) กลยุทธ์  3) ลูกค้า / นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  4) การวัด การ
วิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ 5) บุคลากร  6) การปฏิบตัิการ และ 7) ผลลพัธ์ ซึ่งเป็นกรอบการ
บริหารจัดการเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าประสงค ์ปรบัปรุงผลลพัธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และสามารถแข่งขนักับสถาบันการศึกษาในนานาชาติ ซึ่งโรงเรียนที่ไดร้บัรางวลัคุณภาพ
นั้น จะไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศ แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนที่ทัดเทียมมาตรฐานโลก และงานวิจัยนี ้หมายถึง ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล  

10. ค่านิยมแนวคิดหลัก (Core Value) หมายถึง ค่านิยมแนวคิดหลกัของโรงเรียนที่มี
การด าเนินการเป็นเลิศ  จากการศึกษาวิจัย โดยมีที่มาจากเกณฑ์ รางวัลคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล จ านวน 11 ขอ้ ที่รูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับมาตรสากล ก าหนดใหเ้ป็นพืน้ฐานในการบูรณาการระหว่างผลการด าเนินงานที่ส  าคัญ
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ต่าง ๆ และขอ้ก าหนดของการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภายใต้การมุ่งเน้น
คณุภาพนกัเรียน น าไปสู่กระบวนการปฏิบตัิงานเชิงระบบ SIPOC และขั้นตอนการด าเนินการดว้ย
วงจรคณุภาพ PDCA ที่มีการสะทอ้นผลการด าเนินงาน มีการจัดการความรู ้และความยั่งยืนของ
ระบบคณุภาพในโรงเรียน ทัง้นี ้โรงเรียนตอ้งน ามาประยุกตใ์หเ้หมะสมกบับริบทของตนเองเพื่อเป็น
ค่านิยมและแนวคิดหลักในการด าเนินการจัดการศึกษาที่ทุกส่วนในโรงเรียนตอ้งยึดถือปฏิบัติจน
เป็นความเชื่อและพฤติกรรมที่พบว่าฝังลึกในโรงเรียน 

11. วงจรคุณภาพ PDCA หมายถึง วงจรและแนวคิดการบริหารงานคุณภาพที่เป็น
ขัน้ตอนด าเนินการของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล ที่มีความสอดคลอ้งกับพืน้ฐาน กรอบแนวคิด และมิติการใหค้ะแนนของเกณฑ์
รางวลัคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล และเชื่อมโยงไปยังมิติของการประเมินของเกณฑแ์บบ ADLI 
และมิติการประเมินผลลพัธ์ แบบ LeTCI ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  P(Plan) คือ การวางแผน  
D(Do) คือ การลงมือปฏิบัติ  C(Check) คือ การตรวจสอบ  และ A(Action) / A(Acts) คือ การ
ปรบัปรุง แลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยการท างานของวงจรคุณภาพ PDCA นั้น เป็นขัน้ตอนของทุกการ
ด าเนินงานของรูปแบบการจัดการคุณภาพ ที่หน่วยงานตน้สงักัดและโรงเรียนสามารถบูรณาการ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละการด าเนินงานตามขั้นตอน  และภายหลังจาก
กระบวนการการปรับปรุงแก้ไข A(Action) / A(Acts) แล้ววงจรคุณภาพ PDCA ก็จะวนเข้าสู่
กระบวนการวางแผน(Plan) เพื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครัง้นึงส าหรบัการปฏิบัติการในครัง้ต่อไป ซึ่ง
วงจรคณุภาพ PDCA จะสามารถเคลื่อนไปไดต้่อเนื่องโดยไม่มีที่สิน้สดุเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาที่
จะเกิด และพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนื่อง มีความสอดคลอ้งกบัเกณฑร์างวลัคณุภาพ 

12. มุมมองเชิงระบบ (Systems Perspective) หมายถึง แนวทาง วิธีการ กระบวนการ
ที่เป็นระบบ โดยออกแบบใหม้ีการผสานกันกับขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA ในรูปแบบการ
จดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล มีการจดัขั้นตอนเป็น
ล าดับ สามารถท าซ  า้ได ้และแสดงการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้การปรบัปรุง
การด าเนินการในแต่ละขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA นั้น จะต้องมีมุมมองเชิงระบบที่

ประกอบด้วย 5 กระบวนการ นั่นคือ SIPOC ได้แก่ Stakeholders → Input → Process → 

Output → Costumer และบูรณาการค่านิยมแนวคิดหลักของเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล เป็นหลักการพื ้นฐานในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน โดยน าระบบไปใช้ใน
กระบวนการด าเนินการของโรงเรียน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการจดัหลกัสตูร
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การเรียนการสอน ตามแนวทางการด าเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 
ดงันี ้ 

12.1 Stakeholders หมายถึง ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย หรือผู ้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือผูส้่ง
มอบสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดกรอบ
ของ Stakeholders และจดัประเภท/กลุ่ม ใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้ก าหนดตวัชีว้ดัของ Stakeholders ที่
มีคณุภาพในการน าเขา้สู่กระบวนการของระบบถดัไป 

12.2 Input คือ ส่วนการน าเข้า หมายถึง นักเรียน ตัวบุคคล องคค์วามรู ้ข้อมูล 
สารสนเทศ วสัดุอปุกรณ ์ต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับ Stakeholders ที่มาจากตวัชีว้ดัที่มีคณุภาพ
ในการน าเขา้สู่กระบวนการต่าง ๆ ต่อไป โดย Input ที่ดี จะตอ้งมีความครอบคลุมกระบวนการ
ท างาน สนองต่อกระบวนการใหด้  าเนินการไปไดอ้ย่างเป็นระบบ และมีคณุภาพ ทัง้ในกระบวนการ
ท างานหลกั และกระบวนการท างานสนบัสนุน  

12.3 Process คือ กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ หรือ การด าเนินงานที่
เชื่อมโยงกันเป็นล าดับขั้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลักการ กติกา 
ขอ้บังคับ ความตอ้งการของนักเรียน ผูป้กครอง และความคาดหวงัจากส่วนที่เกี่ยวขอ้ง อย่างเป็น
ระบบ และสอดคลอ้งกับ Input และตรงตาม Output ที่ตอ้งการ สามารถท าซ  า้ได ้มีผูร้บัผิดชอบ 
และกรอบระยะเวลา สถานที่ในการปฏิบตัิที่ชดัเจน  

12.4 Outputs ผลผลิต  และ Outcomes ผลลัพธ์  หมายถึ ง ผลที่ เกิ ดจาก
กระบวนการท างาน โดยตอ้งสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายของขัน้ตอน/กระบวนการ/
งาน ที่ก าหนดไว ้โดยตอ้งสามารถวัดได ้มีตวัชีว้ัดชดัเจน และสามารถปรบัปรุงผลการด าเนินการ 
บูรณาการผลลัพธท์ี่ไดเ้ป็น ขอ้มูล สารสนเทศ หรือ Input ในกระบวนการขั้นตอนอ่ืน ๆ ของระบบ 
และผลกระทบที่เกิดขึน้ 

- Outputs คือ ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึน้จากหลกัสูตร การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน อันไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการทดสอบชาติ(O-Net) ผลการทดสอบ
PISA ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ และผลที่เกิดขึ ้นกับนักเรียนตาม
คณุลกัษณะตวัชีว้ดันกัเรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 ประการ 1) เป็นเลิศวิชาการ 2) สื่อสาร
สองภาษา 3) ล า้หนา้ทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค ์5) ร่วมกนัรบัผิดชอบต่อสงัคม  

- Outcomes คือ ผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ ้นจากการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ที่ส่งผลชัดเจนในทางสังคม และเป็นคณุลักษณะที่คงทนของนกัเรียน ครู และบุคลากร 
ไดแ้ก่ 1) รางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากผลผลิตของโรงเรียน 2) คณุลักษณะ ทกัษะ ที่
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เกิดขึน้ในตัวบุคคลผ่านตัววดัที่น่าเชื่อถือ เช่น ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
สรา้งนวตักรรม การมีจิตสาธารณะ ความคิดสรา้งสรรค ์เป็นตน้  

12.5 Costumers หมายถึง นกัเรียน และกลุ่มของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกบัโรงเรียน เช่น 
ผูป้กครอง บุคลากร สถาบนัการศึกษาในระดบัที่สงูขึน้ และนกัเรียนในอนาคต ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับ Outputs ที่ได้มาของระบบ สัมพันธ์กับการรบัฟังเสียงความต้องการของ Costumers และ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการนัน้ ๆ  

13. คุณภาพของรูปแบบการจัดการคุณภาพ หมายถึง ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้และความประโยชน ์ของ “รูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” เพื่อน าไปใชใ้นระบบบริหารจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของ
การจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากลการ ที่ผ่านการการ
ตรวจสอบและประเมินแบบอิงผูท้รงคณุวฒุิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ ตามเกณฑท์ี่ผูวิ้จยัก าหนด 

14. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล หมายถึง การที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมาตรฐานสากลได้รบัรางวัล
คณุภาพในระดบัที่สงูขึน้ ไดแ้ก่ 

ระดบัที่ 1  โรงเรียนที่ เข้าร่วมระดับมาตรฐานสากล (World Class Standard 
School : WCSS)   

ระดบัที่ 2  รางวลัคณุภาพ ระดบัโรงเรียน  (School Quality Award : ScQA)   
ระดบัที่ 3  รางวัลคุณภาพ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

(Office of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA)   
ระดบัที่ 4  รางวลัคณุภาพ ระดับชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  หมายถึง 

ระดับมาตรฐานสากลในงานวิจัยน้ี 
15. ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล คือ เป้าหมายส าคัญของการน า “รูปแบบ

การจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” ไปใชใ้นการ
จดัการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือโรงเรียนที่มีความ
สนใจพฒันาขีดความสามารถของตนเอง และปรบัปรุงพัฒนาการด าเนินการของโรงเรียน ในการ
จดัการคณุภาพ ตามกรอบของเกณฑร์างวลัคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล โดยในงานวิจยันี ้ความ
เป็นเลิศ หมายถึง การผ่านการประเมินเพื่อรบัรองคณุภาพ และไดร้บัรางวลัคณุภาพแห่งชาติ TQA 
ซึ่งจะปรากฏผลลพัธข์องการด าเนินการสะทอ้นคณุภาพทีเ่ป็นเลิศในทกุมิติของกระบวนการท างาน 
ทัง้คณุภาพของกระบวนการบริหารจดัการ คณุภาพของการจดัการเรียนการสอน และคณุภาพของ
นกัเรียน  
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16. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการวิจยัและพฒันาที่ผูวิ้จยัน ามาใชเ้พื่อสรา้ง
และพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล     มีขั้นตอนการพฒันา 3 ขัน้ตอน คือ 1)การศึกษารูปแบบและสภาพปัจจุบนัของ
โรงเรียนในการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพ 2)การพัฒนารูปแบบการจดัการคณุภาพ  3)
ประเมินคณุภาพของรูปแบบการจดัการคณุภาพ โดยมีกระบวนการของขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขั้นตอน 1) ประกอบด้วย การศึกษา เอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
เอกสารรายงานการด าเนินการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการ
ด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยน ามาสังเคราะห์ให้ได้กรอบของ
รูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบและสารสนเทศตัง้ตน้  

ขัน้ตอน 2) ประกอบดว้ย การสรา้งรูปแบบการจัดการคุณภาพโดยน าผลการศึกษา
มาสงัเคราะหก์ระบวนการเพื่อพฒันาเป็น “ร่างรูปแบบการจัดการคณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” และตรวจสอบความถูกตอ้ง ให้ขอ้เสนอแนะและความ
คิดเห็น ดว้ยการอิงผูท้รงคณุวฒุิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ และน าขอ้สรุปจากขอ้เสนอแนะมาแกไ้ข
ปรบัปรุง  

ขัน้ตอน 3) ประกอบดว้ย การประเมินคุณภาพของรูปแบบ ดว้ยการอิงผูท้รงคุณวุฒิ
โดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ และท าการปรบัปรุงแก้ไขร่างรูปแบบจากการประเมินคณุภาพ เป็นฉบับ
สมบูรณ ์และเสนอเป็นรายงานผลการวิจยัเผยแพร่ใหผู้ท้ี่สนใจ ต่อไป 

17. การอิงผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้ระบบผู้เช่ียวชาญ  หมายถึง กระบวนการในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และคุณภาพของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล ที่ผู ้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนารูปแบบ โดยใช้การ
สมัภาษณเ์ชิงลึก ด าเนินการกบัผูท้รงคณุวฒุิตามเกณฑท์ี่ผูวิ้จยัเป็นผูก้  าหนดคณุสมบัติและความ
เชี่ยวชาญ เพื่อกลั่นกรองใหไ้ดบุ้คคลที่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ และรูปแบบที่ไดม้ีคุณภาพและมีความ
น่าเชื่อถือ  (Elliot W. Eisner, 1976; อา้งถึงใน ชิรวฒัน ์นิจเนตร, น. 21) 

18. เอกสาร หมายถึง  ขอ้มูลสารสนเทศที่ผูวิ้จัยท าการศึกษาคน้ควา้ตามขัน้ตอนของ
การวิจยั โดยแบ่งเอกสารในงานวิจยันี ้ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  

18.1 เอกสารการจัดการคุณภาพ หมายถึง  เอกสาร คู่มือ แนวทางที่เกี่ยวขอ้งกับ
เกณฑร์างวัลคุณภาพ พืน้ฐานทางดา้นเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) เป็นตน้แบบรางวลัคณุภาพแห่งชาติ 



  25 

- ในประเทศไทย ได้แก่  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality 
Award: TQA ) ระบบการรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาล(Hospital Accreditation : HA) ระบบกา
ประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกิจ(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครฐั(Public Sector Management Quality Award: PMQA) เกณฑค์ณุภาพ
การศึกษาเพื่อผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence: 
EdPEx) และเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน(OBECQA) 
ที่จดัท าขึน้โดยหน่วยงานหรือองคก์รภายในประเทศ ที่มีการเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 

- ใ น ต่ า ง ป ร ะ เท ศ  ได้ แ ก่  1)Malcolm Baldrige National Quality Award 
2)Canada Awards for Excellence  3)Polish Quality Award  4)The Q-Mark Irish National 
Quality Award and Irish Business Excellence Award 5 )Australian Business Excellence 
Award  6 )New Zealand Quality Award Program  7 )Japan Quality Award  8 )Singapore 
Quality Award โดยคัดเลือกเกณฑร์างวลัคณุภาพที่มีการเผยแพร่ทางระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
และเป็นเกณฑร์างวัลคุณภาพของประเทศที่มีผลการสอบ  PISA 2018 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 อันดับ
แรก PISA 2018 Results (Volume I) (OECD, 2019, pp.17-18) ในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย  

18.2 วรรณกรรม หมายถึง  หนังสือ บทความวิชาการ และเอกสารวิชาการของ
หน่วยงานรฐั ที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัการคุณภาพขององคก์รสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-
2563 ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ที่ผู ้วิจัยท าการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ เนื ้อหา และ
เปรียบเทียบปรากฏการณ์ สังเคราะห์เป็นสารสนเทศตั้งต้นในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
จดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา 

18.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง หมายถึง  งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัการคณุภาพของ
โรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษา เกณฑร์างวลัคณุภาพ และความเป็นเลิศ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 
ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ที่มีบริบทพื ้นฐานสอดคล้องกับประชากรที่ผู ้วิจัย
ท าการศึกษา และประเด็นที่มีความน่าสนใจในเชิงสรา้งสรรค ์ 

18.4 เอกสารรายงานของโรงเรียนกลุม่เป้าหมาย หมายถึง ขอ้มลูสารสนเทศของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผูวิ้จยัท าการศึกษา เพื่อวิเคราะหเ์นือ้หา และเปรียบเทียบปรากฏการณ์
สังเคราะหเ์ป็นสารสนเทศตั้งตน้ในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน 
ไดแ้ก่ รายงานผลการด าเนินการประจ าปี สารสนเทศโรงเรียน และรายงานการด าเนินการจัดการ
คณุภาพตามเกณฑร์างวลัคณุภาพ OBECQA ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 
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19. สภาพปัจจุบัน หมายถึง ผลจากการศึกษา ที่ผู ้วิจัยได้จากการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพและการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมธัยมศึกษา สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากลโดยกรอบแนวคิดในการวิจัยนี ้ผูวิ้จยัไดส้รา้ง
กรอบแนวคิดส าหรับการวิจัย  โดยมีองค์ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย                      
ดงัภาพประกอบ 1 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั “การพฒันารูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสูค่วามเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล 



 

บทท่ี 2   
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษารูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จากเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง โดยการ
รวบรวม วิเคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูเป็นสารสนเทศตัง้ตน้ เพื่อเป็นพืน้ฐานของกรอบแนวคิดในการ
วิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล โดยแบ่งประเด็นเนือ้หาของการศึกษา ดงันี ้

ตอนที่ 1   โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
ตอนที่  2   การบริหารจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ตอนที่  3   เกณฑร์างวลัคณุภาพสู่ความเป็นเลิศ 
ตอนที่ 4   แนวคิดและทฤษฎี การพฒันารูปแบบการด าเนินการ 
ตอนที่ 5   การประกนัคณุภาพการศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ตอนที่ 6   งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
 

ตอนท่ี 1 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
1.1 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  (2561 , น. 5-6) ให้ความหมายของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ เป็นโรงเรียนที่มีความพรอ้มและมีคุณภาพสูงทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
คณุลักษณะอันพึงประสงคใ์นระดับเดียวกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นน าที่มี
คุณภาพการศึกษาสูง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 และฉบบัปรบัปรุง 2560 โดยการมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ
เยาวชนส าหรบัยุคศตวรรษที่ 21 ตามปฏิญญาว่าดว้ยการจัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ดา้น 
คือ Leaning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together, และ Learning to Be และ
ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีคุณธรรม รกัความเป็นไทย ใหม้ีทักษะการคิดวิเคราะห์ สรา้งสรรค ์มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีการเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล         
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การจัดการเรียนสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ส่งเสริมทกัษะกระบวนการขัน้สงูของ
นกัเรียนในระดับมาตรฐานสากลโดยก าหนดใหใ้ชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน หรือบันได 5 ขั้น 
เป็นกระบวนการพัฒนานัก เรียน ในการเรียน รู้ สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 
(Independent Study: IS) มีกระบวนการส าคัญในการจัดการเรียนรูท้ี่เรียกว่า "บันได 5 ขั้น ของ
การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียมาตรฐานสากล" ไดแ้ก่ 

1. การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การฝึกใหน้กัเรียน
รูจ้กัคิด สงัเกตตัง้ค  าถามอย่างมีเหตผุล และสรา้งสรรค ์

2. การสืบคน้ความรูจ้ากแหล่งเรียนรูแ้ละสารสนเทศ (Searching for Information) 
การฝึกใหน้กัเรียนแสวงหาความรู ้ขอ้มลู และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลาย 

3. การสรุปองคค์วามรู ้(Knowledge Formation) การฝึกให้นักเรียนน าความรูแ้ละ
สารสนเทศหรือขอ้มูลที่ไดจ้ากการแสวงหาความรู ้มาถกแถลง อภิปราย เพื่อสรุปและสรา้งองค์
ความรู ้

4. การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Communication) 
การฝึกใหน้กัเรียนน าความรูท้ี่ไดม้าสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การบริการสงัคมและจิตสาธารณะ (Public Service) การฝึกใหน้ักเรียนน าความรู้
สู่การปฏิบตัิเพื่อน าองคค์วามรูไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัสังคมและชุมชนรอบตวัตามวุฒิภาวะของ
นกัเรียน  

ทัง้นี ้การด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล จะประสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้งมี
การพัฒนาหลายมิติแบบองคร์วมไปพรอ้มกัน โดยจะตอ้งด าเนินการทั้งระบบ คือ ดา้นหลักสูตร
ดา้นการจัดการเรียนการสอน และดา้นการบริหารจัดการโรงเรียนดว้ยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง มิใช่เป็นการจัดการศึกษา
เพียงบางส่วนของโรงเรียนหรือเพียงจดัเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล 

1.2 จุดมุ่งหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
1.2.1 เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือ

ประเทศชั้นน าที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ได้แก่ ประเทศที่ประสบความส าเร็จสูงในการเขา้ร่วม
โครงการPISA หรือ TIMSS โดยมุ่งพฒันานกัเรียนใหม้ีศักยภาพเป็นพลโลก โดยเนน้ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล ้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกัน
รบัผิดชอบต่อสงัคมโลก และค านึงถึงความแตกต่างของนกัเรียนทางดา้นสติปัญญาความสามารถ
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และความถนัด มีการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียน ส่งเสริมพหุ
ปัญญาของนักเรียน บนพื ้นฐานของความเข้าใจ มีการใช้กระบวนการคัดกรองในระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใหส้ามารถพฒันาไปสู่จุดสงูสดุแห่งศกัยภาพ 

1.2.2 เพื่อยกระดบัการบริหารจดัการของโรงเรียนใหม้ีการบริหารดว้ยระบบคณุภาพ
ตามเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (OBECQA)และ
พฒันาไปสู่เกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ต่อไป 

1.2.3 เพื่อพฒันานกัเรียนใหม้ศีกัยภาพเป็นพลโลกโดยเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สื่อสารสองภาษา ล า้หนา้ทางความคิด ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค ์และร่วมกนัรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1.3 เจตนารมณแ์ละความคาดหวงัของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.3.1 นักเรียนได้รบัการพัฒนาใหเ้ป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายถึง เป็นคนดี 

เป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีคณุค่า และมีความสุขบนพืน้ฐานของความเป็น
ไทย ภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในระดับสูง ด้าน
วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข่งขนั  

1.3.2 โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึน้สู่มาตรฐานสากล ผ่านการรบัรองมาตรฐาน
คณุภาพตามเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (OBECQA) 
และตามเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)  เป็นโรงเรียนยุคใหม่ที่จัดการศึกษาแบบองคร์วม 
และบูรณาการเชื่อมโยงกบัเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน  

1.3.3 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่มุ่งเน้น
ความแตกต่างตามศักยภาพของนักเรียน โดยค านึงถึงนักเรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี ้จ าเป็นตอ้งมีสื่อ
อปุกรณ์ เครื่องมือ ส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยี และการสื่อสารที่เหมาะสม และปรบัประยุกตใ์ชไ้ดส้ม
ประโยชนท์นัต่อความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสถานการณโ์ลก  

1.3.4 ผูบ้ริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาดว้ย
วิธีการที่เหมาะสม หลากหลายอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องเพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะการเรียนรู ้และ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึง
พอใจ และความผูกพนัต่อวิชาชีพอย่างแน่นแฟ้น  

1.3.5 โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจดัการเรียนรู ้และร่วมพฒันากบัสถานศึกษาระดับ 
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายสนับสนุ นจาก
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สถาบันอุดมศึกษา และองคก์รอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนเป็นศนูย ์และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนา
ความรูใ้หก้บัประชาชนในชุมชน และบุคคลทั่วไป 

1.4 กระบวนทศันข์องโรงเรียนมาตรฐานสากล  
1.4.1 โรงเรียนมาตรฐานสากลมีหลายรูปแบบ  Multi Model-Benchmarking เป็นตวั

ของตัวเอง พัฒนาศักยภาพขององค์กร เร่งใหเ้กิดความพรอ้ม โดยระดมทรพัยากรรอบดา้นจาก
แบบอย่างความส าเร็จที่หลากหลาย ความใฝ่รู ้คือวิถีไปสู่ความรูแ้จง้  Spirit of Enlightenment  
สรา้งวิถีแห่งการรูแ้จง้ สรา้งแรงกระตุน้ใหม่ แสดงความมหัศจรรยแ์ละเป้าหมายของสาระวิชา
ปริมาณความรู ้คือ ความเพลิดเพลินในการแสวงหา  

1.4.2 โรงเรียนสอนวิถีแห่งภูมิปัญญา Multi Intelligence เด็กมี  ภูมิ-ปัญญา-
ความสามารถต่างกนัความถนัดเป็นสิ่งที่เพิ่มศกัยภาพ ได ้รูจ้กัและรูใ้จ ใชก้ระบวนการคดักรองใน
ระบบดแูลช่วยเหลือเด็กเป็น รายบุคคลเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของเด็กที่แตกต่างกนั  

1.4.3 เราคือประชาคมโลก Global Community & Responsibility ความใฝ่รู้ไม่มี
พรมแดนในชุมชนโลก สัมพนัธภาพและความเป็นเครือญาติ พี่นอ้ง นั่นคือความรบัผิดชอบร่วมกัน
ของมวลมนุษยชาติต่อประชาคม โรงเรียนประชารัฐ Synergy-community School การจัดการ
ศึกษาเกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครฐัและเอกชน เครือข่ายพนัธกิจไปสู่ภูมิภาค สงัคมโลก 

1.5 การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.5.1 จดัการเรียนการสอน ระดบั ประถมศึกษา โดยมุ่งเนน้ ความสามารถในการใช้

ภาษาเพื่อ การสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ส าหรบัมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากภาษาไทย และภาษาอังกฤษแล้ว ให้มุ่งเน้น
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ตามความถนดั และความสนใจของนกัเรียนอย่างนอ้ยหนึ่งภาษา  

1.5.2 จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์มุ่งเน้น
การใชห้นงัสือ ต าราเรียน และส่ือการสอนที่เป็นภาษาองักฤษ  

1.5.3 จดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูอ่ื้น ๆ ควรศึกษาหนงัสือต าราเรียน 
และสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศน ามาเทียบเคียงเนือ้หาสาระ และประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียน
การสอน  

1.5.4 จัดการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานของสาระ
การเรียนรู้ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ICT)  ทั้งระบบออนไลน์ (online)  และออฟไลน์ (offline) 
ส่งเสริมการคิดผลิตผลงานอย่าง สรา้งสรรคใ์หม้ากขึน้  
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1.5.5 จัดการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการของหอ้งเรียนคุณภาพสนับสนุนใหม้ี
การใชก้ารวิจยั สื่อ นวตักรรม ปรบัลดเวลาในการสอนของครูในหอ้งเรียน และเพิ่มเวลาการเรียนรู้
ของนกัเรียนนอกหอ้งเรียนใหม้ากขึน้เพื่อพฒันานกัเรียนอย่างต่อเนื่อง  

1.5.6 จัดเตรียมและพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ ์ในการจดัการเรียนการสอนกบันานาชาติ  

1.5.7 จดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้การเสริมสรา้งความรู ้ความสามารถ และทักษะที่
ส  าคญัของนกัเรียนใน ศตวรรษที่ 21 สอดคลอ้งกับหลกัสตูรแกนกลาง การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
และฉบับปรบัปรุง 2560 และเป็นไปตามปฏิญญาว่าดว้ยการจัดการศึกษาของ UNESCO ไดแ้ก่ 
Learning to Know,  Learning to do,  Learning to live together, Learning to be  

1.5.8 จัดกระบวนการจัดการเรียนรู ้บันได 5 ขั้น ได้อย่างหลากหลายวิธีเพื่อให ้
นกัเรียนไดเ้รียนรูส้าระการศึกษา คน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study : IS)  เป็นการเปิดโลก
กวา้งใหน้ักเรียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ อย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่สนใจ และ ด าเนินการศึกษา
คน้ควา้แสวงหาความรูจ้าก แหล่งขอ้มลูที่หลากหลาย  

1.6 การพฒันาหลกัสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลยังยึดหลักการและ

แนวคิดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 และฉบบัปรบัปรุง 2560 ทุกประการคือ ให้
นกัเรียนไดเ้รียนกลุ่มสาระพืน้ฐาน 8 กลุ่มสาระเรียนสาระขั้นพืน้ฐาน เพิ่มเติม และกิจกรรมพฒันา
นกัเรียนดงัเช่นที่ไดถ้ือปฏิบตัิอยู่ โรงเรียนจึงควรใชก้ระบวนการพฒันาหลักสตูรสถานศึกษาในการ
จดัการเรียนการสอนโดยค านึงถึงสภาพความพรอ้ม จุดเนน้ของโรงเรียน การเรียนการสอนสาระที่
เป็นสากล 4 สาระ ไดแ้ก่ ทฤษฎีความรู ้(Theory of Knowledge : TOK) การเขียนความเรียงขัน้สูง
(Extended-Essay) กิจกรรมสรา้งสรรคป์ระโยชน ์(CAS : Creativity, Action, Service) โลกศึกษา 
(Global Education) และเน้นให้นักเรียนได้เรียนรูภ้าษาต่างประเทศที่  2 อีกหนึ่งภาษาส าหรับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรโดยน าสาระสากลมาจัดลงในหลักสูตร
สถานศึกษาทั้งในเชิงบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้ในสาระพื ้นฐานทั้ง  8 สาระ หรือจัดเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม ทั้งนี ้โรงเรียนควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของขอบข่ายสาระการเรียนรูข้อง
สาระสากลกบัโครงสรา้งของหลกัสตูรสถานศึกษา โดยด าเนินการดงันี ้

1. จดัเป็นหน่วยการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 1 หน่วย ในรายวิชาพืน้ฐานทัง้ 8 สาระ 
ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge : TOK) การเขียนความเรียงขั้นสูง  (Extended-
Essay) โลกศึกษา (Global Education) ทั้งนีล้กัษณะการจดัการเรียนการสอนที่เป็นหน่วยบูรณา
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การในรายวิชาพืน้ฐานตอ้งใชม้าตรฐานและตวัชีว้ดัและเนน้การจดัการเรียนการสอนตามธรรมชาติ
การจัดการเรียนรูข้องกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละการวัดและประเมินผลที่เขม้ขน้ตามหลักการหรือ
ทฤษฎีดงักล่าว ส าหรบักิจกรรมสรา้งสรรคป์ระโยชน ์(CAS: Creativity, Action, Service) สามารถ
น าไปจัดในกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในส่วนของชุมนุม  ชมรม หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชนไ์ดเ้รียนรู ้

2. จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตามความพรอ้ม  จุดเนน้และบริบทของสถานศึกษา 
โดยจดัท าค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูแ้ละหน่วยการเรียนรู ้ในลกัษณะเช่นเดียวกบัการจดัท า
รายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลาง ทั้งนีโ้รงเรียนควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของขอบข่าย
สาระการเรียนรูก้บัโครงสรา้งของหลกัสตูรสถานศึกษาดงันี ้

- ทฤษฎีความรู ้(Theory of Knowledge) เป็นสาระการสอนที่มีวตัถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังทักษะการคน้ควา้แสวงหาความรูเ้พิ่มเติมต่อยอดความรูใ้หล้ึกซึง้ในประเด็นความรู ้
(Knowledge issues) ได้เรียนรู้จากการเรียนสาระการเรียนรู้พื ้นฐาน  8 สาระการเรียนรู้ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไม่ใช่การสอนเนือ้หาเพิ่ม ครูผูส้อนจะ
ไม่สอนสิ่งที่เป็นเนือ้หา แต่สอนกระบวนการคน้ควา้และสืบคน้ความรู ้โดยนกัเรียนตอ้งคน้ควา้หา
ความรูเ้พื่อน ามาแสดงให้เห็นว่า “เรารู้ได้อย่างไร: How do we know?” และครูผู ้สอนจะเป็นผู้
ชีแ้นะชีน้  าวิธีการแสวงหาความรู ้(Ways of Knowing) การใชข้อ้มูลเป็นเหตุผล การใชข้อ้มูลจาก
การค้นควา้โต้แย้งดว้ยความคิดสนับสนุนเห็นด้วยและความคิดขัดแย้งไม่เห็นด้วยกับความรู้ที่
คน้พบ 

- การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended-Essay) เป็นสาระที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนทักษะการศึกษาคน้ควา้อย่างอิสระ (Independent Study/Research) ใน
เรื่องที่ตนสนใจ จากการเรียนเนือ้หาสาระในสาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน และเขียนรายงานสิ่งที่คน้พบ
จากการคน้ควา้เป็นความเรียงเชงิวิชาการตามแบบแผนการเขียนเชิงวิชาการ มีองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ตามที่ก าหนดครบถว้น 

- โลกศึกษา (Global Education) เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่ งให้นักเรียนมี
ความรูค้วามเขา้ใจในสถานการณ์ของโลก สามารถวิเคราะหเ์หตุการณ์โลกและสามารถมองเห็น
ช่องทางและวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด  โดยก าหนดให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์
เหตกุารณโ์ลกใน 8 มิติ การเรียนโลกศึกษา (Global Education) ไม่ใช่การสอนเนือ้หาสาระแต่หวงั
ผลใหน้ักเรียน “คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น” มีทกัษะการคิดสรา้งสรรค(์Creative Thinking) และทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ (Critical Thinking)การจัดการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของ
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นกัเรียนซึ่งครูควรจดักิจกรรมใหม้ีความหลายหลาย เช่น การจดัการเรียนการสอนโดยใชป้ระเด็น
เหตกุารณห์รือปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู ้(Issue/Problem-based Learning)การเรียนรูโ้ดยผ่าน
การสนทนา (Dialogue-based Learning) ฯลฯ 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์  (CAS : Creativity, Action, Service) เป็น
กิจกรรมที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งพฒันานกัเรียนใหไ้ดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพอย่างรอบดา้นเป็น
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อปลูกฝังและสรา้งจิตส านึกของการท าประโยชนเ์พื่อสังคมสามารถ
จดัการตนเองไดแ้ละอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ เป็นการจดักิจกรรมที่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
จากการสรา้งสรรคโ์ครงงานและปฏิบัติจริง 3 กิจกรรมหลักๆ ที่ประกอบไปดว้ย การสรา้งสรรค์
โครงงาน (Creativity) โดยใชค้วามรูจ้ากสาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน การปฏิบตัิกิจกรรมตามโครงงานที่
สรา้งขึน้(Action)และเขา้ร่วมกิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน ์(Service)  

การจัดการเรียนการสอนสาระที่เป็นสากล 4 สาระ ไดแ้ก่ ทฤษฎีความรู ้(Theory of 
Knowledge : TOK) การเขียนความเรียงขั้นสูง(Extended-Essay) กิจกรรมสรา้งสรรคป์ระโยชน ์
(CAS : Creativity, Action, Service) และโลกศึกษา (Global Education) จะช่วยให้การสะทอ้น
ภาพความส าเร็จที่ชัดเจนทั้งความรูค้วามสามารถตามสมรรถนะทั้ง  5 ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และศักยภาพความเป็นพลโลกของนักเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล  

จากสภาพของความเป็นสงัคมโลกในศตวรรษที่ 21 ถูกขบัเคลื่อนตามสภาพแวดลอ้ม
ในดา้นต่าง ๆ ในโลกอย่างหลากหลาย จึงมีความจ าเป็นตอ้งยกระดบันกัเรียนใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
เพราะสงัคมโลกปัจจุบนัเป็นสังคมที่ประเทศไทยเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง ส่ิงแรกที่รีบเร่งพัฒนาคนรุ่นใหม่  
คือ ศกัยภาพที่เป็นสากล (Global Competency) การที่ประเทศไทยเปิดประตทูางการคา้ มีกระแส
การไหลเวียนของการลงทุนมายงัประเทศไทย ก าลงัคนรุ่นใหม่จะตอ้งพฒันาใหม้ีความพรอ้มระดบั
สากลในเรื่องการใชภ้าษาที่เป็นสากล หมายถึงภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศที่ 2 อ่ืน ๆ การ
มีทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในขณะเดียวกันควรมีความรูส้ังคมเรา  สังคมเขา เพื่อให้
สามารถพัฒนานักเรียนใหม้ีความสามารถดังกล่าว หลักสูตรแกนกลาง 2551 และฉบับปรบัปรุง 
2560 จึงไดก้ าหนดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงันี ้

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มี
วฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอด ความคิด ความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้ึก และทศันะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
สงัคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ  การเลือกรบัหรือไม่รบั
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ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิด
สังเคราะห์การคิดอย่างสรา้งสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อ
น าไปสู่การสรา้งองค์ความรูห้รือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมพืน้ฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรม และข้อมูล
สารสนเทศเขา้ใจความสมัพนัธแ์ละการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณต์่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้
ประยุกต์ความรูม้าใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง การท างาน 
และการอยู่ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสรา้งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรบัตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้มและการรูจ้กัหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสงัคม ใน
ดา้นการเรียนรู ้การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ ถูกตอ้งเหมาะสม และมี
คณุธรรม 

จะเห็นไดว่้า หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ฉบับปรบัปรุง 2560 มุ่ง
พฒันานกัเรียนใหม้ีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์และความรูค้วามสามารถในสมรรถนะ 5 สมรรถนะ 
ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษ  21 และคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก ไดแ้ก่ 

1. เป็นเลิศวิชาการ (Smart) มีความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตร  ์เศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยี รอบรูภ้าษา ขอ้มลู และทศันภาพ มีผลการเรียนดีเป็นที่ยอมรบัระดบันานาชาติ มีความ
ถนัดหรือความสามารถเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ
ระดบัสงูทัง้ในประเทศหรือต่างประเทศ 
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2. สื่อสารสองภาษา (Communicator) มีทักษะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ มี
ทักษะการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารมีประสิทธิผล  ใช้ภาษา สื่อสารได้ดีทั้ง
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน มีความสามารถเป็นที่ยอมรบัจากสถาบันทาง
ภาษาตา่ง ๆ 

3. ล า้หนา้ทางความคิด (Thinker) มีความใฝ่รู ้สรา้งสรรค ์กลา้เผชิญความเสี่ยง
คิดได้ในระดับสูง มีเหตุผล รูจ้ักคิดวิเคราะห  ์ใคร่ครวญ วิจารณ์ สังเคราะห์และประเมินค่า กล้า
น าเสนอความคิดที่สร้างสรรค์และแตกต่าง สามารถปรบัตัวน าตนในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ดี 
แกปั้ญหา จดัการกบัความซบัซอ้นได ้

4. ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค ์(Innovator) สามารถจัดล าดบัความส าคญั วางแผน
และบริหารจดัการสู่ผลส าเร็จ สามารถใชเ้ทคโนโลยี ในการเรียนรูอ้อกแบบสรา้งสรรคง์าน สื่อสาร 
น าเสนอ เผยแพร่ มีผลงานออกแบบสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นที่น าเสนอ เผยแพร่ได้อย่าง
กวา้งขวาง สามารถผลิตผลงานที่เหมาะสม มีคณุภาพสงู 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  (Global Citizenship) มีความตระหนักรู้
สภาวการณข์องโลก (Global Awareness) สามารถเรียนรูแ้ละจดัการกับความซับซอ้น คลุมเครือ 
มีความรู ้เขา้ใจ และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
ไทยและของนานาชาติ 

1.7 ตวัชีว้ดัคณุลกัษณะนกัเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา 
1.7.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

1. เป็นเลิศวิชาการ  
1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์
ภาษาต่างประเทศ สงูกว่าคะแนน เฉล่ียระดบัประเทศ  ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป  

2. สื่อสารไดอ้ย่างนอ้ย 2 ภาษา  
2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น  ม.1–3 ได้เข้าร่วมให้แสดง หรือได้รบัรางวัล

เกี่ยวกบัดา้นการฟัง / พูด /อ่าน /เขียนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จดัโดย
หน่วยงานภายนอก   

2.2 รอ้ยละของนักเรียนชั้น  ม.1–3 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความ เป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย ตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารส่ือออนไลนท์างวิชาการที่จัด
ทา้โดยโรงเรียนหรือเขตพืน้ที่การศึกษาหรือหน่วยงานภายนอก  
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2.3 ร้อยละของนัก เรียนชั้น  ม.1 -3 ที่ เข้าสอบวัดความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบไดต้ามมาตรฐาน  

2.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มี
ทกัษะการสื่อสารไดต้ามเกณฑม์าตรฐานของภาษานัน้ ๆ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

3. ล า้หนา้ทางความคิด  
3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 -3 ที่มีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง IS 

(Independent Study) ดา้น ICT , IoT, M2M ที่ได้เขา้ร่วมหรือแสดง/ ประกวด/ แข่งขันหรือได้รบั
รางวลั จากงานที่จดัโดย หน่วยงานภายนอก 

3.2 รอ้ยละของนกัเรียนชัน้ ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบดา้นการเขียนและการ
อ่านภาษาไทยจาก เครื่องมือกลาง ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป  

3.3 รอ้ยละของนกัเรียนชัน้ ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบดา้นคณิตศาสตร ์และ
วิทยาศาสตรจ์าก เครื่องมือกลาง ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป  

3.4  รอ้ยละของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบ
โครงการ PISA  มีคะแนนการสอบ ดา้นการอ่าน ดา้นคณิตศาสตรแ์ละดา้นวิทยาศาสตร ์เฉลี่ยไม่
ต  ่ากว่าคะแนนเฉล่ีย ของนกัเรียนระดบัประเทศที่เขา้ร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกนั  

3.5  รอ้ยละของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ไดร้บัการสุ่มเขา้
สอบโครงการ TIMSS มีคะแนนการผลการสอบวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์เฉล่ียไม่ต  ่ากว่า
คะแนนเฉล่ีย ของนกัเรียนระดบัประเทศที่เขา้ร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกนั 

4. ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค ์ 
4.1 รอ้ยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1–3 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(Independent Study) ทุกดา้น ทัง้ดา้นภาษา คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สขุศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ ที่ไดร้บัการประเมินจากครู/ 
ผูท้รงคณุวฒุิว่าเป็น ผลงานที่มีคณุภาพในระดบัดี จากงานแสดงผลงานประจ าปีที่โรงเรียนจดัขึน้   

4.2 รอ้ยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1–3 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study) ทุกดา้น ทัง้ดา้นภาษา คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ได้เข้าร่วมแสดง/ 
ประกวด / แข่งขนั หรือไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานภายนอกในระดบัต่าง ๆ  
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4.3 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1–3 ที่มีผลงานจัดท้าขึ ้นจากผลงาน
การศึกษาดว้ยตนเอง (Independent Study) ที่ไดร้บัการตีพิมพเ์ผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล อย่างนอ้ย 
2 แห่ง   

4.4 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1–3 ที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือ
วิชาชีพไดจ้ากการออกแบบ ประดิษฐ์ และสรา้งสรรค ์ 

5. ร่วมกนัรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก  
5.1 รอ้ยละของจ้านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  IS (Independent 

Study) ที่เกี่ยวกับ การท้ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนด์้านสิ่งแวดลอ้ม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและสังคมของ นกัเรียนชัน้ ม.1–3 ที่นักเรียนท าขึน้ดว้ยความริเริ่มของตนเอง ไดร้บัการ
ประเมินในระดบัดีจากครู/ ผูท้รงคณุวฒุิจากการแสดงผลงานที่โรงเรียนจดัขึน้  

5.2 รอ้ยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS (Independent 
Study) ที่เกี่ยวกับ การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนด์้านสิ่งแวดลอ้ม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและสังคมของ นักเรียนชั้น ม.1–3 ที่ไดท้ าขึน้ดว้ยความริเริ่มของตนเอง ไดเ้ขา้ร่วมหรือ
คดัเลือกร่วมแสดง/ประกวด/ แข่งขนั หรือไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานภายนอก  

5.3 รอ้ยละของผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง IS (Independent Study) ที่
เกี่ยวกบักลุ่ม ประเทศอาเซียน หรือประเทศอ่ืนที่นกัเรียนสนใจ ของนกัเรียนชัน้ ม.1–ม.3 ไดเ้ขา้ร่วม
หรือรบัคดัเลือก ใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานภายนอก   

17.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. เป็นเลิศวิชาการ  

1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์
ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ รอ้ยละ 
50 ขึน้ไป 

2. สื่อสารไดอ้ย่างนอ้ย 2 ภาษา  
2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่ได้เข้าร่วมให้แสดง หรือได้รับรางวัล

เกี่ยวกบัดา้นการฟัง / พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก   
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2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/ 
บทความ ภาษาองักฤษและภาษาไทย ตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสารสื่อออนไลนท์างวิชาการที่จัดทา้
โดย โรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก  

2.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มี โครงการ
คดัเลือกเขา้สอบวัดความสามารถ ดา้นภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, 
TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออ่ืน ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน 
TOELF IBT ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50   

2.4 รอ้ยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะ
การสื่อสารไดต้ามเกณฑม์าตรฐานของภาษานัน้ ๆ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

3 ล า้หนา้ทางความคิด  
3.1 ร้อยละของนัก เรียนชั้น  ม .4–6 ที่ มี ผลงานการศึ กษาด้วยตนเอง  IS 

(Independent Study) ดา้น ICT, IoT, M2M ที่ไดเ้ขา้ร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขนัและหรือไดร้บั
รางวลั จากงานที่จดัโดยหน่วยงานภายนอก   

4. ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค ์ 
4.1 รอ้ยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4-6 จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง IS 

(Independent Study) ทุกดา้น ทัง้ดา้นภาษา คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สขุศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ ที่ไดร้บัการประเมินจาก
ครู/ ผูท้รงคณุวฒุิว่าเป็นผลงานที่มีคณุภาพในระดบัดีจากงานแสดงผลงานประจ าปีที่โรงเรียนจดั 

4.2 รอ้ยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4-6 จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง IS 
(Independent Study) ทุกดา้น ทัง้ดา้นภาษา คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ไดเ้ขา้ร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขนัหรือไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานภายนอกในระดบัต่าง ๆ  

4.3 รอ้ยละของผลงานของนักเรียนชั้น ม.4-6 ที่จัดท าขึน้จากผลงานการศึกษา
ดว้ยตนเอง (Independent Study) ไดร้บัการตีพิมพเ์ผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล อย่างนอ้ย 2 แห่ง   

4.4 รอ้ยละของผลงานนกัเรียนชัน้ ม.4-6 ที่เป็นนวตักรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ไดจ้ากการออกแบบ ประดิษฐ์และสรา้งสรรค ์ 

5. ร่วมกนัรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก  
5.1 รอ้ยละของ จ้านวนผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  IS (Independent 

Study) ที่เกี่ยวกับการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านสิ่งแวดลอ้ม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 
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เศรษฐกิจและสงัคม ของนกัเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่นักเรียนท าขึน้ดว้ยความริเริ่มของตนเอง ไดร้บัการ
ประเมินในระดบัดีจากครู/ ผูท้รงคณุวฒุิจากการแสดงผลงานที่โรงเรียนจดัขึน้  

5.2 รอ้ยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS (Independent 
Study) ที่เกี่ยวกับการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและสงัคม ของนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ซึ่งไดท้า้ขึน้ดว้ยความริเริ่มของตนเองไดเ้ขา้ร่วมหรือ
คดัเลือก ร่วมแสดง/ ประกวด/แข่งขนั หรือไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานภายนอก  

5.3 รอ้ยละของผลงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง IS (Independent Study) ที่
เกี่ยวกับกลุ่ม ประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืนที่นักเรียนสนใจ ของนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ไดเ้ขา้ร่วม
หรือรบัคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั หรือไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานต่าง ๆ    

1.8 แนวทางการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนจึงควรพิจารณาด าเนินการดงันี ้
โรงเรียนมาตรฐานสากลในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ควรจัดสาระสากลในลกัษณะ

ของการบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรูใ้นสาระพืน้ฐาน หรืออาจจะจดัเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในบาง
สาระ โดยมีแนวด าเนินการดงันี ้

1. ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) ควรจัดเป็นหน่วยบูรณาการอยู่ใน
สาระพืน้ฐานทัง้ 8 สาระ ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 

2. การเขียนความเรียงขัน้สงู (Extended-Essay) ควรจดัเป็นหน่วยบูรณาการอยู่
ในสาระพืน้ฐานภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 อย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็ได ้

3. โลกศึกษา (Global Education) ควรเป็นหน่วยบูรณาการอยู่ในสาระพืน้ฐาน
ทัง้ 8 สาระ หรือเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในสาระสงัคมศึกษาหรือสาระอ่ืน ๆ ในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3 
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได ้

4. กิจกรรมสรา้งสรรคป์ระโยชน ์(CAS: Creativity, Action, Service) ควรจดัเป็น
หน่วยกิจกรรมอยู่ในกิจกรรมพัฒนานักเรียน หรือเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3 
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได ้

โรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ควรจัดสาระสากลใน
ลกัษณะของการบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรูใ้นสาระพืน้ฐานหรืออาจจะจดัเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
ในบางสาระ โดยมีแนวด าเนินการดงันี ้

1. ทฤษฎีความรู ้( Theory of Knowledge ) ควรจัดเป็นหน่วยบูรณาการอยู่ใน
สาระพืน้ฐานทัง้ 8 สาระ หรืออาจจะจดัเป็นรายวิชาเพิ่มเตมิในบางสาระ ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 
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2. การเขียนความเรียงขั้นสงู ( Extended-Essay ) ควรจัดเป็นหน่วยบูรณาการ
อยู่ในสาระพืน้ฐานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4-6 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

3. โลกศึกษา ( Global Education ) ควรเป็นหน่วยบูรณาการอยู่ในสาระพืน้ฐาน
ทัง้  8 สาระ หรือเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในสาระสงัคมศึกษาหรือสาระอ่ืน ๆ  ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

4. กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์  (CAS : Creativity, Action , Service) ควร
จดัเป็นหน่วยกิจกรรมอยู่ในกิจกรรมพฒันานกัเรียน หรือเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
4-6 อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World  Class Standard 

School) คือ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อพฒันานักเรียนใหม้ีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 
ดว้ยระบบการบริหารจัดการคณุภาพ(Quality Management System) ตามเกณฑร์างวัลคณุภาพ
OBECQA และน าแนวทางการจดัการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลมาใชใ้นการจดัการศึกษา 
โดยการเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม “สาระการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง”( Independent Study: IS) และ
การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนมีทักษะ 
ความรู ้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก(World 
Citizen) ซึ่งมีคุณลักษณะส าคัญของนักเรียนที่ เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น
(QSCCS)  ไดแ้ก่ 1)เป็นเลิศทางวิชาการ 2)สื่อสารไดอ้ย่างนอ้ย 2 ภาษา 3)ล า้หนา้ทางความคิด 4)
ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค ์และ5)ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก ทั้งนี ้หลักสูตรสถานศึกษาตอ้งมี
ความเป็นเอกลักษณ์ ตามบริบทการจัดการศึกษาของตนเองรูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรูส้่งเสริมทกัษะและการคิดขัน้สูง ที่มุ่งเนน้ความแตกต่างตามศกัยภาพของนักเรียน ค านึงถึง
ความตอ้งการของนักเรียนเป็นส าคัญ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยสามารถ
เพิ่มเติมสาระการเรียนรูค้วามเป็นสากล และศักยภาพความเป็นพลโลกที่มีการน าความรูเ้ผยแพร่
และเป็นสาธารณต่อสงัคม และทันต่อความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสถานการณโ์ลก โดยการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพOBECQA ที่มีการจัดระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 2558 , น. 142)  
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ส านกับริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2561 , ออนไลน)์  ไดจ้ัดท าสารสนเทศ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของประเทศไทย และเผยแพร่ในระบบอินเทอรเ์น็ต ทางเว็บไซตข์องส านกั
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  https://secondary.obec.go.th โดยมีสารสนเทศที่เป็น
ฐานขอ้มลูโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผูวิ้จยัน ามาใชป้ระกอบการศึกษา สรุปไดต้ามตารางที่ 1 ดงันี ้
 
ตาราง 1 สารสนเทศจ านวนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามภูมิภาค เขต
พืน้ที่ และจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ท่ี กลุ่มข้อมูล 
โรงเรียน 

มาตรฐานสากล 

โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลคุณภาพ โรงเรียนท่ียัง
ไม่ประเมิน  TQA OBECQA ScQA 

1 ท้ังประเทศ 1540 - 338 661 541 

2 ภาคเหนือ 306 - 85 150 71 

3 ภาคอีสาน 511 - 106 175 230 

4 ภาคกลาง 404 - 76 200 128 

5 ภาคตะวนัออก 110 - 22 52 36 

6 ภาคใต ้ 152 - 32 68 52 

7 เขตพฒันาพิเศษชายแดนภาคใต้ 57 - 17 16 24 

รวม 1540 - 338 661 541 

 ส านักงานเขตพืน้ท่ี      

8 ส านักงานเขตพืน้ท่ีประถมศึกษา 249 - 58 149 42 

9 ส านักงานเขตพืน้ท่ีมธัยมศึกษา 1287 - 280 511 496 

10 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 - 0 1 3 

รวม 1540 - 338 661 541 

 จังหวัดกรุงเทพมหานคร      

11 สพป. กทม. 13  2 9 2 

12 สพม.เขต 1(กทม.) 60 - 8 33 19 

13 สพม.เขต 2(กทม.) 50 - 13 31 6 

14 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 - - - 1 

รวม 124 - 23 73 28 
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จากตาราง 1 ผู ้วิจัยน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดประชากกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายที่เป็นส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) และกลุ่มตวัอย่างจากระดบัคณุภาพรางวลัที่โรงเรียนไดร้บัจากการ
ประเมินคณุภาพ 
 
ตอนท่ี 2 การบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2.1 การจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ความว่า “บุคคล

ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีที่รฐัจะต้องจัดใหอ้ย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย” และรฐัธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 มาตรา 49 ความว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรบัการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีที่รฐั
จะตอ้งจดัใหอ้ย่างทั่วถึงและมีคณุภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย ผูย้ากไร ้ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพหรือผู ้
อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับ
การศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน” 

ในการนี ้พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ. 2545 ไดบ้ัญญัติจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ละคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ 

มาตรา 12 บัญญัติว่า นอกเหนือจากรฐั เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
บุคคล ครอบครวั องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มาตรา 4  วรรค 5 บัญญัติ ว่า 
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานหมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มาตรา 9 (2) บัญญัติถึง
หลกัการจดัระบบ โครงสรา้ง และกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ึดหลกัการกระจายอ านาจไปสู่เขต
พืน้ที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี ้ มาตรา 39 บัญญัติว่า ให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ             
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  ไปยงัคณะกรรมการ และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษาโดยตรง  

2.1.1 การบริหารจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของรฐั แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
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1. ระดบักระทรวง หรือระดับนโยบาย มีคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็น
คณะกรรมการนโยบาย มีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐานที่สอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ การสนับสนุนทรพัยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละประกาศที่เกี่ยวกบัการบริหารส านกังาน 
และมีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และมีอ านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยการ
แบ่งส่วนราชการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานท าหนา้ที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

2. ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา เขตพื ้นที่การศึกษา เป็นเขตบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน ที่ก าหนดขึน้จากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา จากเกณฑ์ปริมาณสถานศึกษา จ านวน
ประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมดา้นอ่ืน ปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การศึกษา
ประถมศึกษา และการศึกษามธัยมศึกษา โดยมีคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศึกษามีอ านาจหนา้ที่
ในการก ากับดูแลจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในเขตพืน้ที่การศึกษา ประสาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพืน้ที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชนในเขตพืน้ที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
การศึกษาของบุคคล ครอบครวั องคก์รชุมชน องคก์รเอกชนองคก์รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศึกษา 

นอกจากนั้น พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 
ยังได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศึกษา นอกจากตามที่ก าหนดไวใ้น
กฎหมายดงักล่าวและกฎหมายอื่นแลว้ ยงัใหม้ีอ านาจหนา้ที่ ดงันี ้

(1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของ
หลกัสตูรการศึกษาใหส้อดคลอ้งกับหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน  

(2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา  
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(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาและส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา  

(4) ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดในการนี ้ 
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 

พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ที่ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ดงันี ้ 
(1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษาให้

สอดคลอ้งกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแผนพฒันาการศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
ความตอ้งการของทอ้งถิ่น  

(2) วิเคราะหก์ารจดัตัง้งบประมาณเงินอดุหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพืน้ที่การศึกษาและแจง้การจดัสรรงบประมาณที่ไดร้บัใหห้น่วยงานขา้งตน้รบัทราบ รวมทั้ง
ก ากบัตรวจสอบ ติดตามการใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว  

(3) ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาหลักสตูรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา  

(4) ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และในเขตพื ้นที่
การศึกษา  

(5) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัยและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา  

(6) ประสานการระดมทรพัยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา  

(7) จดัระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา 

(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจัยและพฒันาการศึกษาในเขต
พืน้ที่การศึกษา  

(10) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานดา้น
การศึกษา  
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(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขต
พืน้ที่การศึกษาและ  

(12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพืน้ที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมายนอกจากนั้น ยังมี
องคก์รคณะกรรมการอีก 2 คณะ กล่าวคือ  

(1) คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเขต
พืน้ที่การศึกษาท าหนา้ที่เกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาภายในเขต
พืน้ที่การศึกษา และ  

(2) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขต
พืน้ที่การศึกษา ท าหนา้ที่โดยรวมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพืน้ที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.
เขตพืน้ที่การศึกษา) 

กล่าวไดว่้า ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามีหนา้ที่โดยตรงในการบริหารจัดการก ากับ 
สนบัสนุนส่งเสริม ประสานงาน ติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
สงักดั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 

3. ระดับสถานศึกษา สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดเขตพืน้ที่การศึกษามีฐานะ
เป็นนิติบุคคล โดยมีกรรมการสถานศึกษาท าหน้าที่ก ากับและสนับสนุนกิจการสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์และหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพืน้ที่ และ
ผูท้รงคณุวฒุิ 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ที่ ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้ 

(1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ตลอดจนบริบทและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิ่น 

(2) จดัตัง้งบประมาณ และรบัผิดชอบการใชจ้่ายงบประมาณของสถานศึกษา  
(3) พฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐานและความตอ้งการของนกัเรียน ชุมชนและทอ้งถิ่น  
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(4) จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้มบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพ
การจดัการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

(5) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
(6) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพฒันา และด าเนินการทางวินยักบัครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  

(7) ระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และ
จดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินของสถานศึกษา  

(8) จดัใหม้ีระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาและใหค้วามร่วมมือในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษารวมทั้งรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา  

(9) ส่งเสริมความเขม้แข็งให้กับชุมชน และสรา้งความสัมพันธ์กับสถานศึกษา
และสถาบนัอ่ืนในชุมชน และทอ้งถิ่น และ  

(10) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับ
มอบหมายและตามที่กฎหมายก าหนดทั้งนี ้ ได้มีการจ าแนกการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานออกเป็นดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป รวมทัง้ 
 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550ได้
ก าหนดใหป้ลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานพิจารณา
กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาดา้นวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และบริหารงานทั่วไป ไปยงัคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา และ
สถานศึกษาแลว้แต่กรณ ี
 

2.2 ขนาดของสถานศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2554) ไดแ้บ่งขนาดของสถานศึกษาตาม

จ านวนนกัเรียน ออกเป็น 7 ขนาด คือ  
ขนาดที่ 1  จ านวนนกัเรียน  นอ้ยกว่า 120 คน  
ขนาดที่ 2  จ านวนนกัเรียน  ระหว่าง  121 – 200 คน  
ขนาดที่ 3  จ านวนนกัเรียน  ระหว่าง  201 – 300 คน  
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ขนาดที่ 4 จ านวนนกัเรียน  ระหว่าง  301 – 499 คน  
ขนาดที่ 5  จ านวนนกัเรียน  ระหว่าง  500 – 1,499 คน  
ขนาดที่ 6  จ านวนนกัเรียน  ระหว่าง  1,500 – 2,499 คน  
ขนาดที่ 7  จ านวนนกัเรียน  ตัง้แต่   2,500 คน ขึน้ไป  

ในการนี ้ไดม้กีารจดักลุม่ขนาดเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญพ่ิเศษ  
จ าแนกขนาดสถานศึกษามัธยมศึกษา  

ขนาดเล็ก  จ านวนนกัเรียน  ต ่ากว่า 1,000 คน  
ขนาดกลาง  จ านวนนกัเรียน  ระหว่าง 1,000 –1,499 คน  
ขนาดใหญ่  จ านวนนกัเรียน  ระหว่าง 1,500 – 2,499 คน  
ขนาดใหญ่พิเศษ  จ านวนนกัเรียน  ตัง้แต่ 2,500 คน ขึน้ไป  

จ าแนกขนาดโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดเล็กจ านวน นกัเรียนตัง้แต่ 499 คนลงมา  
ขนาดกลาง  จ านวนนกัเรียน  ระหว่าง 500 –1,499 คน  
ขนาดใหญ่  จ านวนนกัเรียน  ระหว่าง 1,500 – 2,499 คน  
ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวนนกัเรียน  ตัง้แต่ 2,500 คนขึน้ไป 

สรุปไดว่้า รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานว่า เป็นการจัด
การศึกษาที่รฐัต้องจัดใหก้ับนักเรียนและหรือประชาชนทุกคนอย่างมีคุณภาพ เสมอภาค และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานของการพฒันาประเทศที่หน่วยจดัการศึกษาหรือสถานศึกษาตอ้งเป็น
สถานศึกษาที่มีขนาดและความพรอ้มในการบริหารจดัการที่เอือ้ต่อการจดัการศึกษาที่มีคณุภาพ  
ที่ตอ้งเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

 
2.3 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
นคร ตังคะพิภพ (2553 , มปป.) ได้เสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานตามความพรอ้มเพื่อการรองรบัการกระจายอ านาจไว ้4 รูปแบบ ดงันี ้ 
รูปแบบที่ 1 สถานศึกษาที่มีอิสระในก ากบัของรฐั จดัรูปแบบพิเศษคลา้ยองคก์ารมหาชน  
รูปแบบที่ 2 สถานศึกษาที่มีความพรอ้มรองรบัการเป็นนิติบุคคลเต็มรูปแบบจัดรูปแบบ

กระจายอ านาจ แบบ SBM (School- Based Management) เต็มที่ หรือเรียกว่า แบบการบริหาร
จดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน หรือฐานโรงเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขม้แข็ง  
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รูปแบบที่ 3 สถานศึกษาที่เร่งพัฒนาสู่การเป็นนิติบุคคลที่เขม้แข็ง จดัรูปแบบขยายฐาน
กระจายอ านาจ 4 ดา้น ใหเ้กิดสมดุลระหว่างส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษากับสถานศึกษาเพียง
พอที่จะท าใหส้ถานศึกษาเขม้แข็ง  

รูปแบบที่ 4 สถานศึกษาที่ต้องก ากับ สนับสนุนส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อให้พรอ้มรบัการ
กระจายอ านาจมากขึน้ต่อไป 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย พิณสุดา สิริธรงัศรี และคณะ (2555 , น. 150) 
ไดเ้สนอรูปแบบเพิ่มเติมจาก นคร ตงัคะพิภพ  

รูปแบบที่ 5 คือ รูปแบบสถานศึกษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างรฐัและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น เอกชนหรือชุมชนแลว้แต่กรณีในลกัษณะของสหการทัง้ดา้นวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ทั้งดา้นการพัฒนานโยบาย การวางแผน การด าเนินงาน 
และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล นอกจากนั้น ในการบริหารจัดการแต่ละรูปแบบจ าต้อง
ค านึงถึงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทั้งภาครฐั เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ รวมทั้งประชาชนด้วย เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ด าเนินงานเพื่อเด็กและเยาวชน หรือผูเ้รียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษา 

ส านกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) โดยพิณสุดา สิริธรงัศรี (2555) 
ไดท้ าการวิจัยน าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององคก์รในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย 
ระหว่างมีนาคม 2554 - พฤษภาคม 2555 โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นหลัก
ส าคญั พบว่า รูปแบบการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีลกัษณะของการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรบัผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม 
ผูเ้รียนได้เรียนรูอ้ย่างมีความสุข เต็มตามศักยภาพ รูท้อ้งถิ่น รูร้ากเหงา้ รูศ้าสนา รูว้ัฒนธรรม รู้
ประวัติศาสตร ์รูวิ้ชาสามัญ รูวิ้ชาอาชีพ รูร้กัษาสุขภาพ รูเ้ท่าทันโลก เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
จากการด าเนินงานในรูปแบบดงักล่าว สถานศึกษาในระบบ ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้
ถึงรอ้ยละ 5 – 19 

จากรายงานการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย       
พิณสดุา สิริธรงัศรี และคณะ (2557 , น. 128-170) เรื่อง รูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ การสมัภาษณ์ กรณีศึกษาเชิงลึก และการสงัเคราะห์
ขอ้มูลการบริหารจดัการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของไทยและต่างประเทศรวมทั้งการสมัมนารบัฟัง
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่เหมาะสมตามขนาดและความพรอ้มของสถานศึกษา จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
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(1) กลุ่มรูปแบบบริหารจดัการที่มีอยู่เดิมหรือรูปแบบประยุกต ์  
(2) กลุ่มรูปแบบบริหารจดัการที่ก าหนดขึน้ใหม่  
(3) กลุ่มรูปแบบบริหารจดัการแบบผสมผสาน  

โดยมีสาระของการบริหารจัดการทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ        
มีความสอดคล้องบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารที่
เปลี่ยนแปลงไปรวมทัง้กระบวนการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มการบริหารจัดการท่ีมีอยู่เดิม  
เป็นรูปแบบที่มีอยู่เดิมและไดม้ีการพัฒนาสาระและวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท ขนาด 

และความพรอ้มของสถานศึกษาที่จะน าไปใช ้มีจ านวน 2 กลุ่มย่อย คือ 
1. กลุ่มการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย มี 4 รูปแบบ ดังน้ี 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
เป็นรูปแบบที่มีการบริหารจดัการในลกัษณะเป็นเจา้ของงานร่วมกนัของกรรมการ

สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครู และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholders) เช่น ตัวแทนพ่อแม่ผูป้กครอง 
ชมรมศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง และองคก์รในชุมชน  

รูปแบบท่ี 2 รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ  
เป็นรูปแบบที่มีการบริหารจดัการแบบเชื่อมโยงพึ่งพาอาศยักนัและกนัในลกัษณะ

ของพนัธมิตร มีความสมัพนัธ์แนวราบกับเครือข่ายสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานดว้ยกนัที่มีสภาพปัญหา
และความตอ้งการ วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม คลา้ยคลึงกันที่อาจมีสถานศึกษาใกลเ้คียงกัน 
หรือห่างไกล แลว้แต่ความเหมาะสม รวมกลุ่มกันบริหารจัดการกนัทางวิชาการ งบประมาณ และ
บุคลากรร่วมกนั และมีโรงเรียนแกนน าทางวิชาการภายในกลุ่ม เป็นหน่วยประสานการด าเนินงาน 

รูปแบบท่ี 3 รูปแบบการบริหารจัดการแบบพี่เลี้ยงเป็นการบริหารจัดการท่ีต้น
สังกัดโดยเขตพืน้ท่ีการศึกษา  

อ านวยความสะดวกสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาขนาดกลาง หรือขนาดเล็กที่
ขาดแคลนบุคลากรงบประมาณ และเทคโนโลยี และไม่สามารถช่วยตนเองไดใ้นบางเรื่อง เช่น การ
พฒันาหลักสูตร การเบิกจ่ายงบประมาณ การเงินและบัญชี ฯลฯ ที่ตน้สงักัดควรเป็นผูด้  าเนินการ
แทนโรงเรียน  

รูปแบบท่ี 4 รูปแบบการบริหารจัดการแบบแม่ข่ายและลูกข่ายเป็นการบริหาร
จัดการท่ีต้นสังกัดโดยเขตพืน้ท่ีการศึกษา  
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เป็นผู้บริหารจัดการแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งในด้านสนับสนุนวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ให้โรงเรียนท าหนา้ที่เฉพาะการจัดการ
เรียนการสอน  

 
2. กลุ่มการบริหารจัดการแบบอิสระและในก ากับของรัฐ มี 2 รูปแบบ ดังน้ี 

รูปแบบท่ี 5 รูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระเป็นการบริหารจัดการท่ีต้นสังกัด
ให้อิสระและความคล่องตัวในการจัดการเรียนการสอนแก่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่  

ที่มีความพรอ้มทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และงบประมาณ ที่สามารถบริหาร
จดัการไดเ้อง และการไดร้บัการสนบัสนุนจากชุมชนและเครือข่าย  

รูปแบบท่ี 6 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในก ากับของรัฐ  
เป็นการบริหารจดัการที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชน นักการศึกษา กลุ่มบุคคลองคก์ร

เอกชน หรือองคก์รการกุศล เขา้มาจดัการศึกษาในสถานศึกษาของรฐัแทนรฐัเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการการศึกษาที่มีคณุภาพดว้ยตนเอง มีระเบียบกฎหมายการบจดัการของสถานศึกษาเป็นการ
เฉพาะ โดยมีสญัญาระหว่างฝ่ายจัดการศึกษากบัรฐั อย่างมีอิสระตามแนวทางของตนภายใตก้าร
ก ากับ และสนับสนุนงบประมาณจากรัฐเป็นการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน นัก
การศึกษา กลุ่มบุคคล องคก์รเอกชน หรือองคก์รการกุศล เขา้มาจดัการศึกษาในสถานศึกษาของ
รฐัแทนรฐั เพื่อตอบสนองความตอ้งการการศึกษาที่มีคณุภาพดว้ยตนเอง มีระเบียบก ากบั 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มรูปแบบบริหารจัดการท่ีก าหนดขึน้ใหม่  
เป็นกลุ่มที่ก าหนดขึน้เป็นทิศทางอนาคตเพื่อแกปั้ญหาการบริหารจดัการสถานศึกษา

ที่มีอยู่เดิม และให้สอดคลอ้งกับสภาพการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยดั คุม้ค่า และเกิดประโยชนส์งูสดุ มี 3 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 7 รูปแบบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน  
เป็นการบริหารจัดการแบบความร่วมมือระหว่างรฐักบัภาคส่วนอ่ืน ที่มีความเห็น

ร่วมกนัที่จะแกปั้ญหาการจดัการศึกษาอย่างมีคณุภาพ หรือสถานศึกษาที่ตอ้งการรบัการสนบัสนุน
ส่งเสริม การพฒันา ห่างไกล ทุรกนัดาร จ าเป็นตอ้งไดร้บัความร่วมมือเป็นหุน้ส่วนจากหลายฝ่าย 
เช่น รฐักับรฐั รฐักับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น รฐักับองคก์รเอกชน รฐักับองคก์รการกุศล รฐักับ
สมาคม มลูนิธิ หรือสถาบนัสงัคมอ่ืน  

รูปแบบท่ี 8 รูปแบบการบริหารจัดการโดยการจ้างองคก์รภายนอก (Outsource)  
เป็นการจา้งเอกชนหรือบุคคลภายนอกภาคราชการเขา้มาบริหารจดัการแทนบาง

เรื่องหรือ ทัง้ระบบ โดยที่ทรพัยากรพืน้ฐานทัง้หมดยงัเป็นของรฐั  
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รูปแบบท่ี 9 รูปแบบการบริหารจัดการแบบยึดพืน้ท่ีเป็นตัวตั้ง  
เป็นการบริหารจัดการแบบยึดพื ้นที่ เป็นตัวตั้ง หรือใช้พื ้นที่ เป็นฐาน (area –

based management) โดยไม่ค านึงถึงสังกดั แต่เป็นการรวมตัวกนับริหารจัดการกันทางวิชาการ
เพื่อการพฒันาคณุภาพการศึกษาที่เนน้ผูเ้รียนหรือพลเมืองของสถานศึกษาในพืน้ที่เดียวกันหรือที่
ใกล้เคียงกันเป็นส าคัญ เช่น พืน้ที่ต  าบล พืน้ที่อ  าเภอเป็นต้น และน าทรพัยากรทางการบริหาร
บางส่วนมาร่วมมือกนั 

 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มรูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน 

รูปแบบท่ี 10 รูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสาน  
เป็นการผสมผสานวิธีการบริหารจัดการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ 

ตามกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานการ
บริหารจดัการของทุกรูปแบบ และการไม่ยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในการบริหารจดัการ แต่เลือกใช้
ผสมผสานกนัตามบริบท ขนาดและความพรอ้มของสถานศึกษา 

 
สรุปไดว่้า รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่น าเสนอ เป็นการน าเสนอ

ตามบริบท ขนาดและความพรอ้มของสถานศึกษา ที่พัฒนาขึน้จากรูปแบบที่มีอยู่เดิมและก าหนด
ขึน้ใหม่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ทางการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ตามยุค
สมัย ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรน ารูปแบบดังกล่าวนี ้ไปประยุกตใ์ช้ตามบริบท ขนาดและความ
พรอ้มของสถานศึกษาเองทั้งดา้นครูและบุคลากร เงินและงบประมาณ ความรูข้องสถานศึกษา 
และเทคโนโลยีที่น ามาปรบัใชก้บัเงื่อนไขโดยรวม อย่างไรก็ตาม ในแต่ละรูปแบบก็มีขอ้ดี ขอ้จ ากัด 
และเงื่อนไขของการน าไปใช้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกรูปแบบ ควรไดม้ีการปรบัปรุงและพฒันาระบบ ดงันี ้

1. รฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแยก ระบบการบริหารข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ออกจากระบบบริหารงานบุคคลของประเทศ เพื่อใหก้ารบริหารงานบุคคล
ไม่อยู่ภายใตก้ารครอบง าทางการเมืองการปกครอง 

2. มีการพัฒนาระบบการสรรหาที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของสถานศึกษาและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหม้ีความรูค้วามสามารถ และความเขา้ใจอย่าง
ลึกซึง้ในการจดัการเรียนการสอน และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูทีผ่่านการปลกูฝังมายาวนาน 
มิใช่ใครก็ไดท้ี่จะเขา้มาเป็นครู 
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3. ปรบัระบบงบประมาณ ใหส้ถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการดว้ย
ตนเอง โดยรฐับาลและส านักงบประมาณ ปรบัระบบการควบคุมงบประมาณทางการศึกษาให้
แตกต่างจากระบบการบริหารราชการแผ่นดินอ่ืน เช่น การจดัสรรงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั้ง
ระบบ และจัดสรรตรงไปยังสถานศึกษาใหเ้กิดความคล่องตัวและสอดคลอ้งกับภาคเรียนและตัว
ผูเ้รียนที่ไม่ควรใชปี้งบประมาณมาเป็นขอ้จ ากดัในการพฒันาผูเ้รียน 

4. จดัระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยี ทัง้ดา้นเครื่องมือ (Tools)เช่น เทคโนโลยี
การสื่อสาร เครือข่ายเทคโนโลยี ไฟฟ้า การคมนาคม และด้านสาระ(Content) ของเทคโนโลยี
เพื่อใหก้ารศึกษาสามารถเขา้ถึงผูเ้รียนไดอ้ย่างทั่วถึงและเท่าเทยีมทัง้ประเทศ ทัง้สถานศึกษาขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ในเมืองและชนบท 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีธรรมภิบาล บริหารจดัการแบบโปร่งใสตรวจสอบได ้ยึด
หลักคุณธรรม และความร่วมมือในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มุ่งสู่
คณุภาพของผูเ้รียนเป็นส าคญั การพฒันาภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นความจ าเป็นที่
กระทรวงศึกษาธิการและองคก์รที่เกี่ยวขอ้งตอ้งใหค้วามส าคญั 

6. เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในความเคลื่อนไหวทางการศึกษาแลวิทยาการใหม่
แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พ่อแม่
ผู ้ปกครอง ภูมิปัญญา องค์กรในชุมชน และประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดอ้ย่างแทจ้ริง 

7. ส่งเสริมสถานศึกษาใหม้ีความเขม้แข็งและมีความพรอ้มทั้งดา้นครูและบุคลากร 
เงินและงบประมาณ ดา้นความรูท้ั้งความรูท้ี่เป็นภูมิปัญญาและความรูส้ากลที่มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึง การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอน 

8. ทิศทางอนาคต เมื่อสถานศึกษามีความเข้มแข็งมากขึ ้น ชุมชนเข้ามาร่วม
รบัผิดชอบอย่างชดัเจน ควรกระจายความรบัผิดชอบไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นหรือชุมชนให้
จดัการศึกษาเป็นของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยรฐัหรือกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ท าหนา้ที่สนบัสนุน ส่งเสริม
ทรพัยากร วิชาการ และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและ
มาตรฐาน เพื่อให้การศึกษาเป็นของประชาชนและประชาชนเป็นเจา้ของการศึกษาทั่วทั้งสังคม
อย่างแทจ้ริง 
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ข้อเสนอและเงื่อนไขของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานดังกล่าว 
สมควรเนน้ขอ้มูลน าเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานตามขนาดและความพรอ้มต่อไป 
 

2.4 การบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562, ออนไลน)์ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

หมายถึง การศึกษาหลงัระดบัประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงตอน คือ มธัยมศึกษาตอนตน้ที่
จดัท า โดยกรมศิลปากรเทียบเท่าชั้น ม. 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 2 ประเภท คือ ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายประเภทสามญั คือ ชัน้ ม.4 ถึง ม. 6 และประเภทอาชีวศึกษา คือ หลักสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบตัรนาฏศิลป์ และหลกัสตูรประกาศนียบตัร
ศิลป์ ชัน้กลาง 

ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2562 , ออนไลน์) การ
มัธยมศึกษา หมายถึง การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (ช่วงชั้นที่ 3) และ/หรือ การศึกษา
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชัน้ที่ 4) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยการแบ่งระดบัและ
ประเภทของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และก าหนดโรงเรียนมธัยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนของรฐัที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (ช่วงชั้นที่ 3) และ/หรือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย(ช่วงชัน้ที่ 4) สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้โรงเรียนเอกชนที่ได้
จดัการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (ช่วงชั้นที่ 3) และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชัน้ที่ 
4)กล่าวโดยสรุปไดว่้า การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา เป็นการศึกษาหลังระดบัประถมศึกษาที่มุ่งให้
ผูเ้รียนมีความรูท้ัง้วิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกบัวยั ความตอ้งการ ความสนใจ และความถนัด 
เพื่อใหบุ้คคลเขา้ใจและรูจ้ักเลือกอาชีพที่เป็นประโยชนแ์ก่ตนเองและสังคมการศึกษาระดบันีแ้บ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียนตอนละ
ประมาณ 3 ปี นับว่าเป็นการศึกษาระดับกลาง ซึ่งจดัขึน้ส าหรบัเด็กที่มีช่วงอายุประมาณ 12 – 17 
ปี ใหไ้ดเ้รียนหลงัจากจบชัน้ประถมศึกษา และเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศึกษาระดบัสงูขึน้ไป ผูท้ี่เรียน
จบชัน้มธัยมศึกษา อาจจะออกไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมกบัวยัและความสามารถหรือศึกษาต่อ
ในระดบัอดุมศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิ เศษ ในประเทศไทยมีการแบ่งขนาดโรงเรียน
มธัยมศึกษาตามจ านวนนกัเรียนที่อยู่ในการก ากับดแูลจดัการเรียนรู ้ซึ่งโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ คือขนาดโรงเรียนมธัยมศึกษาของรฐัที่
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ก าหนดขึน้โดยกรมสามัญศึกษาเดิม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สพฐ.) โดย
ก าหนดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีจ านวนของนักเรียนมากกว่า 2,500 คนขึน้ไป ส่วนใหญ่จะเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและโรงเรียนประจ าจังหวัด ทั้งนีไ้ม่รวมถึง
โรงเรียนสงักดัอ่ืน ๆ เช่น สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (โรงเรียนเทศบาล), สงักดัมหาวิทยาลัย
(โรงเรียนสาธิต), สงักดัโรงเรียนเอกชน เป็นตน้ 
 
 
 

2.5 ลักษณะและบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ลักษณะของโรงเรียนมัธยมศึกษา (Characteristic of secondary education) 

ลกัษณะของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีลักษณะเฉพาะที่มีความแตกต่างจากโรงเรียนระบบอ่ืน โดย
สามารถกล่าวถึงลกัษณะเฉพาะตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันีก้ารจดัโรงเรียนมธัยมศกึษา
ในยุคปัจจุบัน ไดม้ีการเลียนแบบส่วนต่าง ๆของกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เจริญ
มากกว่าจะมีอิทธิพลต่อการจัดการโรงเรียนของประเทศที่ด้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ระบบการจัด
การศึกษาที่ดีที่สุด น่าจะเป็นระบบที่เหมาะกับสภาพของประเทศหรือทอ้งถิ่นนั่นเอง ส าหรบัใน
ประเทศไทยนั้น การจัดการมัธยมศึกษามีลักษณะเฉพาะที่สามารถอธิบายลักษณะ ดังนี ้ (เทศ 
แกลว้กสิกรรม, 2544, น. 4) 

1. การมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาระดับกลาง (Intermediate)  
ลักษณะนี้ เป็นลักษณะสากล ซึ่งทุกประเทศก็จัดระบบมัธยมศึกษาวางไวใ้น

แผนการศึกษาของชาติเหมือนกนั คือ เป็นระยะหลงัประถมศึกษา และก่อนการศึกษาระดับสงู ใน
ฐานะที่เป็นการศึกษาระดบักลางจึงมีความส าคญัในการเชื่อมต่อการศึกษาทัง้ 2 ระดบั ณ จุดนีจ้ึง
ท าใหก้ารมยัมศึกษามีลกัษณะยากขึน้กว่าระดบั อ่ืน ๆ เพราะการด าเนินการต่อก็ตอ้งทราบพืน้ฐาน
เดิมที่มีความเขา้ใจเป็นอย่างดี จึงจดัใหป้ระสมประสานกบังานระดบัของการศึกษาที่รบัผิดชอบได ้
จากนัน้ก็จะตอ้งทราบภาวะอนัแทจ้ริงที่ตอ้งเตรียมคนเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศึกษาในระดับสูงขึน้
ไป เพราะการมธัยมศึกษาในลกัษณะนีไ้ม่จบในตวัเอง 

2. การมัธยมศึกษาเป็นการศึกษานอกเกณฑบ์ังคับ (Non compulsory education)  
โดยปกติทุกประเทศจะมีการศึกษาภาคบังคับ ส าหรบัเป็นพืน้ฐานขั้นต ่าของ

ประชาชนในประเทศ ส่วนการศึกษาตัง้เเต่ระดบัมธัยมศึกษา เป็นการจดัแบบเสรีใหป้ระชาชนเลือก
ใดต้ามความสามารถ ในประเทศไทยของเราจดัการมัธยมเป็นไปตามแบบสากลนิยม แต่ค่อนขา้ง
จะใหค้วามส าคญัต่อความตอ้งการของมวลชนมาก ซึ่งมีการขยายความรบัผิดชอบของรฐัออกไป
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มากจนหลายคนเข้าใจว่าการมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ จึงพยายามบังคับไห้
ผูร้บัผิดชอบต่อการจดัการมธัยมศึกษาตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 

3. การจัดมัธยมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่ อเด็กวัยรุ่น (Educating for 
adolescence)  

ในขอ้นีเ้ป็นขอ้ส านึกซึ่งผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับการมธัยมศึกษาทุกระดับ จะตอ้งคิดอยู่เสมอ
เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ผิดแผกจากวัยอ่ืน ๆ เป็นวัยที่ยากแก่การปฏิบัติต่อเขา เป็นวัยที่เป็นทั้งเด็กและ
ผูใ้หญ่อยู่ในคนเดียวกัน จะใหเ้ขาเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได ้นอกจากนั้นคุณสมบัติ
ประจ าของเด็กในวยันีจ้ะตอ้งเป็น factor โดยในการพิจารณาทกุเรื่องที่เกี่ยวขอ้งในการใหก้ารศึกษากบัเขา 
มิฉะนัน้เเลว้ผูจ้ดัการมธัยมศึกษาจะพบกบัปัญหาโตแ้ยง้ไม่มีวนัสิน้สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมมุมองของ
การใหก้ารศึกษาในโรงเรียน 

4. การจัดการมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสุดท้ายอยู่ในความควบคุม (The 
latest period of controlling)  

การจดัการมธัยมศึกษาในประเด็นนีต้อ้งมีความประณีตที่สุดในการด าเนินการ เพราะ
ชีวิตการศึกษาของคนเป็นตอนสุดทา้ยที่เด็กอยู่ในความดแูล เพราะหลังจากนัน้เขาตอ้งออกไปประกอบ
อาชีพหรือไปศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากระบบการควบคมุดูแล เป็นการดแูลตนเอง
อย่างผูใ้หญ่เต็มตวั หากมิไดร้บัการฝึกอบรมที่ดีพอแลว้ ก็เท่ากบัส่งปัญหานัน้ใหก้บัสงัคมนั่นเอง 

2.6 การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  
การบริหารโรงเรียนมีความแตกต่างจากการบริหารองคก์ารประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งการ

บริหารโรงเรียนมีลกัษณะเฉพาะที่ส  าคญัตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี ้
นิพนธ์ กินาวงศ ์(2553, น.12) เสนอการบริหารโรงเรียน (School administration)

เป็นค าผสมกนัระหว่างค าว่า การบริหารและโรงเรียน มีหมายความว่า “กระบวนการต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัติามหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของโรงเรียน โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการทางการศึกษาแก่สมาชกิในสงัคม ใหบ้รรลสุู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไวซ้ึ่ง
การด าเนินงานต่าง ๆ จะตอ้งเป็นไปตามระบบที่สงัคมก าหนดไวด้ว้ย 

อ ารุง จนัทวานิช, และคณะ (2558, ออนไลน)์ โรงเรียนสมบูรณ์แบบ คือโรงเรียนที่มี
สงัคม บรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้อ านวยใหเ้ป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู ้มีความพรอ้มในดา้น
ทรพัยากรวตัถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรพัยากรบุคคล สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างดีทัง้ใน
ดา้นการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู ้ท าใหผู้เ้รียนมีคณุภาพสูงตามมาตรฐานก าหนด และ
ได้รบัการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็นโรงเรียนที่สามารถจัด
การศึกษาไดส้นอง สอดคลอ้งความตอ้งการของชุมชน เป็นที่ชื่นชมของชุมชน รวมทัง้เป็นโรงเรียน
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ที่สามารถเป็นแบบอย่างในการใหค้วามชว่ยเหลือชุมชนและโรงเรียนอ่ืนในชุมชนไดแ้นวคิดพืน้ฐาน 
“โรงเรียนสมบูรณ์แบบ” ได้มาจากทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ซึ่งน าไปสู่การก าหนด
องคป์ระกอบ ปัจจยัหลกัความส าเร็จและดชันีชีว้ดัความเป็นโรงเรียนสมบูรณแ์บบโรงเรียนสมบูรณ์
แบบมีองคป์ระกอบที่ส  าคัญ แนวทาง และขั้นตอนการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ 
องคป์ระกอบที่ส  าคัญประกอบดว้ย 14 องคป์ระกอบ ซึ่งจัดล าดับโดยใหค้วามส าคญักับผลผลิต
และผลลพัธข์องโรงเรียนประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นผลผลิต / ผลลพัธ ์(3 องคป์ระกอบ) 

1. ผู ้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มี
ความสุขเรียนต่อและประกอบอาชีพได ้มีปัจจัยหลักการของความส าเร็จ 4 ปัจจัย คือ ผูเ้ รียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคมี์พัฒนาการทุกดา้นเต็มตามศักยภาพ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน
เกณฑต์ามที่หลกัสตูรและสถานศึกษากา หนด และคณุภาพผูเ้รียนเป็นที่ยอมรบัของสงัคม 

2. โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชน มีปัจจยัหลักการของความส าเร็จ 1 ปัจจยั คือ
ชุมชนพึงพอใจ และศรทัธาต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

3. โรงเรียนเป็นแบบอย่าง และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืน มี
ปัจจยัหลกัความส าเร็จ 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืนในการ
พัฒนาครูและบุคลากร ร่วมและสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน ครูและบุคลากร ส่งเสริมและ
สนบัสนุนโรงเรียนอ่ืนพฒันาการจดัการศึกษาองคป์ระกอบดา้นกระบวนการ (4 องคป์ระกอบ) 

4. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นที่ผู ้เรียนส าคัญที่สุด มี ปัจจัยหลักของ
ความส าเร็จ 4 ปัจจยั คือ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ผูเ้รียนคิดเองและปฏิบัติ
จริง ครูจดัการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาเต็มตามศกัยภาพ ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู ้

5. การจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่เอือ้ต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน มีปัจจัยหลัก
ความส าเร็จ 2 ปัจจัย คือ อาคารสถานที่ หอ้งเรียน และบริเวณโรงเรียนถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
ร่มรื่นสวยงามเอือ้ต่อการเรียนรู ้ผูเ้รียนมีวฒันธรรมการเรียนรู ้

6. การบริหารจดัการที่ดี ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และเนน้การมีส่วนร่วม มีปัจจยัหลัก
ความส าเร็จ 2 ปัจจยั คือ บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และการบริหารจดัการดว้ยหลกัธรร
มาภิบาล 

7. การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
บริหารโรงเรียน มีปัจจัยหลักความส าเร็จ 2 ปัจจัย ไดแ้ก่ มีระบบการประกันคุณภาพภายในได้
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อย่างชดัเจนครบวงจร ปฏิบตัิได ้และมีความพรอ้มรบัการประเมินภายนอกองคป์ระกอบดา้นปัจจยั 
(6 องคป์ระกอบ) 

8. ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและจานวนเพียงพอ มีปัจจัย
หลกัความส าเร็จ 7 ปัจจยั คือ ครูมีความสามารถจดัการเรียนการสอนตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ
ครูประพฤติ ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูไดร้บัการพฒันาตรงตามความตอ้งการ สอดคลอ้ง
กบัภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ครูครบตามเกณฑท์ี่ก าหนดและมีภาระงานเหมาะสม มีขวญั และ
ก าลังใจในการประกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสามารถพัฒนางานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
ประพฤติ ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

9. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดม้าตรฐาน มีปัจจัยหลักความส าเร็จ 4 
ปัจจัยคือ พืน้ที่โรงเรียน โครงสรา้งพืน้ฐาน อาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ
หอ้งบริการ และพืน้ที่ส  าหรบัจดักิจกรรมกีฬาและการพกัผ่อนเหมาะสม 

10. หลกัสูตรเหมาะสมกับผูเ้รียนและทอ้งถิ่น มีปัจจยัหลกัความส าเร็จ 1 ปัจจัย 
คือหลักสูตรของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถิ่น 

11. สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมยั มีปัจจัยหลกัความส าเร็จ 1 ปัจจัย คือ สื่อ
อปุกรณ ์เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อการบริหารจดัการเหมาะสม ทนัสมยั และเพียงพอ 

12. แหล่งการเรียนรูใ้นโรงเรียนหลากหลาย มีปัจจัยหลักความส าเร็จ 3 ปัจจัย 
คือหอ้งสมุดไดม้าตรฐาน มีศูนยว์ฒันธรรมของชุมชนในโรงเรียน มีแหล่งการเรียนรูแ้ละเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายไวบ้ริการแก่ผูเ้รียนและชุมชน 

13. งบประมาณมุ่งเนน้ผลงาน ซึ่งมีปัจจยัหลกัต่อความส าเร็จ 1 ปัจจยั คือ มีการ
จัดงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles องค์ประกอบด้านบริบท (1 
องคป์ระกอบ) 

14. สภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้ม
ที่เอือ้อ านวยต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ 3 ปัจจัย คือ ที่ตั้ง
เหมาะสมชุมชนร่วมมือ และแหล่งการเรียนรูใ้นชุมชนหลากหลาย 

 
กล่าวโดยสรุป การจดัการศึกษาของประเทศจ าเป็นตอ้งอาศัยระบบการศึกษาที่มีความ

เหมาะสมซึ่งครอบคลุมจุดมุ่งหมาย หลักการระดับการศึกษา และแนวทางในการจัดการศึกษา
จ าเป็นตอ้งอาศัยระบบการบริหารการศึกษา โดยระบบการศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศยัและสอดคลอ้ง
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กบัสภาพความเป็นอยู่ และความตอ้งการของทอ้งถิ่น โดยในโรงเรียนมธัยมศึกษาทาหนา้ที่ในการ
จดัการศึกษา และจดัการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้แก่ผูเ้รียนในช่วงอายุประมาณ 12 – 17 ปี เป็นการรบัช่วง
ในการจัดการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนต่อจากระดับประถมศึกษา และเตรียมผูเ้รียนให้พรอ้มสาหรับ
การศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษา หรือเพื่อการประกอบอาชีพตามความสนใจ ดงันัน้การบริหารงาน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจึงมีความแตกต่างกันจากระดับการศึกษาอ่ืน โดยความส าเร็จของการ
บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญพ่ิเศษ คือ การบริหารงานใหผู้เ้รียนมีคณุภาพตามมาตรฐาน
มีพฒันาการทุกดา้น โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชนเป็นแบบอย่าง และใหค้วามช่วยเหลือแก่ชุมชน
และโรงเรียนอ่ืน มีการจดักระบวนการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รียนส าคญั สามารถจดับรรยากาศการเรียนรูท้ี่
เอือ้ต่อการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน มีการบริหารจดัการดี ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เนน้การมีส่วนร่วมและ
มีการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมือ
อาชีพและจ านวนเพียงพอ ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนที่ได้มีมาตรฐาน
หลกัสตูรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิ่น สื่อ อปุกรณ ์เทคโนโลยีมีความทนัสมยั มีการใชแ้หล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย การใช้งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน สภาพแวดล้อมภายนอกของ
โรงเรียนดี มีสงัคม บรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้อ านวยต่อการจดัการศึกษาที่มีคณุภาพ 

2.7 การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล      
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีรูปแบบการบริหารจัดการด้วยวิธีพิเศษ ที่เรียกว่า  การ

บริหารจดัการดว้ยระบบคณุภาพ (Quality System Management) ซึ่งเป็นคณุลกัษณะส าคัญ อีก
ประการหนึ่งของการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นรูปแบบของการบริหารที่ช่วยใหโ้รงเรียนมีผล
การ ด าเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกลไกส าคญัในการผลกัดนัการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
อันจะท าให้เกิดคุณลักษณะต่อการจัดการเรียนการสอนและจะส่งผลกระทบต่อผู ้เรียนซึ่งเป็น
เป้าหมาย ปลายทางของการจัดการศึกษา การด าเนินงานของโรงเรียนจึงประยุกตเ์กณฑร์างวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของโรงเรียน เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก
ลักษณะของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ,    
2555, น. 1) คือ  

2.7.1 เป็นขอ้ก าหนดของระบบการบริหารจัดการโรงเรียนในเรื่องหลัก ๆ ที่ส่งผล
ให ้เกิดการปรบัปรุงคณุภาพของการเรียนการสอนการบริหารจัดการ และการบริการที่จะส่งมอบ
สิ่งที่มี คณุค่าแก่ผูเ้รียน ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และสงัคมอย่างต่อเนื่อง    
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2.7.2 โดยอาศยัแนวคิด และทฤษฎีของการจดัการที่เป็นระบบและการปรบัปรุง
ผล การด าเนินการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ    

2.7.3 สอดแทรกหลักการของการบริหารจัดการที่อยู่บนระบบค่านิยมที่สรา้ง
ความ ยั่งยืนใหก้ับโรงเรียนและความสมดุลของผูท้ี่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากนี ้เกณฑ์
รางวลัคณุภาพ แห่งชาติยังเป็นบรรทดัฐานส าหรบัการประเมินตนเองของโรงเรียน เพื่อช่วยในการ
ปรบัปรุงวิธีการ ด าเนินการ ขีดความสามารถ และผลลพัธข์องโรงเรียน กระตุน้ใหม้ีการสื่อสารและ
แบ่งปัน สารสนเทศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ ทุกประเภท และเป็นเครื่องมือที่
สามารถน ามาใชใ้นการท าความเขา้ใจและจัดการผลการดาเนินการของโรงเรียน รวมทั้งใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนและเพิ่ม โอกาสในการเรียนรู ้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน, 2555 , น.1) และส่งผลใหเ้กิด 

1) การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึน้อยู่เสมอใหแ้ก่ผูเ้รียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ซึ่ง
จะส่งผลต่อความยั่งยืนของ โรงเรียน  

2) การปรบัปรุงประสิทธิผลและความสามารถของโรงเรียนโดยรวม  
3) การเรียนรูร้ะดับ องคก์รและระดับบุคคล (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , 

2553 , น. 98)   
การบริหารจดัการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นการจดัการสถานศึกษาที่มุ่งใหเ้กิดคณุภาพ

โดยมีการด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวกับงานวิชาการ (1) งานวิชาการ ประกอบด้วย งานด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลและมาตรฐานการศึกษา (2) งานดา้นบุคคล (3) งาน
ดา้นการเงินและงบประมาณ และ (4) งานดา้นบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานอาคารสถานที่ งาน
ความสมัพันธ์กับชุมชน งานจัดโครงสรา้งองคก์าร งานการคมนาคมและขนส่งนักเรียน งานดา้น
กิจการนักเรียน และมีความหลากหลายของรูปแบบในการจดัการศึกษาที่ไม่ควรยึดโยงรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง และเป็นไปตามขนาดของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างของบริบททั้งในเมืองและ
ชนบท บนพืน้ฐานของความพร้อมทั้งด้านครูและบุคลากร เงินและงบประมาณ ความรู ้และ
เทคโนโลยี ที่จ  าตอ้งท าการศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เหมาะสมตามขนาด
และความพรอ้ม ที่ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบดา้นแนวคิด หลักการ วิธีการ ข้อดี ขอ้จ ากัด และ
เงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช ้เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการศึกษาต่อไป 

จากผลการศึกษาและน าเสนอรูปแบบการบริหารจดัการ แต่ละรูปแบบมีแนวคิด หลกัการ 
วิธีการ ของการน าเสนอ ที่ค  านึงถึงความเหมาะสมตามบริบท ขนาดและความพรอ้มในการจัด
การศึกษา บางรูปแบบเนน้ไปที่การรองรบัการกระจายอ านาจและการไดร้บัการกระจายอ านาจเตม็
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รูปแบบบางรูปแบบเนน้ไปที่การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน บางรูปแบบ
เนน้ไปที่การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน บางรูปแบบเน้นที่สุขภาวะของ
ผูเ้รียนและชุมชนที่ร่วมจดัการศึกษาและไดร้บัการศึกษา แต่ละรูปแบบดงักล่าว สอดรบักบัยุคสมัย
และบริบทที่น าไปใชห้รือทดลองใช ้ซึ่งสามารถน ามาเป็นสารสนเทศตัง้ตน้และแนวทางตน้แบบของ
การวิจยัและพฒันารูปแบบการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศไดน้ระดบัหนึ่ง  
 
 
 
ตอนท่ี 3 เกณฑร์างวัลคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

3.1 ความเป็นมาของรางวัลคุณภาพ     
ระบบรางวลัคณุภาพ มีเกณฑใ์นการปฏิบตัิ เช่น มองถึงความรูเ้ป็นผูน้  าและผลลพัธท์ี่ 

เกิดขึ ้นจากการบริหาร ระบบรางวัลคุณภาพเป็นระดับความเป็นเลิศ (excellence) ของการ
ด าเนินการ ไดร้บัรางวลัของระบบรางวัลต่าง ๆ นัน้มีไม่กี่รางวลั โดยทั่วไประบบรางวลัคุณภาพนั้น 
กระตุน้ความ สนใจของผูบ้ริหารองคก์รต่าง ๆ มาก เช่น รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (The Malcolm 
Baldrige National Quality Award, MBAQA) ของสหรัฐอเมริกา และในช่วงปลายทศวรรษ 
1980-1990 (พ.ศ. 2523 -2533) หลายประเทศไดจ้ดัขึน้เพื่อยกย่องการปฏิบตัิทีเ่ป็นเลิศขององคก์ร
ระบบรางวลัคณุภาพที่รูจ้กักนัมีทัง้ในญ่ีปุ่ นสหรฐัอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา   

 
3.2 วัตถุประสงคข์องระบบรางวัลคุณภาพ      

1) เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพของสินค้าและบริการ และ
สนใจการจดัการคณุภาพ ในฐานะที่เป็นส่วนส าคญัในการช่วยใหม้ีความสามารถในการแข่งขนั  

2) กระตุน้ใหเ้กิดการประเมินตนเองตามเกณฑท์ี่ก าหนด และรบัรูถ้ึงความตอ้งการ
ของตลาด  

3) ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกนัระหว่างองคก์รในขอบเขตที่กวา้งขวาง  
4) กระตุ้นให้แบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความส าเร็จ จากการปรับปรุง 

คณุภาพ และผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการกระท าดงักล่าว       
5) ส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจเงื่อนไขของการบรรลุถึงความเป็นเลิศด้าน คุณภาพ 

และการจดัการคณุภาพที่ประสบความส าเร็จ      
6) กระตุน้ใหอ้งคก์รน าการจดัการคณุภาพไปปรบัปรุงองคก์ร   
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3.3 ตัวอย่างรางวัลคุณภาพ  
1. รางวลัเดมมิ่ง (Deming Prize) รางวลัเดมมิ่ง (Deming Prize) เป็นรางวลัที่ตัง้โดย

คณะกรรมการ อ านวยการสหภาพ นกัวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรแห่งญ่ีปุ่ น เมื่อปี ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 
2494) โดยมี วัตถุประสงคท์ี่จะยกย่องผูท้ี่ประสบความส าเร็จจากการควบคุมคุณภาพทั้งองคก์ร
หรือที่รูจ้ักในชื่อ "TQC" หรือ "CWQC" โดยอาศัยเทคนิคการควบคุมกระบวนการทางสถิติ เป็น
รางวลัที่ใหแ้ก่บุคคล และกลุ่มเป็นประจ าทุกปีรางวัลมี 3 ประเภท คือ ประเภทบุคคล (individual) 
ประเภทประยุกต ์(application) และประเภทโรงงาน (factories) รางวลัประเภทบุคคลใหแ้ก่คนที่
เข้าใจและน าการ ควบคุมคุณภาพทั้งองคก์รไปใชอ้ย่างไดผ้ลส่วนรางวัลประเภทประยุกต์และ
โรงงานนั้น ให้แก่บริษัท และโรงงานที่มีความเด่นในด้านการควบคุมคุณภาพทั้งองค์กรและใช้
เทคนิคทางสถิติในการปรับปรุง คุณภาพโครงสร้างการประเมินของระบบรางวัลเดมมิ่ ง
ประกอบดว้ยปัจจยัหลกัที่ใช ้ตรวจสอบ 10 ปัจจยั แต่ละปัจจยัจะแยกย่อยออกไปอีก 4-11 ปัจจัย
ทุกรายการมีน า้หนกัเท่ากนั  ปัจจยัที่ก าหนดซึ่งเป็นปัจจยัหลกั ๆ ของกระบวนการควบคมุคณุภาพ
ทั้งองค์กร ได้แก่ (1) ด้านนโยบาย (2) ดา้นองค์กรและการปฏิบัติการ (3) ด้านการศึกษาและ
เผยแพร่ (4) ดา้น การเก็บรวบรวมขอ้มลูการติดต่อสื่อสารและการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู (5) ดา้น
การวิเคราะห ์(6) ดา้นการจัดท ามาตรฐาน (7) ดา้นการควบคุมและจัดการ (8) ดา้นการประกัน
คณุภาพ (9) ดา้นผลลพัธ ์(10) ดา้นแผนในอนาคต นอกจากนัน้ยงัมีการตรวจสอบการทางานของ
ผูบ้ริหารระดบัสงูโดยพิจารณา จาก (1) การมีส่วนร่วมและความเขา้ใจการปรบัปรุงคณุภาพ (2) ส่ิง
ที่ผู ้บริหารระดับสูงจ าเป็นจะต้องท าบริษัทที่ขอรบัรางวัลต้องส่งเอกสาร 30 ชุด ในนั้นจะมีการ
บรรยายเกี่ยวกับการท ากิจกรรมกลุ่ม คุณภาพระดับบริษัท ระดับหน่วยงาน การด าเนินธุรกิจของ
กิจการและอนาคต โดยมีคณะอนุกรรมการ คอยตรวจดวู่าท าการควบคุมคณุภาพทั่วบริษัทหรือไม่ 
ถ้าผ่านเกณฑ์กรรมการจะไปตรวจเยี่ยมบริษัท ส่วนบริษัทที่ตกรอบจะไดร้บัค าชีแ้จงในขั้นตอน
ต่อไปส าหรบัการตรวจเยี่ยมมี 4 ส่วน ส่วนแรก บริษัท ที่สมัครขอรบัรางวัลกับหน่วยงานย่อยจะ
น าเสนอผลงานเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ส่วนที่สอง เป็นการประเมินตามที่ผู ้ตรวจสอบ
ก าหนด เสร็จแล้วน ามาประชุมกับตัวแทนของบริษัท ซึ่งวิธีการแต่ ละครัง้จะต่างกัน ส่วนที่สาม 
เป็นการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงที่ส  านักงานใหญ่ ส่วนที่สี่ เป็นการ ตรวจสอบการอา้งอิง เช่น 
สอบถามจากลกูคา้ ผูร้บัเหมาหรือผูป้้อนวตัถุดิบ ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูต้รวจสอบ แต่ละคนใหค้ะแนนแต่
ละส่วนไม่เกิน 100 คะแนน แต่บริษัทที่ไดร้างวัลตอ้งไดค้ะแนนการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารไม่ต  ่ากว่า 
70 คะแนน และคะแนนรวมในส่วนอ่ืนไม่ต  ่ากว่า 70 คะแนน ส่วนคะแนนการ ตรวจสอบหน่วยงาน
ย่อยไม่ต ่ากว่า 50 คะแนน แต่ถา้บริษัทถูกตัดสินว่าไม่เคารพผูต้รวจสอบก็อาจ ไม่ไดร้บัรางวลัเลย 
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รางวัลเดมมิ่งไม่เหมือนรางวัลคุณภาพยุโรป หรือรางวัลมัลคอล์ม บอลดริจ  (Malcolm Baldrige 
National Quality Award) เพราะ ไม่มีการแข่งขนั แต่ละปีจึงมีบริษัทจ านวนมากที่ผ่านเกณฑแ์ละ
ไดร้บัรางวลั  

2. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  มัลคอล์ม บอลดริจ (Malcolm Baldrige National 
Quality Award)  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดย ภารกิจการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม ร่วมกบัมลูนิธิ Fulbright ไทย - อเมริกนั จดัการสัมมนาเรื่อง “The 
Baldrige Award Roadmap to Performance Excellence” โดยเชิญ ด็อกเตอรล์อิูส มาเรีย คาลิง 
โก (Dr. Luis Maria R. Calingo ) ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเกณฑ์รางวลัคุณภาพ MBNQA มา 
บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อความเข้าใจในกรอบ และเกณฑ์คุณภาพเพื่อการ
ด าเนินการ ที่เป็นเลิศของ มลัคอลม์ บอลดริจ  ณ สถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี ปี 
พ.ศ. 2525 2527 โครงการรางวลัคณุภาพแห่งชาติเกิดขึน้จากขอเสนอแนะของคณะท างานเฉพาะ
กจิ ในดา้นการเพิ่มผลผลิต สมยัประธานาธิบดี โรนลัด ์เรแกน แต่ยงัไม่มีการด าเนินการใด ๆ อย่าง
จริงจงั จนกระทั่งศนูยพ์ฒันาคณุภาพและผลผลิตของสหรฐัอเมริกา (American Productivity and 
Quality Center) เห็นควรใหม้ีการมอบรางวลัใหแ้กอ่งคก์รที่มีคณุภาพ เพื่อเป็นการสรา้งขวัญและก 
าลังใจซึ่ง ผลจากการตัดสินใจดังกล่าวท าให้บริษัท และองค์กรชั้นน าหลายแห่ง ได้กลับมา
พิจารณามองดูตนเอง และพบข้อบกพร่อง ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงตนเองมากขึน้ เช่น บริษัท 
Motorola มีการปรบัปรุง บริหารงานในเชิงโครงสร้างมากขึน้ หรือบริษัท Xerox เริ่มที่จะมีการ
เรียนรูแ้ละปรบัปรุงข้อบกพร่อง หน่วยงานของตนในญ่ีปุ่ นมากขึน้ รางวัล Malcolm Baldrige 
Award ในปี ค.ศ.1987 เป็นปีเดียวกับที่ประกาศ ISO 9000 ให้เป็นมาตรฐานนานาชาติ แต่ใน
อเมริกาไดป้ระกาศ รางวัล Malcolm Baldrige เพราะฉะนั้น ISO ในอเมริกาจึงไม่ค่อยขยายผล
มากนกั เนื่องจากรางวลั Malcolm Baldrige มี ชื่อเสียงมากว่าปี ค.ศ. 1988 ออสเตรเลียไดเ้ริ่มตน้ 
Australia Award ซึ่งมี  แนวคิดอย่างเดียวกับ รางวัล Malcolm Baldrige ในปี ค.ศ. 1991 มี 
European Award ปี 1994 ประเทศสิงคโปรม์ี Singapore Quality Award ในประเทศไทยศึกษา
แนวทางโดยสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ แลว้ได ้น ามาประยุกต ์ใชก้ับรางวลั TQA ของ ไทยดว้ย
เช่นกนัรางวัล Malcolm Baldrige Award มีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงจนมาถึงในปี ค.ศ. 2015 – 
2016 (Malcolm Baldrige National Quality Award 2015-2016) และฉบับล่าสุดคือ Malcolm 
Baldrige National Quality Award 2019-2020  ปรากฏตามภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 กรอบการด าเนนิการของเกณฑร์างวลัคณุภาพ Criteria for Performance 
Excellence Overview and Structure 

 

ที่มา : 2019–2020 Baldrige Excellence Framework (Education) 

3. รางวลัคณุภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA)  เริ่มตน้ตัง้แต่มีการลง
นามในบนัทึกความเขา้ใจระหว่างสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคณุภาพ
แห่งชาติขึน้ในประเทศไทย และดว้ยตระหนกัถึงความส าคญัของรางวลันีส้  านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงไดบ้รรจุรางวลัคณุภาพแห่งชาติไว ้ในแผนยุทธศาสตร์
การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 9 
โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือ กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนบัสนุน และผลกัดันใหอ้งคก์รต่าง ๆ ทั้ง ภาคการผลิต
และการบริการ น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการ บริหาร
จัดการ องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดาเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้รบัการประกาศ 
เกียรติคุณดว้ยรางวัลคุณภาพแห่งชาติและองคก์รที่ไดร้บัรางวัลจะน าเสนอวิธีปฏิบตัิที่นาองคก์ร
ของ ตนไปสู่ความส าเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างใหอ้งคก์รอ่ืน ๆ น าไปประยุกตเ์พื่อใหป้ระสบผลส าเร็จ 
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เช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการด าเนินงานไปอย่างกวา้งขวาง ย่อมจะส่งผลต่อการพฒันา ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดการคา้โลกได ้รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ ถือเป็นรางวลัระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากมีพืน้ฐาน ทางดา้นเทคนิคและกระบวนการ
ตดัสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ สหรฐัอเมริกา หรือ The Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นตน้แบบ รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศ
ต่าง ๆ หลายประเทศทั่วโลกน าไปประยุกต ์เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย สิงคโปร ์มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส ์เป็นตน้  โดยมีวตัถุประสงค ์      

1) สนับสนุนการน าแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุง
ความสามารถในการแข่งขนั      

2) ประกาศเกียรติคณุใหก้บัองคก์รที่ประสบผลส าเร็จในระดบัมาตรฐานโลก  
3) กระตุน้ใหม้ีการเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ      
4) แสดงใหน้านาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดบัมาตรฐานความเป็นเลิศ

ในการบริหารจดัการ ประโยชนต์่อองคก์ร  
องคก์รภาครฐั ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่น าเกณฑเ์พื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดบัมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกบัระบบการบริหารจดัการของตน จะ
ไดร้บัประโยชนใ์นทุกขัน้ตอน เริ่มจากการตรวจประเมินตนเอง ผูบ้ริหารจะทราบถึง สภาพที่แทจ้ริง
ว่าระบบการบริหารจัดการของตนยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถก าหนด วิธีการและ
เป้าหมายที่ชดัเจนในการจดัท าแผนปฏิบตัิการ และเมื่อองคก์รปฏิบัติตามแผนจนบรรลเุป้าหมาย 
ที่วางไว้ มีความพร้อม และตัดสินใจสมัครรับรางวัล องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินด้วย
กระบวนการ ที่มีประสิทธิผล โดยผูท้รงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพที่ไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อเป็น
ผูต้รวจประเมิน โดยเฉพาะ และไม่ว่าองคก์รจะผ่านเกณฑร์บัรางวลัหรือไม่ก็ตาม องคก์รจะไดร้บั
รายงานป้อนกลบัซึ่ง ระบุจุดแข็งและจุดที่ตอ้งปรบัปรุง ซึ่งนบัเป็นประโยชนต์่อการน าไปวางแผน
ปรบัปรุงองคก์รใหส้มบูรณ์ มากขึน้ต่อไป องคก์รที่ไดร้บัรางวลัจะเป็นที่ยอมรบัจากองคก์รต่าง ๆ 
ทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ และมีสิทธ์ิใชต้ราสญัลกัษณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติซึ่งสื่อถึง
ความเป็นเลิศในระบบ การบริหารจัดการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งมีโอกาส
ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันา ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการน าเสนอวิธี
ปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จและเปิดโอกาสให้มีการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่ อเป็น
แบบอย่างให้กับองค์กรอ่ืน ๆ น าไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกันภาพรวม
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โครงสรา้งของเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ TQA 2020-2021 ที่มีรายละเอียดแสดงความสมัพนัธ์
ของกระบวนการตามเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ ปรากฏตามภาพประกอบ 3  

 

ภาพประกอบ 3 ภาพรวมโครงสรา้งของเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ TQA 2020-2021 

ที่มา : เกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ TQA 2020-2021 หนา้ 8 

4. ความเป็นมาของเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (OBECQA)  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานไดข้บัเคลื่อนนโยบายโรงเรียน
มาตรฐานสากล มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยใหโ้รงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนดว้ยระบบคุณภาพ 
ตามเกณฑร์างวัลคุณภาพ แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่มีตน้แบบ
มาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของประเทศสหรฐัอเมริกา ที่ เรียกว่า The Malcolm Baldrige 
National  Quality Award (MBNQA) ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาตลอด เพื่อช่วยให้องค์กร
ประเมินตนเองภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเนน้ผลการด าเนินการตาม
กลยุทธ์ขององคก์ร เกณฑไ์ดพ้ัฒนาไปสู่ มุมมองเชิงระบบ ที่ครอบคลุมและบูรณาการการบริหาร
จัดการกับผลการด าเนินการโดยรวมขององค์กร  เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นไปตาม
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เป้าหมายส าคัญ “บริหารเยี่ยม : ผลลัพธ์ยอด”ส านัก บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน จึงจัดท าเอกสาร เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลปี 
2559-2560 นีข้ึน้ เพื่อใหโ้รงเรียนน าแนวทางของเกณฑไ์ปประยุกตใ์ชโ้ดย เทียบเคียงใหเ้หมาะสม
กบับริบทการบริหารจดัการของโรงเรียน  ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ มุ่งมั่นที่จะพฒันา
ตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง แต่ในสภาพความเป็นจริงการด าเนินงาน โ รงเรียน
มาตรฐานสากลมีความแตกต่างกนัทัง้บริบท ศกัยภาพ ขนาดโรงเรียนรวมทัง้สภาพแวดลอ้ม อ่ืน ๆ 
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนเกิดการพัฒนาตามบริบท และ
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ทางส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐานจึงก าหนดใหม้ีการ 
บริหารจดัการดว้ยระบบคณุภาพเป็น 3 ระดบั คือ    

ระดับที่ 1 การบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award : 
SCQA)                        

ระดับที่ 2  การบริหารจดัการระบบคุณภาพระดับส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award :OBECQA)    

ระดบัที่ 3  การบริหารจดัการระบบคณุภาพระดบัชาติ (Thailand Quality Award :TQA)        
 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (Office of 

Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) เป็นเกณฑเ์พื่อผลการด าเนินงานที่
เป็นเลิศขบัเคลื่อนใหโ้รงเรียนบรรลเุป้าประสงค ์ปรบัปรุงผลลัพธ ์และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนักับโรงเรียนในระดบันานาชาติ เจตจ านงของเกณฑร์างวลัคณุภาพ OBECQA นัน้  คือ การ
ช่วยใหทุ้โรงเรียนไม่ว่าขนาดใด หรืออยู่ในสงักดัใด สามารถตอบค าถามที่ทา้ทาย 3 ขอ้ดงันี ้ 

1) โรงเรียนด าเนินการไดด้ีเท่าที่ควรเป็นหรือไม่  
2) โรงเรียนรูไ้ดอ้ย่างไร  
3) โรงเรียนควรปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ดว้ยวิธีการอย่างไร  
โรงเรียนตอ้งส ารวจตนเองว่า ไดด้  าเนินการวัดผลส าเร็จ ในสิ่งที่ส  าคัญต่อโรงเรียน

แลว้หรือไม่ ค  าถามของเกณฑ์ครอบคลุม 7 ดา้นที่ส  าคัญในการจัดการและการด าเนินการของ
โรงเรียน (แบ่งย่อยออกเป็นกระบวนการ 6 หมวด และผลลัพธ์ 1 หมวด) ไดแ้ก่  1)การน าองคก์ร  
2)กลยุทธ์  3)นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  4)การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้       
5)บุคลากร  6)การปฏิบตัิการ และ 7)ผลลพัธ ์โดยมีค าถามขอ้ก าหนดโดยรวมที่จ  าเป็นตอ้งตอบให้
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ครบถ้วน  จ านวนทั้งสิ ้น  17 ค าถาม  ที่ เป็นกระบวนการส าคัญ ในการเริ่มต้นปรับป รุง       
กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA                         
ปรากฏตามภาพประกอบ 4 

 

ที่มา : เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
OBECQA 2559-2560 

โดยมีความหมายและค าอธิบายภาพเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA เพื่ อผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ โดย
กระบวนการท่ีมี มุมมองเชิงระบบ(ค่านิยมและแนวคิดหลัก) ดังน้ี  

ระบบของการด าเนินการที่เป็นเลิศ ประกอบด้วยเกณฑ ์6 หมวดที่อยู่ส่วนกลางของภาพ
ซึ่งระบุกระบวนการและผลลพัธท์ี่โรงเรียนบรรลตุามเป้าหมาย  

ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศตอ้งอาศยัการน าองคก์รที่เขม้แข็งและแสดงใหเ้ห็นเด่นชดั ใน
ภาพ 1 ค าว่า “บูรณาการ” ที่กลางภาพ แสดงใหเ้ห็นว่า ทุกองคป์ระกอบของระบบเชื่อมโยงกนั  

ลกูศรแนวนอนตรงกลาง แสดงการเชื่อมโยงที่ส  าคัญระหว่างกลุ่มการน าองคก์ร (หมวด 
1, 2 และ 3) กับกลุ่มผลลัพธ์ (หมวด 5, 6 และ 7) และยังแสดงถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
กลุ่มการน าองคก์ร และกลุ่มผลลพัธ ์ 

ภาพประกอบ 4 กรอบความคิดของเกณฑร์างวลัคณุาภาพ OBECQA 2559-2560 
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ลกูศรแนวตั้งที่กลางภาพ แสดงความสมัพันธ์แบบ 2 ทิศทาง ระหว่างพืน้ฐานของระบบ 
ซึ่งใหส้ารสนเทศและขอ้มลูป้อนกลบัส าหรบักระบวนการที่ส  าคญักบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 

รูปแบบการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขัน้พืน้ฐาน (OBECQA) เกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(OBECQA) ของโครงการโรงเรียน มาตรฐานสากล เพื่อองคก์รที่เป็นเลิศ ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของ
เกณฑแ์บ่ง ออกเป็น 7 หมวดดว้ยกนั คือ 1) การน าองคก์ร  2) กลยุทธ ์ 3) นกัเรียน และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย    4) การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ 5) บุคลากร  6) การปฏิบัติการ และ 7) 
ผลลพัธ ์   

 
3.4 ค่านิยมและแนวคิดหลักของโรงเรียนท่ีมีผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

การสรา้งโรงเรียนใหพ้รอ้มในการแข่งขันและประสบความส าเร็จทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ย่อมเกิดจากค่านิยมแนวคิดหลกั เป็นความเชื่อและพฤติกรรมที่พบว่าฝังลึกอยู่ในโรงเรียน 
หรือองคก์รที่มีผลการด าเนินการชัน้เลิศ ค่านิยมแนวคิดหลกัจึงเป็นรากฐานที่ก่อใหเ้กิดการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างผลการด าเนินการที่ส  าคญัและขอ้ก าหนดของการปฏิบัติการภายใตก้รอบ
การจดัการที่เนน้ผลลพัธซ์ึ่งน าไปสู่การปฏิบตัิการใหข้อ้มลูป้อนกลับและความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อช่วยให้โรงเรียนประเมินตนเองภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งเน้นผลการ
ด าเนินการตามกลยุทธข์ององคก์ร เกณฑไ์ดพ้ัฒนาไปสู่มุมมองเชิงระบบที่ครอบคลุมและบูรณา
การการบริหารจดัการกับผลการด าเนินการโดยรวมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เกณฑน์ีจ้ัดท าขึน้โดย
อาศัยค่านิยมแนวคิดหลัก 11 ประการ ที่สอดคลอ้งกับเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA และ 
เกณฑร์างวลัคณุภาพ MBNQA ดงันี ้ 

มุมมองเชิงระบบ (Systems Perspective) 
ระบบ หมายถึง แนวทาง การะบวนการต่าง ๆ ของโรงเรียนซึ่งมีการจัดขั้นตอน

เป็นล าดบั สามารถท าซ  า้ได ้และแสดงการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้
มมุมองเชิงระบบ หมายถึง แนวทาง กระบวนการ จะมีความเป็นระบบ ถา้หากมี

การสรา้งโอกาสในการประเมิน การปรบัปรุง และการแบ่งปันรวมอยู่ดว้ย จนส่งผลใหแ้นวทางนัน้มี
ระดับความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ การจัดการกับองคป์ระกอบทุกส่วนของโรงเรียนใหเ้ป็นหนึ่ งเดียว เพื่อ
บรรลวิุสัยทัศน ์พันธกิจ ความส าเร็จ ที่ตั้งไวอ้ย่างต่อเนื่อง และมีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศการ
จดัการผลการด าเนินการโดยรวมของโณงเรียนจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งอาศยัการปฏิบตัิการที่
เชื่อมโยงกันของระบบงานและความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกันของแผนงานกระบวนการ
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ปฏิบตัิงาน และตัววดัหรือตวัชีว้ดัต่าง ๆ ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งใหค้วามส าคญัต่อทิศทางเชิงกลยุทธ ์
ตอ้งด าเนินการมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน ต้องตรวจ
ติดตาม ปรบัปรุงแกไ้ขและจดัการผลการด าเนินการโดยอาศยัผลลพัธเ์ป็นพืน้ฐาน 

 
การน าองคก์รอย่างมีวิสัยทัศน ์(Visionary Leadership) 

ผู้บริหารโรงเรียนควรก าหนดวิสัยทัศน์ หรือภาพความส าเร็จของโรงเรียนใน
อนาคตใหช้ดัเจนและเป็นรูปธรรม มีกรอบระยะเวลาความส าเร็จที่สามารถวดัได้ ผูบ้ริหารโรงเรียน
ตอ้งสื่อสาร สรา้งแรงบนัดาลใจ กระตุน้ ส่งเสริมใหบุ้คลากร และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีส่วนร่วมท า
ใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จ มีการพฒันาเรียนรูม้ีความรบัผิดชอบยอมรบัการเปลี่ยนแปลง 

ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับต่าง ๆ อย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อการปฏิบัติ และผลการ
ด าเนินการของตนเองและของคณะกรรมการก ากับดูแลองคก์ร ผู ้บริหารโรงเรียนต้องสามารถ
เสริมสรา้งจริยธรรม ค่านิยม และความคาดหวังของโรงเรียนไปพรอ้ม ๆ กับการพัฒนาโรงเรียนใน
อนาคตการสรา้งภาวะโรงเรียน ความมุ่งมั่น และความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ใหเ้กิดขึน้ทั่วทัง้โรงเรียน 

 
ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นนักเรียน (STUDENT-Focused Excellence) 

เนื่องจากนกัเรียนเป็นผูต้ดัสินผลการด าเนินการและคณุภาพการจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตรและบริการทางการศึกษาต่าง ๆ ของโรงเรียน ดว้ยเหตนุีโ้รงเรียนจึงตอ้งค านึงถึง
องคป์ระกอบ และรายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของหลักสูตร
และบริการอ่ืน ๆ นกัเรียนไดร้บัการพฒันาเต็มตามศกัยภาพของแต่ละคน 

ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน ประกอบด้วยส่วนที่เป็นนักเรียนปัจจุบันและ
นักเรียนในอนาคต โดยการเขา้ใจถึงความปรารถนา ความตอ้งการ ความคาดหวังของนักเรียน
ปัจจุบนัและการคาดการณถ์ึงความปรารถนาของนกัเรียนในอนาคตความเป็นเลิศที่มุง่เนน้นกัเรยีน
จึงเป็นแนวคิดเชงิกลยุทธท์ี่มุ่งเนน้การใหไ้ดน้กัเรียนใหม่ การรกัษานกัเรียนเดิม การท าใหน้กัเรียนมี
ความพึงพอใจ ผูกพนัต่อหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนและโรงเรียน 

โรงเรียนจึงตอ้งมีความไวต่อความตอ้งการของนักเรียน ไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ใหม่ รวมทัง้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความผูกพนัของนักเรียน โรงเรียนจึงตอ้งรบัฟังเสียงของ
นกัเรียนอย่างตัง้ใจ และตอ้งคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดงันัน้ หลักสูตร และบริการ
ทางการศึกษาต่าง ๆ ของโรงเรียนควรมีการพัฒนา ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงให้ตอบสนองความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของนกัเรียน ทัง้นกัเรียนปัจจุบนัและนกัเรียนในอนาคตอยู่เสมอ 
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การให้ความส าคัญกับบุคลากร (Valuing People) 

โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จเกิดขึน้จากบุคลากรที่มีความผูกพนักบัโรงเรียนได้
ท างานที่มีความหมายต่อตนเองในสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยั มีความไวว้างใจและใหค้วามร่วมมือ
ซึ่งกนัและกัน ทิศทางของโรงเรียนชดัเจน ไดม้ีโอกาสในการเรียนรู ้อีกทั้งมีความรบัผิดชอบในผล
การด าเนินการ 

ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องให้ความส าคัญต่อการมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมที่
เกื ้อหนุน บุคลากรที่มีความหลากหลาย สร้างระบบจูงใจและยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลที่
นอกเหนือไปจากระบบการให้ความดีความชอบตามปกติ พัฒนาและสนับสนุนบุคลากรใหเ้กิด
ความก้าวหน้าในหนา้ที่ มีการแบ่งปันความรูข้ององค์กรให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ไดด้ียิ่งขึน้ มีความรบัผิดชอบในผล
การด าเนินการของตนเองและโรงเรียน 

 
การเรียนรู้ระดับองคก์รและความคล่องตัว (Organizational Learning and Agility) 

เกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กล่าวถึง
การเรียนรูท้ั้งสองส่วน คือ การเรียนรูร้ะดับองคก์รและระดับบุคคล การเรียนรูร้ะดับองคก์รไดม้า
จากการวิจยัและพฒันาวงจรการประเมิน การปรบัปรุง ความคิดและมมุมองจากบุคลากร และผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย การแบ่งปันวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ และการจดัระดบัเทียบเคียง การเรียนรูร้ะดบับุคคล
ไดม้าจากการศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของบุคลากร
แต่ละบุคคล ความส าเร็จของโรงเรียนในสภาวะปัจจุบนัที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอยู่
ในสภาวการณก์ารแข่งขนัสูง จ าเป็นตอ้งอาศัยการเรียนรูใ้นระดบัองคก์รเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไวต่อเนื่อง และมีความคล่องตวั ยืดหยุ่นในการปฏิบตัิการของโรงเรียน 

การจดัการศึกษามีความจ าเป็นตอ้งตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อประเด็นทางสงัคม
เศรษฐกิจและการเมืองใหม่ ๆ เช่น ความเป็นสังคมเมือง สงัคมผูสู้งอายุ การเกิดขึน้ของนวตักรรม
และเทคโนโลยี สมัยใหม่ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล การก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน วิกฤต
เศรษฐกิจ เหตุการณ์รุนแรงจากสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเสียงเรียกรอ้งจากสงัคมและนโยบาย
การจัดการศึกษาของรัฐบาล ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องมีความสามารถในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดว้ยรอบเวลาที่สั้นลง การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมัก
ต้องอาศัยระบบงานใหม่  การปรับโครงสร้างของกระบวนการท างานให้เรียบง่ายขึ ้น การ
ปรบัเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสู่อีกกระบวนการหนึ่งหรือการบูรณาการ การท างาน เข้า
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ดว้ยกนันัน้ตอ้งอาศยัการจดัการความรูข้องโรงเรียนใหท้นัสมยัและมีประสิทธิผล เนน้การสรา้งองค์
ความรู้และแบ่งปันองค์ความรู้ทั่วทั้งโรงเรียน และให้ยึดถือว่าการเรียนรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบตัิงานประจ าวนัที่ท าจนเป็นกิจวตัร 

 
การมุ่งเน้นความส าเร็จ (Focus on Success) 

การสร้างโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต
ตลอดจนเป็นโรงเรียนดา้นผลการด าเนินการ โรงเรียนตอ้งมีแนวทางที่มุ่งเนน้อนาคตอย่างชดัเจน
และมีความมุ่งมั่นที่จะสรา้งพนัธะระยะยาวกบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่ส  าคญั เช่น นกัเรียน ผูป้กครอง
นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน ผู ้ส่งมอบ พันธมิตร ผู ้สนับสนุน ผู ้ให้ความร่วมมือที่ส  าคัญ 
สาธารณชนและชุมชน โดยอาศัยความคล่องตัวในการปรบัเปลี่ยนแผนการด าเนินการไปตาม
สถานการณ ์การจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการจดัสรรทรพัยากรของโรงเรียนจึงควร
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความคาดหวังของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
โอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความจ าเป็นและขีดความสามารถด้านอัตราก าลังของ
บุคลากร การเปลี่ยนแปลงด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย 
กฎระเบียบ ขอ้บังคับต่าง ๆ รวมทั้งการปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ของโรงเรียนคู่แข่ง ฯลฯ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคญัต่อความส าเร็จของโรงเรียนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

 
การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for Innovation) 

นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การปฏิบตัิดว้ยวิธีการใหม่ๆ 
เพื่อปรบัปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริการทางการศึกษา แผนงาน 
กระบวนการท างาน การปฏิบัติการ และรูปแบบทางการบริหารจดัการองคก์รเพื่อสรา้งคณุค่าใหม่
ใหแ้ก่นักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย นวัตกรรมมีความส าคัญต่อการปฏิบัติการ ระบบงาน และ
กระบวนการท างานของโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงควรชีน้  าและบริหารโรงเรียนเพื่อระบุโอกาส
เชิงกลยุทธ ์และเพื่อใหค้วามกลา้เสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลไดผ้ลเสียอย่างรอบดา้นกลายเป็นส่วน
หนึ่งของวฒันธรรมการเรียนรูข้องโรงเรียน บูรณาการนวตักรรมในการปฏิบตัิงานประจ าวนั มีระบบ
การปรบัปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียนเป็นส่วนช่วยเกือ้หนุนใหเ้กิดนวตักรรม 

 
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact) 
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การจดัการโดยใชข้อ้มลูจริง ตอ้งมีการวดัและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินการของ
โรงเรียนทั้งภายในโรงเรียนและสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัการวดัผลควรมาจากความตอ้งการและ 
แผนกลยุทธข์องโรงเรียน และควรส่ือถึงขอ้มลูสารสนเทศที่ส  าคญัเกี่ยวกบักระบวนการผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธ์ิที่ส  าคัญ รวมทั้งผลการด าเนินการของคู่แข่งขอ้มูลและ
สารสนเทศอาจอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข กราฟ หรือขอ้มูลเชิงคุณภาพ และมาจากหลาย
แหล่งขอ้มูลทัง้กระบวนการภายใน ผลส ารวจและส่ือสงัคมออนไลน ์โรงเรียนอาจจ าเป็นตอ้งใชต้ัว
วดัและตัวชีว้ดัเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในสภาพแวดลอ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ
วิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากกระบวนการติดตามจะท าใหโ้รงเรียนสามารถประเมินและปรบัเปลี่ยนตัว
วดัหรือตวัชีว้ดัเหล่านัน้เพื่อใหส้นบัสนุนเป้าประสงคข์องโรงเรียนไดด้ียิ่งขึน้ 

การวิเคราะห ์หมายถึง การส ารวจหาสาระส าคญัของขอ้มูลและสารสนเทศใหไ้ด้
เพื่อน ามาใช้สนับสนุนการประเมินผล การตัดสินใจ การปรับปรุง การปฏิบัติการ การสร้าง
นวตักรรม การทบทวนผลการด าเนินการโดยรวม และการเปรียบเทียบผลการด าเนินการกบัระดับ
เทียบเคียงของคู่แข่งของวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility) 

ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และ
ค านึงถึงความผาสุกและประโยชนข์องสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนและบุคลากรในการ
คุม้ครองป้องกันสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอ้มของสาธารณะใหค้วามส าคญัต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ คาดการณล์่วงหนา้ถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึน้จากกระบวนการ
ปฏิบตัิงานของโรงเรียน โรงเรียนตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของทอ้งถิ่น จงัหวดั
โดยเคร่งครดัหรือเหนือกว่าตามที่กฎหมายก าหนด และก าหนดความรบัผิดชอบต่อสังคมไวใ้นการ
วางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  การค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคม หมายถึง การ
สนับสนุนความตอ้งการที่ส  าคัญเรื่องสิ่งแวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกิจ ในขอบข่ายที่โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการใหแ้ก่ชุมชน เช่น การให้ความรูแ้ก่ชุมชน การร่วมกันป้องกันยาเสพติดในชุมชน การ
ร่วมกนัอนุรกัษ์ทรพัยากร การลดคารบ์อนฟุตพริน้ต ์(การลดปริมาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์
สู่บรรยากาศ) การใหบ้ริการดา้นอาคารสถานที่ วสัด ุครุภณัฑ ์และกิจกรรมเพื่อการกุศลต่าง ๆ 

 
จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency) 
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โรงเรียนควรแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการประพฤติปฏิบตัิอย่างมีจริยธรรม
ต่อการท าธุรกรรมและการปฏิสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มคณะกรรมการก ากับดูแล
โรงเรียนตอ้งมีจริยธรรมสงูและตรวจติดตามการด าเนินการทัง้หมดของโรงเรียนอยู่เสมอ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม และแสดงถึงความคาดหวังอย่างชัดเจนที่จะให้บุคลากรทุกคนมีการประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรมเช่นเดียวกนั ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ ์(Delivering Value and Results) 

การส่งมอบคุณค่าที่ส  าคัญที่สุด(สะท้อนจากความคาดหวัง และผลลัพธ์ของ
หลักสูตรและกระบวนการใหแ้ก่นกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย จะช่วยใหน้ักเรียนและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียมีความผูกพนัธ ์และความภกัดีต่อโรงเรียน  

กลยุทธข์องโรงเรียน ตอ้งระบุความตอ้งการของนกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียไว้
ใหช้ดัเจน เพื่อช่วยใหม้ั่นใจว่าแผนงานและการปฏิบตัิต่าง ๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ทุกกลุ่มไดโ้ดยหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบด้านลบต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การ
วดัผลการด าเนินการของโรงเรียน ตอ้งมุ่งเนน้ผลลพัธท์ี่ส  าคญั และผลลพัธต์อ้งประกอบดว้ยตวัวัด
ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตวัวดัเฉพาะดา้นการเงิน แต่รวมดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ ความพึงพอใจและ
ความผูกพนัของนกัเรียน บุคลากร รวมทัง้ผลการด าเนินการดา้นการน าองคก์รและดา้นกลยุทธ์ 

 
ค่านิยม และแนวคิดหลัก (Core value) ของโรงเรียนท่ีเป็นเลิศ  

คุณภาพที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู ้วิจัยได้ศึกษาการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา การรบัรองคุณภาพที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในระดับสากล หรือระดับนานาชาติ 
จากเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง นั้น เกณฑร์างวัลคุณภาพที่ปรากฏ และมีความ
เกี่ยวขอ้งและไดน้ ามาใชก้ับการจัดการคุณภาพของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล นั้น จาก
การศึกษา พบว่า เกณฑร์างวลัคณุภาพที่ไดร้บัการยอมรบั และมีการน าไปใช ้อย่างแพร่หมายทั่ว
โลก คือ เกณฑร์างวลัคณุภาพ MBNQA ซึ่งประเทศไทยไดน้ ามาใชเ้พื่อการพฒันาองคก์รต่าง ๆ ใน
ประเทศ โดยใชช้ื่อว่า  TQA เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ และในทาง
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้น าเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้ชื่ อว่า 
OBECQA ที่มีความสอดคลอ้งกบัเกณฑร์างวลัคณุภาพ ทัง้ MBNQA  และ TQA มีประเด็นส าคัญ
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ร่วมกนั แสดงถึงการน าหลกัการพืน้ฐาน แนวคิด ค่านิยม ของ MBNQA มาใชเ้ป็นแนวทางในการ
พัฒนาเกณฑท์ี่มีความสอดคลอ้ง และสามารถน าไปใชใ้นการพัฒนาองคก์รต่าง ๆ และมีการใช้
บริบทของกลุ่มเป้าหมายในการมอบรางวัลในระดบัต่าง ๆ ที่แตกต่างไป โดยผูวิ้จัยไดด้  าเนินการ
วิเคราะหเ์กณฑร์างวลัคณุภาพ รายละเอียดตามตาราง  ดงัต่อไปนี ้ 
 

ตาราง 2 แสดงการวิเคราะหก์ารเปรียบเกณฑร์างวลัคณุภาพ ที่มีมาตรฐานในระดบัสากล 
 

ประเด็นส าคัญร่วมกัน ประเด็นส าคัญท่ีแตกต่าง 
MBNQA 

2019-2020 
TQA 

2563-2564 
OBECQA 
2559-2560 

MBNQA 
2019-2020 

TQA 
2563-2564 

OBECQA 
2559-2560 

 
ค่านิยมและแนวคิดหลัก จ านวน 11 ข้อ  
- มมุมองเชิงระบบ (Systems perspective) 
- การน าองคก์รอย่างมีวิสยัทัศน ์ 
(Visionary leadership) 
- ความเป็นเลิศที่มุ่งเนน้ลกูคา้ / นกัเรียน  
(Customer-focused excellence) 
- การใหค้วามส าคญักับบุคลากร  
(Valuing people) 
- การเรียนรูร้ะดบัองคก์รและความคล่องตวั 
(Organizational learning and agility) 
- การมุ่งเนน้ความส าเร็จ  
(Focus on success) 
- การจดัการเพื่อนวัตกรรม  
(Managing for innovation) 
- การจดัการโดยใชข้อ้มลูจริง  
(Management by fact) 
- ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
(Societal responsibility) 
- จริยธรรมและความโปร่งใส 
(Ethics and transparency) 
- การส่งมอบคุณค่าและผลลพัธ ์ 
(Delivering value and results) 

Organizational 
Profile ไม่มีคะแนน 

โครงร่างองคก์ร 
ไม่มีคะแนน 

โครงร่างองคก์ร 
ไม่มีคะแนน 

Leadership  
120 point 

การน าองคก์ร  
110 คะแนน 

การน าองคก์ร  
110 คะแนน 

Strategy  
85 point 

กลยุทธ ์ 
95 คะแนน 

กลยุทธ ์ 
95 คะแนน 

Customers  
85 point 

ลกูคา้  
95 คะแนน 

นกัเรียน และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย 95 คะแนน 

Measurement, 
Analysis, and KM  
90 point 

การวัด วิเคราะห ์และ
การจัดการความรู ้
100 คะแนน 

การวัด วิเคราะห ์ 
และการจดัการความรู ้
100 คะแนน 

Workforce  
85 point 

บุคลากร  
100 คะแนน 

บุคลากร  
100 คะแนน 

Operations  
85 point 

การปฏิบติัการ  
100 คะแนน 

การปฏิบติัการ  
100 คะแนน 

Results  
450 point 

ผลลพัธ ์ 
400 คะแนน 

ผลลพัธ ์ 
400 คะแนน 

TOTAL  
1,000 POINTS 

รวม  
1000 คะแนน 

รวม  
1000 คะแนน 

Categories Prize:  
manufacturing, 
service, small 

- ระดบั TQA >650  
- ระดบัTQC+>450 
Customer, People  

- ระดบั : ScQA  
250-350 คะแนน 
- ระดบั : OBECQA  
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ประเด็นส าคัญร่วมกัน ประเด็นส าคัญท่ีแตกต่าง 
MBNQA 

2019-2020 
TQA 

2563-2564 
OBECQA 
2559-2560 

MBNQA 
2019-2020 

TQA 
2563-2564 

OBECQA 
2559-2560 

 
ระบบการให้คะแนน 
  (1) ADLI ส่วนกระบวนการ (หมวด 1-6) 
  (2) LeTCI ส่วนผลลพัธ ์(หมวด 7) 

business, 
education, health 
care and nonprofit 

Operation, 
Innovation 
- ระดบั TQC>350  

ตัง้แต่ 351 คะแนน 

 
ตาราง 2 แสดงการสังเคราะห์การเปรียบเทียบเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ที่

เทียบเคียงในระดับสากล ในระบบคณุภาพ ทัง้ 7 หมวด ในประเด็นส าคัญที่มีร่วมกันไดแ้ก่ หมวด
ของการด าเนินการจัดการคุณภาพ ค่านิยมแนวคิดหลัก รูปแบบการประเมินกระบวน และการ
ประเมิน  ผลลพัธ ์คะแนนรวมและประเด็นที่มีความแตกต่างกนั คือ รายละเอียดและชื่อของหมวด
การด าเนินการจัดการคุณภาพ คะแนนการประเมินของแต่ละหมวดการด าเนินการ และระดับ 
ประเภท ของการใหร้างวลั ในแต่ละเกณฑ ์ 

 
สรุปได้ว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(OBECQA) เป็นเกณฑท์ี่ถูกน ามาปรบัจากเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ (TQA) เพื่อใหโ้รงเรียน 
มาตรฐานสากลมีแนวทางของเกณฑไ์ปประยุกตใ์ช ้โดยเทียบเคียงใหเ้หมาะสมกับบริบทและการ
บริหารจัดการของโรงเรียน ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่นที่จะพฒันาตนเองสู่ความเป็น
เลิศ อย่างต่อเนื่อง และจากการศึกษา พบว่า เกณฑร์างวลัคณุภาพทัง้ 2 เกณฑ ์นั้น มีพืน้ฐานจาก
รางวลัคณุภาพแห่งชาติของประเทศสหรฐัอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award) 
ซึ่งเป็นเกณฑร์างวลัคณุภาพที่มีการน าไปใชใ้นประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศ ทั่วโลก ถือเป็น
เกณฑร์างวัลคณุภาพในระดับที่มีมาตรฐานสากล และจากการศึกษานัน้ ผูวิ้จยัจึงสามารถสรุปขอ้
คน้พบดังกล่าว และน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพที่กล่าวมา นั้น เป็นเกณฑร์างวัลคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากล ของการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ 

 
3.5 การบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

3.5.1 ความหมายของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ     
การบริหาร (Administration) เป็นค าที่ใชใ้นความหมายกวา้ง ๆ เช่น การบริหาร

ราชการ ส่วนอีกค าหนึ่ง คือ การจัดการ (Management) ใช้แทนกันได้กับค าว่าการบริหารแต่
ส่วนมาก หมายถึง การจดัการทางธุรกิจมากกว่า    
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เอกชัย กี่สขุพันธ ์(2554 , มปป.) กล่าวว่า การบริหารมีองคป์ระกอบ 4 ประการ 
คือ กลุ่มบุคคล จุดหมาย กระบวนการท างาน และทรพัยากร   

ความหมายของความเป็นเลิศ     
Peters และ Robert H. Waterman ได้แสดงให้เห็นถึง “คุณลักษณะของ

ความเป็นเลิศในการบริหาร 8 ประการ” ที่ท าใหก้ลายเป็น “องคก์ร ที่เป็นเลิศ” หรือ “องคก์รระดับ
โลก” (World Class Organization) ที่ เป็นแบบอย่างขององค์กรอ่ืน  ๆ ที่ ต้องการประสบ
ความส าเร็จ     

1. การมุ่งเนน้ที่การปฏิบตัิ (Bias for Action)      
2. การมีความใกลช้ิดกบัลกูคา้ (Close to the Customer)      
3. การให้ความอิสระในการทางานและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ 

(Autonomy and Entrepreneurship)      
4. การเพิ่มผลผลิตโดยพนกังาน (Productivity Through People)      
5. การติดตามงานอย่างใกลช้ิดและการใชค้่านิยมเป็นแรงผลักดัน (Hands-on 

and Value Driven)      
6. การท าแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ (Stick to the Knitting)   
7. การมีรูปแบบที่เรียบง่ายและใชพ้นักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Simple Form 

and Lean Staff)      
8. การเข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน (Simultaneous Loose tight 

Properties)    
จีระ หงสล์ดารมภ ์( 2558 , มปป.) ใหค้วามหมาย ของระดบัคณุภาพ และมาตรฐาน

ดงันี ้      
Standard    คือ การมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบั       
Best Practices คือ การมีวิธีการท างานที่ดีที่สดุในเรื่องนัน้ ๆ       
Benchmarking คือ สามารถวดัและเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนได ้      
Quality    คือ มีคณุภาพ       
Excellent      คือ มีความเป็นเลิศ      

ในเชิงความเป็นเลิศทางวิชาการ ส านักงานมาตรฐานการศึกษา (OFSTED)          
ขององักฤษไดใ้หค้วามหมายค าว่า เป็นเลิศ (excellence) หมายถึง ยอดเยี่ยม เด่น อยู่ในล าดับที่ 
1 มีประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งจะมีการ ตรวจสอบคณุภาพขัน้พืน้ฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนใน
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อังกฤษ ตรวจสอบนี้จะเนน้ความส าคัญ ใน 4 เร่ืองดว้ยกัน ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน (Pupil Achievement) มาตรฐานการ เรียนการสอน (Teaching Standards) พฤติกรรม
และความเป็นผูน้  าของโรงเรียน (Behavior and School leadership) โดยผูป้กครองของนักเรียน
จะมีส่วนช่วยประเมินคุณภาพโรงเรียนโดยการแสดง ความคิดเห็นบนเว็บไซดโ์รงเรียนดว้ยการ
ประเมินการจดัอันดับคณุภาพ โรงเรียนจะพิจารณาจาก คุณภาพการเรียนการสอนมากกว่าการ
ประเมินผลการศึกษาของนกัเรียนที่โดดเด่นของโรงเรียน ซึ่ง กรอบการศึกษาใหม่นีย้งัใชวิ้ธีการที่ดี
ในการส่งเสริมนกัเรียนในดา้นจติวิญญาณ คณุธรรม และการ พฒันาทางสงัคมและวฒันธรรมของ
นกัเรียน โดยกลุ่มอนัดบัของโรงเรียนที่โดดเด่นสงูที่สดุ "outstanding" ไม่ตอ้งรบัการตรวจสอบเป็น
ประจ าและจะไดร้บัการเข้าเยี่ยมชมนอ้ยลง ต่อมากลุ่ม อันดับของโรงเรียนที่ดี "good" จะมีการ
พิจารณาตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนทุก 5 ปี โรงเรียนกลุ่มที่ น่าพอใจ "satisfactory" จะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนทุก 3 ปี กลุ่มโรงเรียนที่พอใจ พอประมาณ " inadequate" จะถูก
ตรวจสอบคณุภาพอย่างใกลช้ิดภายใน 1 ปี  (ข่าวการศึกษา, 2555 , ออนไลน)์    

ธนิก  คุณเมธีกุล (2552 , น .14-15) กล่าวว่า มาตรฐาน คุณภาพ และความเป็นเลิศ 
ทั้งสามค านี ้มีความหมายเกี่ยวข้องกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันที่การจัดล าดับ กล่าวคือ 
“มาตรฐาน”เป็นสิ่งที่ถือเป็นหลกัส าหรบัเทียบก าหนด “คุณภาพ” เป็นการยกระดบัมาตรฐาน แต่ 
“ความเป็นเลิศ” มีความเหนือกว่าคุณภาพจะมีความโดดเด่นเป็นระดับคณุภาพสงูสุดมีผลงานที่
ยอด เยี่ยมเหนือธรรมดาซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างกบัผูอ่ื้น 

โดยสรุปความหมายของความเป็นเลิศ หมายถึง การปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่ผลที่ยอด เยี่ยม
เป็นหนึ่งในทุก ๆ กระบวนการของการด าเนินงาน     

 
3.5.2 ความส าคัญของการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ     

นงลักษณ์  สุทธิวัฒนพันธ์ (มปป.)  กล่าวว่า การบริหารองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จ ในปัจจุบันและอนาคตกระท าได้ยากยิ่ งขึ ้น ทั้งนี ้เพราะการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มเป็นไปอย่าง รวดเร็วและสลับซับซอ้นมากขึน้ การบริหารการจัดการ จ าเป็นตอ้ง
อาศัยผู ้บริหารที่มีความรู้ความสามารถหรือมีสมรรถนะ (competency) มีพนักงานที่มีวินัย 
รับผิดชอบตนเอง (self-control) มีความคิดริ เริ่ม  สร้างสรรค์ มีกระบวนการบริหารที่ดีมี 
ประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ มีผลผลิตขององค์การที่ดีมีประสิทธิภาพ (efficiency) 
และ ประสิทธิผล (effectiveness) ที่ส  าคัญอย่างยิ่งตอ้งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (excellence) มีปัจจัย
มากมาย ที่จะท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จ เป็นเลิศ วิวฒันาการการบริหารองคก์ารสมัยใหม่ 
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จึงเป็น ส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผูบ้ริหารจะตอ้งสนใจศึกษาเพื่อจะได้ปรบัการจัดโครงสรา้งองคก์ารให้
เหมาะสม ถูกต้อง เพราะเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่จะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ตาม
วตัถุประสงค ์ 

ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (2561-2562 , น.174) ได้กล่าวถึง “ผลการ 
ด าเนินการที่เป็นเลิศ” Performance Excellence หมายถึง แนวทางการจัดการผลการด าเนินการ 
ขององคก์รอย่างบูรณาการ ซึ่งส่งผลใหเ้กิด (1) การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึน้อยู่เสมอใหแ้ก่ลกูคา้และผู้
มี ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร (2) การปรับปรุงประสิทธิผลและ
ความสามารถ ขององค์กรโดยรวม (3) การเรียนรูร้ะดับองค์กรและระดับบุคคล  เกณฑ์รางวัล
คณุภาพแห่งชาติ TQA เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ สามารถน ามาใชเ้ป็นกรอบการท างานและ
เครื่องมือในการตรวจประเมิน ที่ท าใหเ้ขา้ใจถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรบัปรุง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนที่ดีได ้ 

Gregory M. Bounds (1994 , p.6) กล่าวว่า การบริหารที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ คือ 
กระบวนทศันใ์หม่ กรอบแนวคิดแบบใหม่ ซึ่งเป็นวิธีคิด วิธีการของบุคคลในองคก์ารเพื่อการบริหาร
ใหอ้งคก์ารมีการปรบัปรุงจากความคิดเห็นของนกัวิชาการ ตลอดจนขอ้คน้พบของนกัวิจัยขา้งตน้
สรุปไดว่้าการเปลี่ยนแปลงดา้นต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ก่อใหเ้กิดการแข่งขันในทุก
รูปแบบ วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ผลักดันให้องค์การต้องเกิดการปรบัตัวอย่างรวดเร็วให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อ รกัษาลกูคา้ สรา้งความผูกพันใหก้บัองคก์าร ตอ้งค านึงถึงกลยุทธใ์นการเพิ่มขีด
ความสามารถขององคก์าร     

 
3.5.3 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Quality 

Management)  
การบริหารคุณภาพทั้งองคก์ารโดยรวมเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึน้และมี 

บทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของนักเรียน ซึ่งการบริหาร
คุณภาพ โดยรวมนั้นในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ISO 9000 การปรบัปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) รวมถึงการควบคุมคุณภาพ (Quality Control 
Circle) และการประกันคณุภาพ (Quality Assurance) เป็นพืน้ฐานส าคญัของการบริหารและการ
จัดการที่เนน้ คุณภาพเป็นส าคัญ และที่ส  าคัญการบริหารและการจัดการที่เน้นคุณภาพไม่ว่า
ลักษณะใดก็ตามจะใช้ หลักการ และทฤษฎีของการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) เป็นแนว
ปฏิบตัิในการด าเนินงาน  (The Malcolm  Baldrige National Quality award., 2009-2010) ทัง้ใน
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ดา้นการปรบัปรุงอย่าง ต่อเนื่อง การเนน้ลกูคา้เป็นส าคญั การพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์และถือว่า
เป็นปัจจยัส าคัญที่ช่วยใหก้ารบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ประสบผลส าเร็จ นอกจากนีย้งัเนน้
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และความจ าเป็นของลกูคา้เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ ตลอดจนมี
การตรวจสอบ มีการควบคุมคุณภาพ มีการปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งการ
บริหารคณุภาพโดยรวม (TQM) จะรวมถึงการ ควบคมุคณุภาพที่มุ่งผลผลิตกบัการประกนัคณุภาพ
ที่มุ่งลกูคา้เป็นส าคญั โดยสรุปแลว้การบริหารคุณภาพ โดยรวม (TQM)  เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งใน
ยุคการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ ยึด
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ การบริหารคณุภาพโดยรวม (TQM)  มีวิธีการใชท้ี่หลากหลายในโรงเรียนต่าง ๆ 
จึงมีการน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้อง กับเป้าหมายที่ยึด
คณุภาพเป็นส าคญั  

การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) หรือ TQM หรือการ
บรหิารคุณภาพ แบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคก์าร หมายถึง การบริหาร
คณุภาพโดยรวม เป็นวฒันธรรม ขององคก์ารที่สมาชิกทุกคนต่างใหค้วามส าคญั และมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการด าเนินงานขององคก์ร อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะตอบสนองความตอ้งการ และสรา้ง
ความพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ ซึ่งจะสรา้งโอกาส ทางธุรกิจ ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และพฒันาการ
ที่ยั่งยืนขององค์กร การบริหารเชิงคุณภาพ โดยรวม เป็นการจัดระบบในการท างานเพื่อป้องกัน
ความเสียหาย มุ่งสรา้งคณุค่าในการท างานทุก ๆ ขั้นตอน ซึ่งทุกคนในองคก์ารตอ้งมีส่วนร่วม เป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งใน ดา้นการบริหารองคก์าร การผลิต การตลาด 
ลกูคา้ บุคคล และการ การเงิน เป็นตน้ วัตถุประสงค ์ส าคัญที่สุดของการบริหารคุณภาพโดยรวม 
คือ การพัฒนาบุคลากรใหใ้ชศ้กัยภาพของตนเองไดอ้ย่าง เต็มที่ดว้ยการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
งานและปรบัปรุงคุณภาพของสินคา้หรือบริการซึ่งจะส่งผลให ้คณุภาพชีวิตของพนักงานทุกคนดี
ขึน้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมในองคก์าร จะท าใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพ
ของสินคา้ หรือบริการเพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจสูงสดุ ท าใหอ้งคก์ารมี ศักยภาพในการแข่งขนั มีความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอย่างยั่งยนื และเป็นแนวทางที่ช่วยใหอ้งคก์ารสามารถลดตน้ทุนในการผลิต
และการด าเนินงานได้ ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อการผลิตแล้ว ยังท าให้ทุก กระบวนการมีความ
คล่องตวั และประสานงานกนั ก่อใหเ้กิดพฒันาการขององคก์ารระยะยาว 

คุณภาพ หมายถึง การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน หรือขอ้ก าหนดที่ตอ้งการ
โดยสรา้งความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการด าเนินงานที่ต  ่าที่สุด โดยสามารถอธิบาย
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พัฒนาการของแนวคิดดา้นคุณภาพของนักคิดดา้นการจัดการคุณภาพดังนี ้โดยสรุปพัฒนาการ
ของ แนวคิดดา้นคณุภาพสามารถ แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่     

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถพิจารณาคุณสมบัติส าคัญ 8 ด้าน คือ 
สมรรถนะ ลักษณะเฉพาะ ความเชื่อถือได้ ความสอดคล้องตามที่ก าหนด ความทนทาน 
ความสามารถ ในการใหบ้ริการ ความสวยงาม และการรบัรูค้ณุภาพ หรือชื่อเสียงของสินคา้      

2. คุณภาพของงานบริการ ประกอบด้วยคุณสมบัติส าคัญ 10 ด้าน คือ ความ
เชื่อถือได้ การตอบสนองความต้องการ ความสามารถ การเข้าถึงได้ ความสุภาพ การติดต่อ 
สื่อสาร ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความเข้าใจลูกค้า และความสามารถรูส้ึกได้ในบริการ 
นอกจากนีย้งัสามารถพิจารณา แนวคิดที่ส  าคญัของนกัวิชาการดา้นคณุภาพที่มีชื่อเสียง  ไดแ้ก่    

แนวความคิดของ Walter A. Schewhart  นักสถิติชาวอเมริกันที่เริ่มใชห้ลักการ
ทางสถิติมาประยุกตใ์นการควบคุมคุณภาพ ที่เรียกว่า การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistic 
Quality Control) หรือ SQC โดยที่ Schewhart ได้พัฒนาแผนภูมิการควบคุม  (Control Chart) 
และการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจน สร้างวงจรควบคุมคุณภาพที่เรียกว่า 
Schewart Curcle ซึ่งประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ Plan Do Study  Action หรือ PDSA ที่ต่อมามี
การพัฒนาปรับปรุงโดย Deming กลายเป็น Deming Curcle หรือ วงจรPDCA (ณัฏฐพันธ ์ 
ขจรนนัท,์2545 , น.36)    

แนวความคิดของ Josheph M. Juran  ผู้ให้ความหมายของค าว่า คุณภาพว่า 
หมายถึง ความเหมาะสมกับการใช้งาน (Fitness for Use) ของผูซ้ือ้ผลิตภัณฑ์ หรือผูร้บับริการ 
โดยเริ่มใชต้น้แนวคิดเกี่ยวกับ ลูกคา้ภายใน (Internal Customer) และใหค้วามส าคัญกับตน้ทุน
แห่งคุณภาพ (Cost of Quality) โดยพิจารณา ประโยชนใ์ชส้อยและการควบคุมดว้ยการบริหาร
คณุภาพ ซึ่ง Juran มีความเชื่อว่าความผิดพลาดที่ เกิดขึน้ในการผลิต และการด าเนินงานสามารถ
ควบคุมไดด้ว้ยการจัดการที่ดี โดยการคน้หาปัญหา ส าคัญเพียง 2-3 ปัญหา (Vital Few) ที่แก้ไข
แลว้ จะใหผ้ลอย่างมากต่อการพฒันาคณุภาพ  นอกจากนี ้Juran ยังกล่าวว่า การจดัการคณุภาพ
ประกอบดว้ย การวางแผน การควบคุม และการ ปรบัปรุงคุณภาพ (ณัฏฐพันธ์ ขจรนันท์ ,2545,     
น.36)  

สรุปไดว่้า การบริหาร หมายถึง กระบวนการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่ สองคนขึน้
ไป ร่วมกันด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่าง  ซึ่งบุคคล
ร่วมกันก าหนด โดยอาศยักระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค ์ที่
ไดก้ าหนดไว ้สรุปไดว่้า  ความส าคญัของการบริหารที่มุ่งเนน้ความเป็นเลิศ คือ การสรา้งศกัยภาพ
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ในการแข่งขัน เพื่อใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์าร
เพื่อกา้วเป็นผูน้  าในธุรกิจอตุสาหกรรมหรือวงการดา้นใด ๆ ก็ตาม   

จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยต่าง ๆ ผู ้วิจัยให้ความสนใจในการ
พฒันาการบริหารจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามแนวทางของเกณฑร์างวลัคณุภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เพื่อใหโ้รงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีแนวทางของเกณฑไ์ปประยุกตใ์ช ้โดยเทียบเคียงใหเ้หมาะสมกบับริบท
และการบริหารจัดการของโรงเรียน ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองสู่
ความเป็นเลิศ อย่างต่อเนื่อง โดยในการวิจัยนี ้ผูวิ้จัยนิยามเพื่อความเขา้ใจที่ตรงกัน คือ เกณฑ์
รางวัลคุณภาพ หมายถึง ทั้ง TQA และ OBECQA ซึ่งหากท าความเขา้ใจและพิจารณาทั้งสอง
เกณฑน์ีแ้ลว้ย่อมจะเป็นประโยชนใ์นการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
มีแนวทางที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยใชร้ะดับการเทียบเคียงมาตรฐานสากล คือ 
TQA และความเป็นเลิศ คือ การไดร้บัรางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

 
ตอนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนารูปแบบการด าเนินการ 

4.1 ความหมายของรูปแบบ 
ในพจนานุกรมทางการศึกษา Good (1973) ได้รวบรวมความหมายของค าว่า 

รูปแบบ (Model) ไว ้4 ประการ คือ 
1. รูปแบบ คือ แบบอย่างของสิ่งหนึ่งที่สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง 

หรือท าซ  า้ 
2. รูปแบบ คือ เป็นตัวอย่างที่ท าให้เกิดการเลียนแบบ เช่น การออกเสียง

ภาษาต่างประเทศเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ลียนแบบ เป็นตน้ 
3. รูปแบบ คือ แผนภูมิหรือรูปสามมิติที่ใชเ้ป็นตวัแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ใชเ้ป็น 

หลกัการหรือแนวคิด 
4.  รูปแบบ คือ ชุดของปัจจยัหรือตวัแปรความสมัพนัธก์นัหรือเป็นองคป์ระกอบที่

สามารถรวมตัวกันและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจเขียนเป็นสูตร ทาคณิตศาสตรห์รือ
บรรยายเป็นขอ้ความได ้

Cummings and Worley (2013 , p. 789) อธิบายค าว่า Model ไว้ในอภิธานศัพท์ ว่า
เป็นการย่อส่วน (Simplification) ปรากฏการณ์อย่างหนงอย่างใดใหง้่ายต่อการศึกษาและ ท า
ความเขา้ใจ เป็นการแสดงใหเ้ห็นแบบแผนที่เป็นรูปธรรมของทฤษฎี หรือเป็นการประพฤติ ปฏิบัติ
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ในเชิงอุดมคติเพื่อใหค้นอ่ืน ๆ  สามารถเรียนรูห้รือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนโดยอา้งอิงหรือ
ดดัแปลงจากพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นเป็นแบบอย่าง 

สรุปว่า  รูปแบบมีความหมายหลายประการตัง้แต่แบบย่อส่วนของจริงหรือแบบจ าลองที่
ใชเ้ป็นตวัแทนของความเป็นจริง  หรือหมายถึง  สภาพที่พึงปรารถนาซึ่งมี ลกัษณะเป็นอดุมคติหรือ
เกิดไดย้ากในโลกของความเป็นจริง แต่ในทางสังคมศาสตรแ์ละ วงการศึกษาหมายถึงสิ่งที่แสดง
โครงสรา้งและความสมัพันธเ์ชิงเหตผุลของปัจจยัหรือ ตวัแปรของสิ่งที่ศึกษา  เพื่ออธิบายลกัษณะ
ส าคัญของปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ใหเ้ขา้ใจง่าย มองเห็นเป็นรูปธรรม ใชข้อ้มูล เหตุผล 
และฐานคติมาประกอบ สามารถ พยากรณ์ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรได ้ ส่งผลต่อการปรบัปรุง
หรือการยกระดับไปสู่การพฒันาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มี
ความแม่นตรง และเชื่อถือไดท้างสถิติ สามารถท าซ  า้ใหม่ได ้

 
4.2 ประเภทของรูปแบบ 

ประเภทของรูปแบบจะแตกต่างกันไปในวิชาการแต่ละแขนง เช่น รูปแบบ ทาง
การศึกษาและสังคมศาสตร ์ได้แบ่งออกเป็นรูปแบบที่ ใช้การอุปมาอุ ปมัย เทียบเคียงกับ
ปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม เพื่อสรา้งความเขา้ใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบ ที่ใช้
ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาดว้ยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ และ
รูปแบบที่น าเอาตวัแปรต่าง ๆ มาแสดงความสมัพนัธก์นัเชิงเหตแุละผล 

Keeves (1988, pp. 561 - 565) ได้แบ่ งประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและ 
สงัคมศาสตร ์เป็น 4 ประเภท คือ 

1.  รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ  (Analogue  Model)  เป็นรูปแบบที่ใชก้ารอุปมาอุปมัย
เทียบเคียงปรากฏการณ์ ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสรา้งความเขา้ใจในปรากฏการณ์ที่เป็น นามธรรม  
เช่น  รูปแบบในการท านายจ านวนนกัเรียนที่เขา้สู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมาน แนวคิดมาจากการเปิด
น า้เขา้และปล่อยน า้ออกจากถงั นกัเรียนที่จะเขา้สู่ระบบเปรียบเสมือน กับน า้ที่ไหลเขา้ถงั นกัเรียน
ที่ออกจากระบบเปรียบเสมือนกับน า้ที่ไหลออกจากถัง ดังนั้น นกัเรียนที่คงอยู่ในระบบจึงเท่ากับ
นกัเรียนที่เขา้สู่ระบบและนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นตน้ จุดมุ่งหมายของรูปแบบก็เพื่ออธิบาย
การเปลี่ยนแปลงประชากรนกัเรียนของโรงเรียน 

2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่ ใช้ภาษาเป็นสอในการ
บรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาดว้ยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหเ้ห็นโครงสรา้ง
ทางความคิด องคป์ระกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ และใช้
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ขอ้ความในการอธิบายเพอใหเ้กิดความกระจ่างมากขน แต่ละจุดอ่อนของรูปแบบประเภทนั้น คือ 
ขาดความชดัเจน แน่นอน ท าใหย้ากแก่การทดสอบรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามก็ได ้มีการน ารูปแบบ
นีม้าใชก้บัการศึกษามาก เช่น รูปแบบการเรียนรูใ้นโรงเรียน 

3. รูปแบบทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็น รูปแบบที่ ใช้แสดง 
ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบหรือตวัแปร โดยสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร ์ปัจจุบนัมี แนวโนม้ว่า
จะน าไปใชใ้นดา้นพฤติกรรมศาสตรม์ากขึน้ โดยเฉพาะในการวดัและประเมินผล ทางการศึกษา
รูปแบบลักษณะนี้สามารถน าไปสู่การสร้างทฤษฎี เพราะสามารถน าไปทดสอบ สมมติฐานได้
รูปแบบทางคณิตศาสตรน์ี ้ส่วนมากพฒันามาจากรูปแบบเชิงภาษา 

4.  รูปแบบเชิงสาเหตุ  (Causal  Model)  เป็นรูปแบบที่เริ่มมาจากน าเทคนิค การ
วิเคราะหเ์สน้ทาง (Path  Analysis)  ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร ์ รูปแบบ เชิงสาเหตุท าให้
สามารถศึกษารูปแบบเชิงขอ้ความที่มีตวัแปรสลบัซบัซอ้นได ้แนวคิดส าคญั ของรูปแบบนีค้ือ  ตอ้ง
สรา้งขึน้จากทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งหรืองานวิจยัที่มีมาแลว้  รูปแบบ จะเขียนในลกัษณะสมการเสน้ตรง 
แต่ละสมการแสดงความสมัพนัธ์เชิงเหตเุชิงผลระหว่าง ตวัแปร  จากนัน้มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูใน
สภาพการณท์ี่เป็นจริงเพื่อทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตนุีแ้บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

4.1 รูป แบ บ ระบบ เส้น เดี่ ย ว  (Recursive Model)  เ ป็ น รูป แบบ ที่ แ ส ด ง
ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรดว้ยเสน้โยงทมโดยไม่มีความสมัพันธย์อ้นกลบัทิศทางของ
การเป็นสาเหตใุนทิศทางเดียว 

4.2 รูปแบบเชิงสาเหตุเส้นคู่ (Non – Recursive Model) คือ รูปแบบทแสดงถึง 
ความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยมีทิศทางความสัมพนัธ์ของตัวแปรภายในตวัแปร ตัว
หนึ่ง อาจเป็นทัง้ตวัแปรเชิงเหตแุละเชิงผลพรอ้มกนัจึงมีทิศทางยอ้นกลบัไดส้่วน 

Smith et. al. (1980 , p. 461) จ าแนกประเภทของรูปแบบออกเป็นดงันี ้ 
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ไดแ้ก่ 

1.1 รูปแบบคล้ายจริง ( Iconic Model) มี ลักษณะคล้ายของจริง เช่น 
เครื่องบินจ าลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามรา้นตดัเสือ้ผา้ เป็นตน้ 

1.2 รูปแบบเหมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลา้ยปรากฏการณ์จริง 
เช่น การทดลองทางเคมีในหอ้งปฏิบัติการก่อนที่จะท าการทดลองจริง เครื่องบินจ าลองที่ บินได ้
หรือเครื่องฝึกบิน เป็นตน้ แบบจ าลองชนิดนีใ้กลเ้คียงความจริงกว่าแบบแรก 

2. รูปแบบเชิงสญัลกัษณ ์(Symbolic Model) ไดแ้ก่ 
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2.1 รูปแบบขอ้ความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Model) รูปแบบนี้พบมากที่สุด เป็นการใชข้้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น ค า
พรรณนาลกัษณะงาน ค าอธิบายรายวิชา เป็นตน้ 

2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบ เชิง
ปริมาณ (Quantitative Model) เช่น สมการและโปรแกรมเชิงเสน้ เป็นตน้ 

Steiner (1988 , n.d.) ได้จ าแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปแบบ เชิง
กายภาพ (Physical Model) เป็นแบบจ าลองที่ออกแบบมาจากของจริงเพื่อเป็นต้น แบบของสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด เช่น แบบจ าลองเครื่องบินฯ และรูปแบบเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Model) ซึ่งเป็น
รูปแบบเชิงความคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มีอยู่แลว้ (Conceptual Model–
of) หรือแบบจ าลองที่สร้างขึน้เพื่อใช้อธิบายทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) ซึ่งเป็น
แบบจ าลองที่สรา้งขึน้จากกรอบแนวคิดทฤษฎีเป็นพืน้ฐาน  เพื่อช่วยให้เกิดรูปแบบที่มีโครงสรา้ง   
ต่าง ๆ ที่สมัพนัธ ์

สรุปไดว่้า รูปแบบมีหลายประเภททัง้ในเชิงกายภาพที่เป็นรูปธรรมและ เชิงแนวคิด ที่เป็น
นามธรรม ส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร ์ได้แบ่งออกเป็น รูปแบบที่ใช้การ
อปุมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสรา้งความเขา้ใจ ในปรากฏการณท์ี่เป็น
นามธรรม รูปแบบที่ใชภ้าษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย ปรากฏการณ์ที่ศึกษา ดว้ยภาษา 
แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใชส้มการทางคณิตศาสตรเ์ป็นสื่อแสดงความสมัพนัธข์องตัวแปรต่าง ๆ 
และรูปแบบที่น าเอาตวัแปรต่าง ๆ มาสมัพนัธก์นัเชิงเหตแุละผลที่เกิดขึน้ เป็นตน้ 
 

4.3 องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ทิศนา แขมมณี (2548 , น. 222) ระบุองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนไวว่้า 

มีลกัษณะส าคญัดงัต่อไปนี ้
1. มีปรชัญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพืน้ฐานหรือหลักของ 

รูปแบบการสอนนัน้ ๆ 
2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ที่

สอดคลอ้งกบัหลกัการที่ยึดถือ 
3. มีการจัดระบบ คือมีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบ 

ของระบบใหส้ามารถน าไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนัน้ ๆ 
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4. มีการอธิบายหรือให้ขอ้มูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะ
ช่วยใหก้ระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสงูสุดรูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้ง
สามารถท านายผลที่จะเกิดตามมาได้ และ มีศักยภาพในการสร้างความคิดรวบยอดและ
ความสมัพนัธใ์หม่ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ได้สรุปไว้ว่า องค์ประกอบที่ส  าคัญ ของ
รูปแบบมีอยู่สองส่วน คือ วัตถุประสงคข์องรูปแบบและกลไกของรูปแบบซึ่งเป็นตวัจักร ในการท า
หนา้ที่ของรูปแบบใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยมีบริบทเป็นเงื่อนไขของการเกิดขึน้ การด ารงอยู่ และ
การล่มสลายของรูปแบบที่สรา้งขึน้ วตัถุประสงคข์องรูปแบบอาจจะมีวตัถุประสงคเ์ดียวหรือหลาย
วตัถุประสงคก์็ได ้จะมีขอบเขตกวา้งหรือจ ากดัก็ได ้กล่าวคือ รูปแบบที่พัฒนาขึน้นัน้เป็นรูปแบบที่
ครอบคลุมงานทั้งหมดที่องคก์รก าลังด าเนินการอยู่ หรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานทั้งหมดก็ได ้ 
และในการตั้งวัตถุประสงค์ของรูปแบบนั้น อาจจะก าหนดออกมาในรูปของเจตนารมณ์ที่จะ
ด าเนินการหรือผลผลิตที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้ วตัถุประสงคท์ี่ก าหนดขึน้ ก็จะเป็นเป้าหมายในการ
ออกแบบกลไกการท างานเพื่อใหบ้รรลุ วตัถุประสงคด์ังกล่าว กลไกของรูปแบบเป็นองคป์ระกอบ
ของระบบงานที่มีความเป็นอิสระ จากกนัและกนั แต่ท างานสมัพันธก์ันและพ่ึงพาอาศยักนัในการ
ท างานตามวัตถุประสงค์ ของรูปแบบ ซงเปรียบเสมือนการท างานของเครื่องยนตท์ี่ออกแบบไว้
เพื่อใหส้่วนประกอบต่าง ๆ ท างานตามหนา้ที่เพื่อใหส้ามารถขับเคลื่อนไปได ้อย่างไรก็ตามการ
ก าหนดรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบที่ครอบคลุมงานทั้งระบบขององคก์ารหรืองานบางส่วนของ
องคก์ารก็ตาม ผูอ้อกแบบ ไม่สามารถที่จะออกแบบองคป์ระกอบย่อยของระบบนั้น ๆ ไดท้ั้งหมด 
เพราะจะมีรายละเอียดและความสลบัซับซอ้นมากเกินไป ดังนั้น การออกแบบรูปแบบจึงก าหนด
เฉพาะองคป์ระกอบส าคญัของระบบนั้น ๆ เท่านั้น โดยมีสมมติฐานว่าหากองคป์ระกอบเหล่านั้น
ท าหนา้ที่ตามที่ออกแบบไวแ้ลว้ การด าเนินงานขององคก์ารจะเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้
ค่อนขา้งจะแน่นอน  

Brown and Moberg (1980 , pp.16 - 17) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ ้นจากแนวคิด เชิง
ระบบ (System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) 
กล่าวว่า องคป์ระกอบของรูปแบบ ประกอบดว้ย  

1. สภาพแวดลอ้ม (Environment) 
2. เทคโนโลยี (Technology) 
3. โครงสรา้ง (Structure) 
4. กระบวนการจดัการ (Management Process)  
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5. การตดัสินใจสั่งการ (Decision Making) 
พิมสดุา ศิริรงัศรี (2550  , น. 35) ไดน้ าเสนอรูปแบบของภาวะผูน้  าที่เรียกว่า “รูปแบบที่มี

สมรรถภาพ” ซึ่งมีองคป์ระกอบหลกั 3 ดา้น คือ ดา้นทักษะ ดา้นพฤติกรรมและดา้นความรู ้ซึ่งการ
พฒันาผูน้ าที่มีความสามารถนัน้ตอ้งมีองคป์ระกอบเหล่านีอ้ยู่เป็นหลัก 

สรุปได้ว่า รูปแบบต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 6 ประการคือ วัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมายของรูปแบบ ตวัแปรหรือปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง ระบบหรือโครงสรา้ง กลไกหรือ กระบวนการ
ท างาน ขอ้มลูสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ใชใ้นรูปแบบ และบริบทหรือสภาพ แวดลอ้มของรูปแบบ 
 

4.4 ลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
Keeves (1997 , pp. 386 - 387) กล่าวว่ารูปแบบที่จะใชป้ระโยชนไ์ด ้ควรมีส่วน ที่

ส  าคญั 4 ประการ คือ 
1. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถถูก

ตรวจสอบได ้
2. โครงสรา้งของรูปแบบจะตอ้งประกอบดว้ย ความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุ (Causal 

Relationship) ซึ่งสามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณห์รือเรื่องนัน้ได ้
3.  รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วยสรา้งจินตนาการ  (Imagination)  ความคิด รวบ

ยอด (Concept) และความเกี่ยวพนัซึ่งกนัและกัน (Interrelations) รวมทัง้ช่วยขยาย ขอบเขตของ
การเสาะแสวงหาความรูไ้ด ้

4.  รูปแบบควรจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  (Structural 
Relationship) มากกว่าความสมัพนัธแ์บบเชื่อมโยง (Associative Relationship) 

ส าหรบัรูปแบบในเชิงสงัคมศาสตร ์ซึ่งหมายถึง ชุดของขอ้ความในเชิงนามธรรม เกี่ยวกับ
ปรากฏการณท์ี่เราสนใจเพื่อใชน้ิยามคุณลกัษณะหรือบรรยายคุณสมบตัินัน้ ๆ ใหเ้กิดความเขา้ใจ
ไดง้่าย ดงันัน้  รูปแบบจึงไม่ใช่การอธิบายหรือบรรยายปรากฏการณ ์อย่างละเอียดทุกแง่มมุ เพราะ
จะท าใหม้ีความซบัซอ้นมากเกินไปและยากต่อการเขา้ใจ รูปแบบควรมีคณุสมบตัิ  2  ประการ  คือ  
มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ ปรากฏการณ์ที่ศึกษาและสามารถน าไปใช้หา
ขอ้สรุปเพื่ออธิบายท านายหรือควบคมุ ปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ไดถู้กตอ้ง (พรสนัต ์เลิศวิทยาวิวฒัน์, 
2550 , มปป.) 

เนื่องจากรูปแบบช่วยในการอธิบายหรือจ าลองทฤษฎีใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้ เช่น ลดการ อา้งอิง
หลกัฐานจ านวนมากอธิบายและพยากรณส์ิ่งต่าง ๆ แต่รูปแบบก็มีขอ้จ ากัด กล่าวคือ รูปแบบอาจ
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ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง  บางครัง้รูปแบบก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดว่า เรื่องจริงหรือของจริง
นัน้เป็นเรื่องง่าย เช่น ในการสรา้งรูปแบบโครงสรา้งของร่างกายมนุษย ์จ าเป็นตอ้งตัดอวัยวะต่าง ๆ 
ออกไปเป็นจ านวนมาก แต่ถ้าส่วนที่ขาดหายไปเป็นส่วนที่มี ความส าคัญรูปแบบนั้นก็อาจเป็น
อันตรายต่อผู ้ใช ้ เพราะอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดอันตรายของการใชรู้ปแบบยังจะมีมากขึน้ 
หากแบบจ าลองนัน้เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์จริงที่มีความซับซอ้นสูง เช่น ปรากฏการณ์ทาง
สงัคมและปรากฏการณท์างจิตวิทยา เป็นตน้  

 
4.5 การพัฒนารูปแบบ 

Keefe (1994 , p.124) ได้กล่าวถึงหลักการกว้างๆ เพื่อการสรา้งรูปแบบไว้แบบ 4 
ประการ ดงันี ้

1.  รูปแบบควรประกอบขึน้ดว้ยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสรา้ง (ของตัวแปร) 
มากกว่าความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมโยงแบบเสน้ตรง ธรรมดา
ทั่วไปนัน้ก็มีประโยชน ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจยัในช่วงตน้ของ การพฒันารูปแบบ 

2. รูปแบบควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึน้จากการใชรู้ปแบบ       
ไดส้ามารถตรวจสอบได ้โดยการสงัเกต และหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มลูเชิงประจกัษ์ได  ้

3. รูปแบบควรตอ้งระบุหรือชีใ้หเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น 
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณไ์ด ้ควรใชใ้นการอธิบายปรากฏการณน์นไดด้ว้ย  

4.  นอกจากคุณสมบตัิต่าง ๆ ดังที่ไดก้ล่าวมาแลว้  รูปแบบควรเป็นเครื่องมือใน
การสรา้งมโนทัศนใ์หม่ และการสรา้งความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยาย
องคค์วามรูใ้นเรื่องที่ก าลงัศึกษาดว้ยนอกจากนี ้การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ 
พบว่า การพัฒนา รูปแบบอาจมีขั้นตอนการด าเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแลว้อาจแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนใหญ่ๆ คือ การสรา้งหรือการพฒันารูปแบบ (Construct) และการหาความตรงของ
รูปแบบ (Validity) ส่วนรายละเอียดในแต่ละขนตอนว่ามีการด าเนินการอย่างไรนั้น ลักษณะและ
แนวคิด ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบนัน้ ๆ ขึน้อยู่กบัการวิจยัเกี่ยวกบัการพฒันารูปแบบนัน้ 
อาจกระท าได ้2 ขัน้ตอน คือ 

1.  การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ  ผู ้วิจัยจะสรา้งหรือพัฒนารูปแบบขึน้มาก่อน 
เป็นรูปแบบตามสมมติฐาน โดยการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและแนวความคิดที่มีผู ้พัฒนาไว ้แลว้ ใน
เรื่องเดียวกัน หรือเรื่องอ่ืน ๆ และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สภาพ
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบหรือตัวแปร ต่าง ๆ ของ
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รูปแบบนัน้ หรือล าดบัก่อนหลงัของแต่ละองคป์ระกอบในรูปแบบ ในการพัฒนา รูปแบบนั้นจะตอ้ง
ใชห้ลกัเหตผุลเป็นรากฐานส าคญั การศึกษาคน้ควา้ที่ลึกซึง้จะเป็น ประโยชนต์่อการพฒันารูปแบบ
เป็นอย่างยิ่ง ผูวิ้จยัอาจจะคิดโครงสรา้งของรูปแบบขึน้มา ก่อนแลว้ปรบัปรุง โดยอาศัยขอ้สนเทศ
จากการศึกษาค้นควา้ทฤษฎี แนวคิดของรูปแบบ หรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือท าการศึกษา
องคป์ระกอบย่อยหรือตวัแปรแต่ละตวั แลว้ คดัเลือกองคป์ระกอบย่อยหรือตวัแปรที่ส  าคญัประกอบ
ขึน้เป็นโครงสรา้งของรูปแบบก็ได ้หัวใจส าคญัของขั้นนีอ้ยู่ที่การเลือกเฟ้นองคป์ระกอบในรูปแบบ  
ตัวแปร  หรือกิจกรรม เพื่อใหไ้ด้รูปแบบที่เหมาะสม ผูวิ้จัยควรก าหนดหลักการในการพัฒนารูป
แบบอย่างชัดเจน เช่น  เป็นรูปแบบที่ไม่ซบัซอ้นสามารถน าไปปฏิบัติไดง้่าย  ตัวแปรในรูปแบบมี
นอ้ยตวั แต่สามารถอธิบายผลไดม้าก ฯลฯ ในการวิจยับางเรื่องจ าเป็นตอ้งใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณา 
ความถูกตอ้งเหมาะสม 

2. การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากไดพ้ัฒนารูปแบบในขนต้น
แล้ว จ าเป็นต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะว่ารูปแบบที่พัฒนาขึน้นั้น 
ถึงแม้ว่าจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี  แนวคิดรูปแบบของคนอ่ืน  และผลการวิจัยที่ผ่าน
มาแลว้ หรือแมก้ระทั่งไดร้บัการกลั่นกรองจากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ก็ตาม แต่ก็เป็นเพียง รูปแบบตาม
สมมติฐาน  ซึ่งจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานการณ์จริงหรือท าการทดลองน าไปใชใ้น
สถานการณ์จริงเพื่อทดสอบดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ บางครั้งจึงใช้ ค  าว่าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 , น. 104 - 106) 

มิยากาวะ (2550 , p.3) อธิบายว่า การสรา้งโมเดลเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติหรือทางสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถศึกษาไดโ้ดยตรง แต่ศึกษา ดว้ยการสรา้ง
โมเดลเพื่อหาขอ้สรุปที่สามารถน าไปอธิบาย ท านาย หรือควบคมุปรากฏการณ ์ที่ศึกษาได ้

ในการวิจยัเพื่อพัฒนารูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตรท์ี่ผ่านมามีหลาย ลกัษณะ 
แต่มีขั้นตอนหลักๆ เหมือนกัน 2 ขั้นตอน คือการสรา้งรูปแบบและการตรวจสอบ รูปแบบ โดยขั้น
แรก ประกอบดว้ยการศึกษารวบรวมขอ้มลู สถานการณ์ บริบทและปัญหา ที่เกี่ยวขอ้ง และขัน้ยก
ร่างหรือสรา้งรูปแบบ ส่วนขัน้ตอนที่สอง ประกอบดว้ย การทดสอบรูปแบบ และการน ารูปแบบไป
ใชแ้ละปรบัปรุงใหท้ันสมัย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนย่อยก็ใชเ้ทคนิควิธีการ ที่หลากหลาย โดยขั้นตอน
การสรา้งหรือพฒันารูปแบบ มีกระบวนการทั่ว ๆ ไป ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. การศึกษาสภาพปัญหาและ/หรือองคป์ระกอบของรูปแบบ ดว้ยการศึกษา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง อาจมีการสอบถาม สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชี่ยวชาญหรือ ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียกบัรูปแบบนัน้ ๆ หรือศึกษาดงูานในหน่วยงานที่มีผลงานเด่นในดา้นนัน้ ๆ  
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2. น าขอ้มลูจากขัน้ที่ 1 มายกร่างหรือสรา้งรูปแบบดว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หา หรือ ผล
การวิเคราะหท์างสถิติจากการส ารวจความคิดเหน็ จดัองคป์ระกอบและรายละเอียดของ รูปแบบ มี
การตรวจสอบร่างรูปแบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ และปรบัปรุงรูปแบบตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ในขัน้ตอนการยกร่างรูปแบบ มักจะยกร่างขึน้จากขอ้มูลทรวบรวมไดจ้ากการศึกษา 
เอกสารการสัมภาษณ์ และการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) แต่งานวิจัยบางเรื่อง มีการ
เก็บขอ้มลูเชิงปริมาณจากแบบสอบถามที่มีขอ้ความต่าง ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของ รูปแบบ แลว้
น าไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบดว้ยสถิติทดสอบ Exploratory Factor Analysis และสรา้งรูปแบบดว้ย
การวิเคราะหเ์สน้ทาง (Path Analysis)  

ในขั้นการพัฒนารูปแบบ งานวิจัยบางเรี่องใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
ในการก าหนดรายละเอียดและองคป์ระกอบของรูปแบบซึ่งเป็นเทคนิคการวิจัยไดร้บัการยอมรบั
และเป็นที่นิยม แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นดา้นธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ และ การศึกษา เทคนิคเดล
ฟาย เป็นวิธีการวินิจฉัยหรือตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบโดยไม่มีการเผชิญหน้ากัน
โดยตรงของ กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ เช่นเดียวกันกบัการระดมสมอง  (Brain  Storming) ที่ใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 
แต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเตม็ที่และอิสระ  โดยไม่ค านึงถึง ความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น นอกจากนี ้ผูเ้ชี่ยวชาญยงัมีโอกาสกลั่นกรองความคิดเห็นของตน อย่างรอบคอบท าใหไ้ด้
ขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ และน าไปใชป้ระกอบการตัดสินใจในดา้นต่าง ๆ ได้ เทคนิคเดลฟายนีไ้ดข้อ้มูล
มาจากแบบสอบถามหรือการสมัภาษณ์ ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญจะตอ้ง ตอบแบบสอบถามครบทุกขัน้ตอน
เพื่อให้ไดค้วามเห็นที่ถูกตอ้ง เชื่อถือได ้จึงตอ้งมีการใช้ แบบสอบถามหลายๆ รอบ ซึ่งโดยทั่วไป
แบบสอบถามในรอบที่ 1 มักเป็นแบบสอบถาม แบบปลายเปิดและในรอบต่อ ๆ  ไป จะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ผู ้ท าวิจัยจะสรุปความ
คิดเห็นที่ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นสอดคลอ้งกัน ในแต่ละค าตอบแต่ละขอ้ของแบบสอบถามที่ตอบลงไปใน
ครัง้ก่อนแสดงในรูปสถิติ  คือ ค่ามธัยฐาน  และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์  (Interquartile  Range)  
แล้วส่งกลับให้ ผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาว่าจะคงค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงใหม่จนได้
ขอ้สรุป ที่สอดคลอ้งกนั 

สรุปได้ว่าการสรา้งรูปแบบ (Model) นั้นไม่มีข้อก าหนดที่ตายตัวแน่นอนว่า ต้องท า
อะไรบา้ง แต่โดยทั่วไปจะเริ่มจากการศึกษา องคค์วามรู ้(Intensive Knowledge) เกี่ยวกบัเรื่องที่
เราจะสรา้งรูปแบบใหช้ัดเจน จากนัน้จึงคน้หาขอ้เท็จจริง สมมติฐาน และ หลกัการของรูปแบบที่
พฒันา แลว้สรา้งรูปแบบตามหลกัการที่ก าหนดขึน้ 

3. ขัน้ตอนการตรวจสอบรูปแบบ (Model Testing) ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนย่อย คือ 
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1. การทดลองใชรู้ปแบบกบัหน่วยตวัอย่าง 
2. การประเมินผลการทดลองการใช้รูปแบบ ด้วยการให้ผู ้ที่เกี่ยวขอ้งประเมิน 

ความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรูปแบบ รวมทัง้มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมตามผลการ
ประเมิน แลว้จึงสรุปผล ไดรู้ปแบบที่ตอ้งการการตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขั้นมานั้นมีหลายวิธี 
อาจจะใหผู้เ้ชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห ์

พนูสขุ หิงคานนท ์(2540 , น. 53 - 55) และ เบญจพร แกว้มีศรี (2545 , น.  93 - 94) ได้
เสนอว่า รูปแบบในบางเรื่องต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ คือ การ
ประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ โดยเชื่อว่าการรบัรูท้ี่เท่ากันเป็นคุณสมบัติพืน้ฐานของผู้รู ้และเสนอ
แนวคิดการประเมินโดยผูท้รงคณุวฒุิ ไวด้งันี ้

1. การประเมินในแนวทางนี ้มิไดเ้นน้ผลสมัฤทธ์ิของเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์ตาม
แบบการประเมินอิงเป้าหมาย (Goal-Based Model) หรือการตอบสนองความต้องการ ของผู้ที่
เกี่ยวขอ้งตามการประเมินแบบตอบสนองความตอ้งการ (Responsive Model) หรือประเมินเพื่อ
การตัดสินใจ (Decision Making Model) อย่างหนึ่งอย่างใด แต่เป็น การวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง
ลึกซึง้เฉพาะประเด็นที่น ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับ วัตถุประสงค์หรือผูม้ีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเขา้ดว้ยกัน
ตามวิจารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเกี่ยวกับ คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความ
เหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน 

2. เป็นการประเมินที่เนน้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมินโดยพฒันา
มาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึง้และตอ้งอาศัย
ผูเ้ชี่ยวชาญระดบัสงูมาเป็นผูวิ้นิจฉัย เนื่องจากเป็นการวดัคณุค่าที่มิอาจประเมินดว้ยเครื่องวดัใด ๆ 
ได ้และตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถและประสบการณข์องผูป้ระเมินอย่างแทจ้ริง  

3. เป็นรูปแบบที่ใชต้วับุคคล คือผูท้รงคณุวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยเชื่อว่า
ผูท้รงคุณวุฒินั้นมีความเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี มาตรฐานและเกณฑก์ารพิจารณาจะเกิด
จากประสบการณแ์ละความช านาญของผูท้รงคณุวฒุิเอง 

4. เป็นรูปแบบที่ใหค้วามยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผูท้รงคุณวุฒิ พิจารณา
ตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญ ที่จะพิจารณา 
การบ่งชี ้ขอ้มูลที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัย ตลอดจนวิธีการ
น าเสนอ  
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ดังนั้น ในขั้นการทดสอบรูปแบบ นักวิจัยอาจเลือกใชวิ้ธีการตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้หลายวิธี นอกจากการให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบเช่น โดยการสัมมนาอิง
ผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ซึ่งมีเกณฑใ์นการเลือกผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป็นผู้
ปฏิบตัิ และเป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตามจ านวนที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม เป็นกลุ่มผูต้รวจสอบร่าง
รูปแบบก่อนน าไปทดลองใช ้ขอ้ควรระวงัอย่างยิ่งในการใหผู้เ้ชี่ยวชาญหรือผูท้รงคุณวฒุิตรวจสอบ
รูปแบบก็คือ ผูวิ้จัยตอ้งเลือกบุคคลที่เป็นผูท้รงคณุวฒุิอย่างเขม้งวด เป็นผูท้ี่ไดร้บัการยอมรบัในวง
วิชาการ หรือกิจการนั้น  อย่างแท้จริง โดยต้องมีเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญ ของผู้ทรงคุณวุฒิอย่างนอ้ย 3 ประการ เพอกลนกรองใหไ้ดบุ้คคลทเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
อย่างแทจ้ริง มิฉะนัน้ รูปแบบที่ไดอ้าจจะไม่มีประสิทธิภาพและขาดความน่าเชื่อถือแต่มีส่วนนอ้ยที่
ประเมิน จากผลลพัธห์รือผลสมัฤทธ์ิที่เกิดจากการใชรู้ปแบบของกลุ่มเป้าหมายหรือผูใ้ชรู้ปแบบ ซึ่ง
มีลกัษณะเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมีรูปแบบ ที่พฒันาขึน้เป็น
นวัตกรรม และมีตัวแปรตามที่เป็นผลลัพธห์รือผลสัมฤทธ์ิที่เกิดจากการใชรู้ปแบบนัน้ ซึ่งไม่ใช่ขน
ตอนของการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ แต่เป็นการทดลองว่ารูปแบบที่พฒันาขึน้สามารถท าให้
กลุ่มเป้าหมายหรือผู ้ใช้รูปแบบเกิดผลสัมฤทธ์ิหรือผลผลิตที่เกิดจาก การใช้รูปแบบนั้นจริง ๆ 
งานวิจยัที่มีการทดลองใชรู้ปแบบและวดัผลผลิตที่เกิดจากการใชรู้ปแบบ  

4.6 จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของการสร้างรูปแบบ 
เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการประมาณ

ค่าพารามิเตอรข์องรูปแบบ ดังนั้น รูปแบบที่สรา้งขึน้จึงควรมีความชัดเจน และเหมาะสมกับวิธี
ทดสอบโดยปกติแลว้ การวิจัยทางสังคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร ์มักจะด าเนินการทดสอบ
รูปแบบด้วยวิธีทางสถิติ ผลของการทดสอบ จะน าไปสู่การยอมรบัหรือปฏิเสธรูปแบบนั้นและ
น าไปสู่การสรา้งทฤษฎีใหม่ต่อไป จากที่กล่าวมาแลว้ สรุปไดว้าการทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบ
สามารถจะกระท าได ้2 ลกัษณะ กล่าวคือ 

1. การทดสอบรูปแบบดว้ยการประเมิน ซึ่งเกณฑม์าตรฐานของคณะกรรมการ 
ประเมินทางการศึกษา (Joint Committee on Standards for Educational Evaluation) ไดเ้สนอ
หลักการเพื่อเป็นหลักฐานของกิจกรรมของการตรวจสอบรูปแบบ ซึ่งจัดเป็น 3 หมวด (Madaus, 
Scriven and Stufflebeam (1983 , pp. 399 - 402) ดงันี ้

1.1 มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility Standard) เป็นการประเมิน 
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบตัิจริง 
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1.2 มาตรฐานดา้นความเป็นประโยชน ์(Utility Standard) เป็นการประเมิน 
การสนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชรู้ปแบบ 

1.3 มาตรฐานดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standard) เป็นการ 
ประเมินความน่าเชื่อถือและไดส้าระครอบคลมุครบถว้นตามความตอ้งการอย่างแทจ้ริง 

2. การทดสอบรูปแบบโดยผูท้รงคณุวฒุิ การทดสอบรูปแบบหรือการประเมิน ใน
บางเรื่องก็ไม่สามารถกระท าไดด้ว้ยขอ้จ ากัดสภาพการณ์ต่าง ๆ จึงใชผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบโดย
การอิงผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 

Eisner (1976 , pp. 192 - 193) ได้เสนอแนวคิดของการทดสอบหรือประเมินโดยใช้
ผู ้ทรงคุณวุฒิ  เพราะเห็นว่าการวิจัย ทางการศึกษาส่วนใหญ่ด าเนินการตามหลักการทาง
วิทยาศาสตรเ์ชิงปริมาณมากเกินไปและในบางเรื่องก็ตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกว่าการได้
ตัวเลขแล้วสรุป จึงได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิซึ่งจะเนน้การวิเคราะหวิ์จารณ์
อย่างลึกซึง้เฉพาะในประเด็น ที่ถูกน ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้งเกี่ยวโยงกบัวตัถุประสงค ์หรือผู ้
มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้า
ดว้ยกัน ตามวิจารณญาณของผูท้รงคณุวุฒิ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเกี่ยวกบัคุณภาพประสิทธิภาพ และ
ความเหมาะสมของสิ่ งที่ จะท าการประเมิน  เป็น รูปแบบการประเมินที่ เป็น เฉพาะทาง 
(Specialization)  ในเรื่องที่จะประเมินตอ้งอาศัยผูเ้ชี่ยวชาญระดับสูงเป็นผูวิ้นิจฉัย เนื่องจากเป็น
การวัดคุณค่าไม่อาจประเมินดว้ย เครื่องวดัใด ๆ และตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ ของผูป้ระเมิน
อย่างแทจ้ริง แนวคิดนีไ้ดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นแนวทางการศึกษาระดับสูงมาก ขึน้ ทัง้นี ้เพราะเป็น
องคค์วามรูเ้ฉพาะสาขา ผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้น ๆ จึงจะทราบและเขา้ใจอย่างลึกซึง้ ดังนั้น ในวงการ
อดุมศึกษาจึงนิยมน ารูปแบบนีม้าใชใ้นเรื่องที่ตอ้งการความลึกซึง้และความเชี่ยวชาญเฉพาะสงู ตวั
ผูท้รง คุณวุฒิจะเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยเชื่อว่าคนเหล่านั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่มี
มาตรฐานและเกณฑพ์ิจารณาต่าง ๆ ก็เกิดประสบการณแ์ละความช านาญของผูท้รงคณุวฒุิเอง  

สรุปไดว่้า การวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบทางการศึกษาและสงัคมศาสตรท์ี่ด  าเนินการกนัอยู่
นัน้ มีขัน้ตอนหลกั 2 ขัน้ตอน คือ การสรา้งหรือพฒันารูปแบบ และการตรวจสอบรูปแบบ 

โดยขั้นแรก ประกอบด้วย การศึกษารวบรวมข้อมูล สถานการณ์ บริบทและปัญหาที่
เกี่ยวขอ้ง และยกร่างหรือสรา้งรูปแบบ  ซึ่งมักจะยกร่างขึน้จากขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ากการศึกษา 
เอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะหเ์นือ้หา แต่งานวิจัยบางเรื่อง มีการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามที่ก าหนดรายละเอียดของรูปแบบ แล้วน าไป วิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ และสรา้งรูปแบบดว้ยการวิเคราะหเ์สน้ทาง งานวิจยับางเรื่อง ก็ใชเ้ทคนิค
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เดลฟาย เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วน ามายกร่างรูปแบบ ส่วนในขั้นตอนการตรวจสอบ
รูปแบบที่พฒันาขึน้มานัน้ ก็ใชเ้ทคนิควิธีไดห้ลายแบบ โดยอาจจะใหผู้เ้ชี่ยวชาญช่วยวิเคราะหจ์าก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทัง้เชิงปริมาณและคณุลกัษณะ ใชวิ้ธีการประเมิน โดยผูท้รงคณุวฒุิ เช่น การ
สัมมนาอิงผูเ้ชี่ยวชาญ วิธีการแบบชาติพันธุ์วรรณนาการรบัฟัง ความคิดเห็นจากเวทีสาธารณะ 
การสนทนากลุ่มฯ แต่วิธีการตรวจสอบรูปแบบที่น่าเชื่อถือ มากที่สดุคือ การน ารูปแบบไปทดลองใช้
และวัดประสิทธิภาพของรูปแบบว่าใชไ้ดผ้ลจริง หรือไม่ เกิดผลลัพธ์ตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้
เพียงใด 

ปัญจรศัม ์แซ่ตัง สุจิรา มณีรตัน ์และธัชชัย จิตรนันท ์(มปป.) ไดวิ้จยัเรื่อง “รูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26” ได้
ด  าเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนและวิเคราะห์
รูปแบบการจดัการศึกษาขน้พืน้ฐานของสถานศึกษาที่มีคะแนนสอบ ระบบกลางคดัเลือกบุคคลเขา้
ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาสงูในเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ โรงเรียนอุดรพิทยาคม โรง
เรียนเบ็ญจะมะมหาราช และ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระยะที่ 2 ตรวจสอบและสรา้งรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยวิเคราะห์ ตรวจสอบและการสรา้งรูปแบบ หา
รูปแบบที่เหมาะสม โดยวิธีอา้งอิงผูท้รงคณุวฒุิ  (Connoisseurship)  ซึ่งผูวิ้จยัประสงคจ์ะพัฒนา
รูปแบบ การบริหารวิชาการทเป็นเลิศโดยไม่ไดมุ้่งทดสอบว่าจะใหบ้รรลเุป้าหมายใด  

บุญเชิด ชานิศาสตร์ (2556 , มปป) ได้ศึกษาและด าเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี”  ไดก้ าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกผูเ้ชี่ยวชาญ ในการพิจารณารูป
แบบอย่างเขม้งวดใหเ้ป็นที่ยอมรบั ดงันี ้

กลุ่มที่ 1 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นบริหารการศึกษาปฐมวยั ก าหนดคณุสมบตัิ ดงันี ้ 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาโททางการศึกษาปฐมวยั 
2. เคยหรือเป็นผูบ้ริหารหรือผูเ้กี่ยวขอ้งในหน่วยงานที่จดัการศึกษา 
3. มีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ ไดร้บัการยอมรบัทางดา้นการศึกษาปฐมวยั 

กลุ่มที่  2 ผู ้เชี่ยวชาญด้านบริหารสถานศึกษาต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ก าหนดคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา 
2. มีประสบการณด์า้นการบริหารงานไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 
3. มีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ ไดร้บัการยอมรบัดา้นการศึกษาปฐมวยั 



 90 
 

กลุ่มที่ 3 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นนกัวิชาการการศึกษาปฐมวยั ก าหนดคณุสมบตัิ ดงันี ้ 
1. ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 
2. สอนหรือเคยสอนในระดบัอดุมศึกษาเกี่ยวกบัการบริหารการศึกษา 
3. มีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ยอมรบัดา้นการศึกษาปฐมวยั  

ซึ่งผู ้วิจัยไดแ้บ่งการด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 3 และ 4 ใช้วิธี ตรวจสอบร่าง
รูปแบบโดยการจดัสมัมนาอิงผูเ้ชี่ยวชาญเช่นเดียวกนั ดงันี ้ 

ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยสอบถาม
จากผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน จ านวน 125 คน และครูผูส้อน ระดบัปฐมวยัโรงเรียน 

ขั้นตอนที่  2 สร้างรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีจากขอ้มูลในขั้นที่ 1  และ
ตรวจสอบร่างรูปแบบโดยการจัดสัมมนาอิงผู ้เชี่ยวชาญ  (Connoisseurship) ด้านการบริหาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา แลว้น าขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นที่ได ้ไป
ปรบัปรุงแกไ้ข 

ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ในทางปฏิบัติ ของ ร่างรูปแบบ
การบริหารวิชาการในการจัดการศึกษา ปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

ขั้นตอนที่ 4  ปรบัปรุงรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษา ปฐมวัยของ
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งในการทดลองใช้รูปแบบที่นักวิจัยพัฒนาขึน้มา ส่วนใหญ่จะ
ประเมินผลดว้ยการใหผู้บ้ริหารหรือผูท้ี่จะใชรู้ปแบบนั้น ๆ ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และปรบัปรุงก่อนน าไปใชจ้ริง โดยใชแ้บบสอบถาม และ/หรือการสมัภาษณ์ หรือตรวจสอบ/ยืนยัน
รูปแบบที่ เหมาะสมและเพิ่มความน่าเชื่อถือของรูปแบบโดยวิธีการ ชาติพันธุ์วรรณนา 
(Ethnographic Future Research) 

ขอ้ควรระวงัอย่างยิ่งในการใหผู้เ้ชี่ยวชาญหรือผูท้รงคุณวฒุิตรวจสอบรูปแบบก็คือ ผูวิ้จัย
ตอ้งเลือกบุคคลที่เป็นผูท้รงคณุวฒุิอย่างเขม้งวด เป็นผูท้ี่ไดร้บัการยอมรบัในวงวิชาการ หรือกิจการ
นัน้ ๆ อย่างแทจ้ริง โดยตอ้งมีเกณฑใ์นการก าหนดคณุสมบตัิและความเชี่ยวชาญ ของผูท้รงคณุวฒุิ
อย่างนอ้ย 3 ประการ เพอกลนกรองใหไ้ดบุ้คคลทเป็นผูท้รงคณุวฒุิอย่างแทจ้ริง มิฉะนั้น รูปแบบที่
ไดอ้าจจะไม่มีประสิทธิภาพและขาดความน่าเชื่อถือ  
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของพัฒนารูปแบบ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พฒันารูปแบบ ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนด กระบวนการพัฒนารูปแบบที่เป็นขัน้ตอนในการด าเนินการวิจัย 
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล ตามประกอบดว้ยขั้นตอนในการวิจัย 3 ขั้นตอน   ที่สรุปไดจ้ากการศึกษา ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนการศึกษาสภาพ/องคป์ระกอบ  ขัน้ตอนการยกร่าง/สรา้ง/พัฒนารูปแบบ และขั้นตอนการ
ตรวจสอบรูปแบบ โดยใชก้ระบวนการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใชผู้ท้รงคณุวฒุิ ตามแนวคิด
ของ Eisner (1976 , 192 - 193)  และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยใช้ หลักการของ 
(Madaus, Scriven and Stufflebeam (1983 , pp. 399 - 402) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ
ประเมิน ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชนข์องรูปแบบที่ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการ
พฒันาขึน้ 

 
 
 
 

ตอนท่ี 5 การประกันคุณภาพทางการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
5.1 กฎหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อการประกัน

คณุภาพภายในของสถานศึกษา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 มาตรา 9 (3) ไดก้ าหนดการจดัระบบโครงสรา้ง และกระบวนการจัดการศึกษาใหย้ึดหลักที่
ส  าคญัขอ้หนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกนัคณุภาพ การศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ใหก้ระทรวงมีอ านาจหนา้ที่ก ากบัดูแลการศึกษาทุก
ระดบัและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ใหห้น่วยงาน
ตน้สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกนัคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรบัการประกัน
คณุภาพภายนอก 
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ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 
ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประชุม ครั้งที่ 7/2559เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2559 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรบั
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษามาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาแนบทา้ย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบบัลงวนัที่ 11 ตลุาคม พ.ศ. 2559 

5.2 มาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 

2559มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดงันี ้ 
มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
1.2 คณุลกัษณะที่พึงประสงคข์องผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกนัคณุภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงันี ้
5.2.1 มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม

เกณฑข์องแต่ละระดบัชัน้ 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแกปั้ญหา 
3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศึกษา 
5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 
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6) ความพรอ้มในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
1.2 คณุลกัษณะที่พึงประสงคข์องผูเ้รียน 

1) การมีคณุลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักับ
กฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสงัคม 

2) ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สขุภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสงัคม 

5.2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วิสยัทศัน ์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2. การวางแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เนน้คณุภาพของผูเ้รียนรอบ
ดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มลูสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการ

จดัการเรียนรูอ้ย่างมีคณุภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรบัผิดรบัชอบต่อผลการจัด

การศึกษาใหม้ีคณุภาพและไดม้าตรฐาน 
4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 

5.2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจดัการเรียนการสอนที่ยึดโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และ

มีประสิทธิภาพ 
5.2.4 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกนัคณุภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

การใชร้ะบบการประกนัคณุภาพภายในเพื่อยกระดบัคณุภาพการจดัการศึกษาใหด้ียิ่งขึน้ 
 
5.3 การประเมินคุณภาพภายนอก 
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โดยพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 ว่าดว้ยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ใน
มาตรา49ก าหนดใหส้ านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน คณุภาพการศึกษาหรือ สมศ. มีฐานะ
เป็นองค์การมหาชน  ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และท าการ
ประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อใหม้ีการตรวจสอบ คณุภาพของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความมุ่ง
หมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาตินี ้โดยใหม้ีการประเมิน คณุภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างนอ้ยหนึง่
ครัง้ ในทุกหา้ปีนบัตัง้แต่การประเมนิครัง้สดุทา้ย และเสนอผลการ ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
และสาธารณชน ซึ่ง สมศ. จะ ต้องท าท าหนา้ที่พัฒนาเกณฑซ์ึ่งหมายถึงเกณฑข์อง“มาตรฐาน” 
และจะตอ้งมีรายละเอียดของตวัชีว้ดัดว้ย ดงันัน้ บทบาทหนา้ที่ของส านกังานรบัรองมาตรฐานตาม 
มาตรา 49 เป็นบทบาทหนา้ที่พิจารณารายละเอียดของเกณฑ  ์มาตรฐาน และตวัชีว้ดัที่สอดคลอ้ง
กับ “ความมุ่งหมายและ หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนด  ไวใ้น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สมศ. ได้ด  าเนินการจัด การ
พฒันาเกณฑ ์วิธีการประเมินคณุภาพภายนอกและท า การประเมินผลการจดัการศึกษาใหม้ีความ
สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติและพิจารณาถึงประโยชน ์ที่มีต่อสถานศึกษาอัน
เกิดขึน้จากการประเมินคณุภาพภายนอก และสามารถสรุปไดด้งันี ้

แนวการประเมินคณุภาพภายนอก รอบสี่ การพัฒนาเกณฑแ์ละวิธีการ ประเมินคุณภาพ
ภายนอก สมศ. พัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 
โดยมุ่งประเมินผลลัพธ ์ของการประกนัคณุภาพของสถานศึกษา วิเคราะหก์ระบวนการ และปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อผลการด าเนินการ มีเป้าหมายส าคัญ  ในการให้ขอ้เสนอแนะต่อสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดการพัฒนา คุณภาพของสถานศึกษาโดยยืนยันความส าเร็จในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการประกนัคณุภาพภายในตลอดจนเป้าหมายและอตัลกัษณข์องผูเ้รยีน
ตามเป้าหมาย ของสถานศึกษา เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูร้บับริการและ  ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งทุก
ฝ่าย การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ จะไม่มีการตัดสินผลการประเมินว่า “รบัรอง - ไม่รบัรอง” 
วิธี การประเมินจะไม่เน้นเอกสาร แต่จะใช้วิธีการเชิงคุณภาพจาก  การสังเกตสัมภาษณ์โดยผู้
ประเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ  ตามบริบทของสถานศึกษา จึงไม่ใช่เป็นการประเมินดว้ย
มาตรฐาน เดียว หรือที่เรียกว่า One Size Fits All ดังนั้นสถานศึกษาตอ้ง ก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาเอง ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ สถานศึกษา และสรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบการ
ประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) และส่งให้หน่วยงาน ตน้สังกัด วิเคราะหแ์ละ
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ก าหนดประเด็นส่งให้สมศ. เพื่อเข้าไป  ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศึกษาพ.ศ.2561 

5.3.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่แนวใหม่ (พ.ศ. 2559 - 2563) การศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน สมศ. ไดก้ าหนดหลกัการส าคญั 2 ประการคือ  

1. การประเมินคุณภาพภายนอกจะเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สงักดั เพื่อพิจารณาการด าเนินงาน การบรรลถุึงเป้าหมายในการ
จดั การศึกษาและร่วมรบัผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาที่เกิดขึน้ 

2. การประเมินคุณภาพภายนอก ช่วยส่งเสริมใหเ้กิด  การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาสู่สากลให้ เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศทั้งใน
ระดบัชาติ และนานาชาติเกณฑก์ารตดัสินระดบัคณุภาพของการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
สมศ. ก าหนดไว5้ ระดับ ได้แก่ ระดับ ดีเยี่ยม ดีมากดีพอใชแ้ละปรบัปรุง โดยพิจารณา 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการประกัน
คณุภาพภายใน  

5.3.2 กรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. พฒันาแนวทางแนว
ทางการประเมินคุณภาพ ภายนอกแนวใหม่รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) มุ่งประเมินผลลัพธ์ ของการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา วิเคราะห์กระบวนการ  และปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินการ มีเป้าหมายส าคัญ  ในการให้ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
คณุภาพของสถานศึกษาโดยยืนยนัความส าเร็จในการด าเนินงาน ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน ตลอดจน เป้าหมายและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา เพื่อสรา้งความมั่นใจให้กับผู ้รบับริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสี่จะไม่มีการตัดสินผล การประเมินว่า “รบัรอง - ไม่รบัรอง” วิธีการประเมิน
จะไม่เนน้ เอกสาร แต่จะใชวิ้ธีการเชิงคณุภาพจากการสงัเกต สมัภาษณ์ โดยผูป้ระเมินภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญตามบริบทของ สถานศึกษา จึงไม่ใช่เป็นการประเมินดว้ยมาตรฐานเดียว หรือ ที่
เรียกว่า One Size Fits All ดังนั้น สถานศึกษาต้องก าหนด มาตรฐานของสถานศึกษาเอง ให้
สอดคลอ้งกับบริบทของสถานศึกษา และสรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) และส่งใหห้น่วยงานตน้สังกดั วิเคราะหแ์ละก าหนดประเด็นส่ง
ใหส้มศ. เพื่อเขา้ไปตรวจสอบ และยืนยันผลการด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาซึ่งเป็น ไป
ตามกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
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5.3.3 ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ 
(พ.ศ.2559-2563) การศึกษาปฐมวยั สมศ. ไดก้ าหนดแนวทาง การประเมินไว3้ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การบริหารจดัการสถานพฒันาเด็กปฐมวยั ดา้นครู/ผูด้แูลเด็ก และดา้นคณุภาพของเด็กปฐมวยั  

โดยมีแนวทางการพิจารณาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานพฒันาเด็กปฐมวัย
ตามระบบการประกันคุณภาพ ภายใน ด้วยกัน 4 ประเด็น คือ ความเหมาะสมความเป็นไปได้ 
ความเชื่อถือไดแ้ละประสิทธิผลที่เกิดกบัเด็กโดยจะใชห้ลกัเกณฑ  ์การตดัสินระดบัคณุภาพดว้ยกัน 
5 ระดับ ได้แก่ ระดับ ดีเยี่ยม ดีมาก ดีพอใช้และปรบัปรุง  ซึ่งผู ้ประเมิน ภายนอกจะวิเคราะห์
สงัเคราะหจ์ากผลการด าเนินงานของ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน 4 ประเด็นของทั้ง 3 ดา้น ทั้งนี ้
ขึน้อยู่กับการก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ว่ามีผลความส าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด สอดรบั กับบริบทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น ๆ สอดคลอ้งกับ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติและตอบสนองนโยบายหรือจุดเนน้ของ ตน้สังกัดมากนอ้ยเพียงใด ดังแสดงตาม 
ภาพประกอบที่ 5 กรอบมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 

 
ภาพประกอบ 5 กรอบมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 



 97 
 

ที่มา : รายงานประจ าปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562) ISBN 978-616-
7853-41-3  ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) สมศ. 
หนา้ที่ 79 

นอกจากนีส้มศ.ยงัก าหนดแนวทางการประเมินช่องทาง พิเศษ เป็นการประเมินความ
โดดเด่นเฉพาะทาง (Challenging Standards) เพื่อใหส้ถานพัฒนาเด็กปฐมวยัที่มีการปฏิบตัิ เป็น
แบบอย่างโดดเด่นหรือมีนวัตกรรม เช่น สถานพัฒนาเด็ก  ปฐมวัยจิ๋วแจ๋ว เจ๋ง ได้มีโอกาสแสดง
ศกัยภาพการจดัการศึกษา ใหเ้ป็นที่ประจกัษ์และเพื่อการยกระดบัคณุภาพของสถานพัฒนา เด็ก
ปฐมวัยใหเ้ป็นที่ยอมรบัในระดับทอ้งถิ่น ระดับภูมิภาค  ระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นการ
ประเมินแบบไม่บังคับ แต่เปิดใหส้ถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสมัครใจขอรบัประเมิน  ความโดดเด่น
เฉพาะทาง น าเสนอผ่านรายงานประเมินตนเอง (SAR) และหน่วยงานตน้สังกดัพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ พรอ้มเสนอเป็นประเด็นให ้สมศ. เขา้ประเมิน  

5.3.4 ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (พ.ศ. 2559 - 2563) การศึกษาขั้นพืน้ฐาน สมศ. ไดก้ าหนดหลักการ
ส าคญั 2 ประการ 

1. การประเมินคุณภาพภายนอกจะเชื่อมโยงกับ ระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและหน่วยงาน ตน้สงักดั เพื่อพิจารณาการด าเนินงาน การบรรลุถึงเป้าหมาย  ใน
การจดัการศึกษาและร่วมรบัผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา ที่เกิดขึน้  

2. การประเมินคุณภาพภายนอกช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาสู่สากลให้เป็น  ไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศทั้งใน
ระดบัชาติ และนานาชาติ 

โดย สมศ. จะไม่ก าหนดมาตรฐานใหม่ขึน้ แต่จะประเมินคุณภาพภายนอกที่มาจาก
ขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานตน้สงักัด สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน
การประกนัคณุภาพภายในของตนเอง ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากหน่วยงานตน้สงักดั ซึ่งสามารถ
น ามาใชเ้ป็นมาตรฐานการประกันคณุภาพภายในได ้ส่วนเกณฑก์ารตดัสิน ระดบัคณุภาพ ก าหนด
ไว ้5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัดีเยี่ยม ดีมาก ดีพอใช ้และปรบัปรุง โดยพิจารณา 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูเ้รียน  
ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการประกนัคณุภาพภายใน  

นอกจากนีย้ังมีการประเมินความโดดเด่นเฉพาะทาง ซึ่งสถานศึกษาแจง้ความจ านงใน
การประเมินมาตรฐานความโดดเด่นเฉพาะทางดา้นใดดา้นหนึ่งหรือหลายดา้น และตอ้งผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานตน้สังกัด เพื่อเป็นทางเลือกใหส้ถานศึกษาไดแ้สดงผลการด าเนินงานที่มี
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ความโดดเด่น และเป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นตน้แบบในการพัฒนาในดา้นต่าง ๆ และ
เร่งรดัคณุภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาสมรรถนะสงู พรอ้มส าหรบัการแข่งขนัระดบัสากล  

จากสภาวการณ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับขั้นพืน้ฐาน โดยเฉพาะใน
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษานัน้ มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการประเมินตามเกณฑร์างวลัคณุภาพ
ระดบัมาตรฐานสากลที่มิไดก้ าหนดกระบวนการ วิธีการ ในการด าเนินการของโรงเรียน แต่เป็นการ
ประเมินตามบริบทพืน้ฐานของโรงเรียนที่เป็นผูก้  าหนดขึน้ โดยอาศยัขอ้มูลสารสนเทศ กฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั กระบวนการเชิงระบบ และเป้าประสงคต์ามวิสยัทศันข์องโรงเรียน ท าใหผู้วิ้จยัได้
สังเคราะห ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพ เกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และ
เป้าหมายตวัชีว้ดัของโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นสารสนเทศตัง้ตน้ที่มีส่วนส าคญัในการพัฒนา
รูปแบบ และการสะทอ้นผลอภิปรายผลเพื่อเสนอแนวทางเชิงนโยบายเพื่อใหเ้กิดการบูรณาการใน
การจดัการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลและการประกนัคณุภาพต่อไป 
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ตอนท่ี 6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศไทย  
กาญจนา ภัทราวิวัฒน ์(2559 , น. 151-168) ไดท้ าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ส าหรบัผูม้ีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ
เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาที่จะด าเนินการจดัการศึกษาส าหรบัผูม้ีความสามารถ
พิเศษตอ้งมีความพรอ้ม เพราะการจดัการศึกษาส าหรบัผูม้ีความสามารถพิเศษมีความยากซบัซอ้น
และตอ้งเขา้ใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรบัผูม้ีความสามารถพิเศษเป็นอย่างดี  สถานศึกษา
สามารถส ารวจความพรอ้มจากมาตรฐานการศึกษาส าหรบัผูม้ีความสามารถพิเศษของประเทศ
ไทย ประกอบดว้ย มาตรฐานหลัก 4 มาตรฐาน มาตรฐานย่อย 12 มาตรฐาน ดังนี ้1) มาตรฐาน
ดา้นการบริหารจัดการ ประกอบดว้ย 1.1 นโยบายชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 1.2 ระบบการ
จัดการที่ดี 1.3 บุคลากรผูร้บัผิดชอบโครงการที่มีความสามารถ 1.4 การประเมินผลโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ 2) มาตรฐานดา้นกระบวนการเสาะหา/คดัเลือกผูม้ีความสามารถพิเศษประกอบดว้ย 
2.1 กระบวนการเสาะหา/คัดเลือกที่มีคุณภาพเหมาะสมและหลากหลาย  2.2 เครื่องมือในการ
เสาะหา/คัดเลือกหลากหลาย มีคุณภาพและเหมาะสม 3) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย 3.1 รูปแบบโครงการการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ 3.2 หลักสูตรและรูปแบบการ
จัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองคุณลักษณะเฉพาะของผู้มีความสามารถพิเศษ  3.3 สื่อการเรียนรู้ที่
ตอบสนองคุณลักษณะเฉพาะของผู้มีความสามารถพิเศษ (แต่ละคน)  อย่างเหมาะสม 3.4 การ
ประเมินผลการเรียนรูข้องผูม้ีความสามารถพิเศษในโครงการ มีความชัดเจนและตรวจสอบได ้4) 
มาตรฐานดา้นการสนบัสนุนทางอารมณ์-สงัคม ประกอบดว้ย 4.1 ระบบการคัดกรอง หรือวินิจฉัย 
มีประสิทธิภาพ 4.2 การด าเนินงานช่วยเหลือและพฒันาอารมณ์-สงัคมมีประสิทธิภาพแนวทางการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรบัผู ้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และ
เทคโนโลยี แบ่งเป็น 4 ดา้น ได้แก่ 1) ดา้นการบริหารจัดการ ประกอบดว้ย การบริหารงาน การ
บริหารบุคคล และการบริหารงบประมาณ  2) ด้านกระบวนการเสาะหา/คัด เลือกผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทีมผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน
และนักปฏิบัติการ 3)ด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย หลักสูตรและการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้โปรแกรมการศึกษา ส่ือการเรียนรู ้การประเมินผลการเรียน และ 4) ดา้นการสนับสนุนทาง
อารมณ์และสังคม ประกอบดว้ยระบบการคัดกรองและวินิจฉัย กระบวนการพัฒนาอารมณ์และ
สงัคม 



 100 
 

เกษศิริ กมล (2556 , น. 94-125)  ไดศ้ึกษาเรื่อง การวิเคราะหก์ารบริหารโรงเรียนเอกชน
ที่มีความ เป็นเลิศในประเทศไทยตามเกณฑม์าตรฐาน รางวลัคณุภาพแห่งชาติ มลัคอลม์ บอลดริจ  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อ 1) วิเคราะหก์ารบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศในประเทศไทย
ตามเกณฑ์ มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  Malcom Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) 2) ประเมินผลลัพธท์ี่ไดจ้ากการบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑข์อง 
Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งประกอบดว้ยองคป์ระกอบรวม 7 ดา้น 
แยกเป็นองคป์ระกอบ ดา้น กระบวนการ 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการน าองคก์ร (2) ดา้นการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (3) ดา้นการ มุ่งเน้น นักเรียนและผู้ปกครอง (4) ดา้นการวัด การวิเคราะห ์และการ
จดัการความรู ้(5) ดา้นการ มุ่งเนน้บุคลากร ครู (6) ดา้นการมุ่งเนน้การด าเนินการ และดา้นที่ (7) 
เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการเพื่อความเป็นเลิศ    ผลการวิจัยพบว่า ด้านกระบวนการใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การนาองคก์ร รองลงมาคือ 
การวางแผนเชิงกลยุทธ ์การมุ่งเนน้ นกัเรียนและผูป้กครอง การมุ่งเนน้ บุคลากรครู และการมุ่งเนน้
การด าเนินการ ตามล าดับ ดา้นที่มี ค่าเฉล่ียต ่าที่สดุ คือ ดา้นการวดั การวิเคราะห ์และการจดัการ
ความรู ้ในการประเมินผลลพัธท์ี่ไดจ้าก การด าเนินการเพื่อความเป็นเลิศ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่
ในระดบัมาก โดย ผลลพัธด์า้นการน า องคก์รและการปกครอง เป็นองคป์ระกอบที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด 
รองลงมาคือ ผลลัพธด์า้นการเรียนรูข้อง นกัเรียนและกระบวนการท างาน ผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเนน้
บุคลากร ครู ผลลัพธด์า้นงบประมาณ การเงิน และการตลาด และผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้นักเรียน
และผูป้กครอง เป็น องคป์ระกอบที่มี ค่าเฉล่ียต ่าที่สดุ  

จงรกัษ์ ศรีทิพย ์(2559 , น. 244-265) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง การพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวัด ผลการวิจยั พบว่า 1) องคป์ระกอบการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดประกอบดว้ย  9 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่กระบวนการบริหารจดัการ การมีส่วนร่วมการบริหารทรพัยากรบุคคล ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร
การจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู ้เรียน การนิเทศ 
ก ากบัติดตามและประเมินผล และความเป็นเลิศของโรงเรียน รูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดเป็นรูปแบบที่สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์  โดยมี 8 ตัว
แปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การมีส่วน
ร่วม ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร การมุ่งเนน้ผูเ้รียน การบริหารทรพัยากรบุคคล การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยี การวางแผนกลยุทธ์ และกระบวนการ
บริหารจดัการ ส่วนตวัแปรที่มีอิทธิพลทางออ้มต่อความเป็นเลิศของโรงเรียน ประกอบดว้ย 1) การ
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จัดการขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางออ้มผ่านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหาร
ทรพัยากรบุคคล และกระบวนการบริหารจดัการ2) ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารมีอิทธิพลทางออ้มผ่าน
การมีส่วนร่วม และการนิเทศ ก ากับ  ติดตามและประเมินผล 3) การมุ่งเน้นผู ้เรียนมีอิทธิพล
ทางออ้มผ่านการมีส่วนร่วม และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 4) การบริหารทรพัยากรบุคคล
มีอิทธิพลทางออ้มผ่านการวางแผนกลยุทธแ์ละกระบวนการบริหารจดัการ 5) การวางแผนกลยุทธ์
มีอิทธิพลทางออ้มผ่านกระบวนการบริหารจดัการและ 6) การมีส่วนร่วมมีอิทธิพลทางออ้มผ่านการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ผลการยืนยันรูปแบบพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนมากมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกบัรูปแบบ และสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการบริหารจดัการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

จินดารัตน์ แก้วพิกุล (2559 , น. 96-115) ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนตน้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใชก้ารวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม และเพื่อประเมินผล การใชห้ลกัสตูรรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้
ซึ่งในการวิจัยครัง้นีด้  าเนินการโดยใช ้กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยน าระเบียบวิธีวิจยัของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มาประยุกต์ใชใ้นการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งผลการวิจัย
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้ ขั้นตอนที่1 ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
หลกัสตูร และสนทนากลุ่มครูที่มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสรา้งองค์
ความรูเ้กี่ยวกับสภาพปัญหาความ ต้องการในการพัฒนาหลักสูตร และแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร ขั้นตอนที่2 ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ผูวิ้จัยและผูร้่วมวิจัยร่วมกันออกแบบ 
และโครงร่างหลกัสตูรตามองคป์ระกอบที่ส  าคญั ของหลกัสตูร ซึ่งผลการตรวจสอบความเหมาะสม 
และความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า โครงร่างหลักสูตรมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก แสดงให้ เห็นว่าในแต่ละองคป์ระกอบของโครงร่างหลักสูตรมีความ
สอดคลอ้งกนั ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใชห้ลกัสตูร ส่วนที่1 การทดลอง ผูวิ้จยัน าโครงร่างหลกัสตูรที่
ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใชก้ับกลุ่มเป้าหมาย โดยใชแ้บบแผนการวิจัยแบบก่อนการทดลอง แบบ
กลุ่มเดียววัดสองครัง้ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสูตรมีทกัษะ
การแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองหลังทดลองสูงกว่า ก่อนทดลองใชห้ลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ครูผูส้อนและนักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ขั้นตอนที่4 
การประเมินผลและปรบัปรุงหลักสูตร พบว่า ทุกองค์ประกอบของหลักสูตร  มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกัน แต่หลังจากทดลองใชห้ลักสูตรผูวิ้จัยไดด้าเนินการปรบัปรุงเอกสาร  ประกอบการ
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เรียนในส่วนของแบบฝึกหดัใหม้ีระดบัความยากง่ายที่เหมาะสม และใชส้ถานการณท์ี่สอดคลอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน เพื่อใหห้ลกัสตูรมีความสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ 

ชนัตตา ปุยงาม(2558 , น.188-200) ได้ท าการศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการ
พฒันาการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งสานกังาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์
รางวัลคณุภาพแห่งสานกังาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 
7 หมวด โดย สภาพการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งสานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ 7 โดยมีปัญหาในภาพรวมทั้ง 
6 หมวด อยู่ในระดบันอ้ย ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ หมวด 5 การมุ่งเนน้ บุคลากร และหมวด 6 
การมุ่งเนน้การด าเนินการ และหมวดที่มี ปัญหาค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ คือ หมวด 1 การน าองคก์ร และ
แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียน มาตรฐานสากลตามเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีการพิจารณาจากค่าเฉล่ียของ สภาพการบริหารและปัญหา
การบริหาร มีทั้งหมด 19 แนวทาง โดยเรียงล าดับหมวดที่ต้องมีการแก้ไขโดยใช้ร่างแนวทาง 
ตามล าดบั ดงันี ้หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวด 4 การวัด การวิเคราะหแ์ละการจดัการความรู ้
หมวด 6 การมุ่งเนน้การด าเนินการ หมวด 3 การมุ่งเนน้นกัเรียน หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์ 

ดุจดาว  ศิริวาลย์ (2555 , น. 217-225) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการน านโยบายโรงเรียน
มาตรฐานสากลสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน พบว่า แนวทางการน านโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) ดา้นนโยบาย โรงเรียนควรสรา้งความเขา้ใจ
เกี่ยวกับเป้าหมายการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยการชี ้แจง หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ ควรสรา้งความตระหนักใหก้ับผู ้ปฏิบัติ ควรปรบัเปลี่ยนเป้าหมายนโยบายให้มี
ความยืดหยุ่น จัดท าคู่มือประมวลแบบแผนในการปฏิบัติงานที่มี ความชัดเจน 2) ดา้นทัศนคติ 
โรงเรียนควรจัดใหม้ีการประชาสัมพนัธ์ใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เขา้ใจ เห็นดว้ย และใหก้ารสนับสนุน
ในการน านโยบายสู่การปฏิบตัิ และมีความพรอ้มในการปฏิบตัิงาน ผูบ้ริหารควร ท าความเขา้ใจกบั
ครูในการน าหลกัสตูรไปใช ้และค านึงถึงความเชื่อของชุมชน 3) ดา้นการสื่อขอ้ความ ควรมีการแจง้
นโยบายก่อนการด าเนินการ โดยใชก้ารส่ือสารแบบสองทาง ผูบ้ริหารควรมีการส่ือสาร ขอ้ความที่
ชดัเจน ครบถว้น สมบูรณ ์โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย และจดัเก็บขอ้มูล อย่างเป็น
ระบบ 4) ดา้นเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ โรงเรียนควรท าความเขา้ใจกับชุมชน สังคม  และ
ผูป้กครอง เกี่ยวกบัความส าคญัของการจดัโรงเรียนมาตรฐาน สากล เพื่อใหชุ้มชน สงัคม เห็นพรอ้ง 
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และพรอ้มใหก้ารสนับสนุน 5) ดา้นทรพัยากรควรจดัสรรบุคลากรใหเ้พียงพอ และสนองจุดเนน้ของ 
โรงเรียนจดัแหล่งเรียนรู ้วสัดคุรุภัณฑ ์ที่ทนัสมัย และจัดใหม้ีแหล่งเรียนรูท้ั้งภายใน  และภายนอก 
สถานศึกษา 6) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ โรงเรียนควรมีการด าเนินการภายใต้ กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และมีขอ้ตกลงร่วมกนั ระหว่างบุคลากร ของโรงเรียนในการด าเนินงานใหม้ีความยืดหยุ่น 
ควรใช ้หลกัการบริหารบุคคล 7) ดา้นคณุลักษณะ และสมรรถนะ โรงเรียนควรมีลกัษณะของการ
บริหารงาน ที่เนน้การพัฒนาแบบองคร์วม ไดแ้ก่  เนน้การประกนัคุณภาพ การปฏิรูปครู และการ
ปฏิรูประบบ การบริหาร โดยใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรเป็นองคแ์ห่งการเรียนรู ้มีการจดัการ
ความรูเ้พื่อแลกเปลี่ยน เรียนรูร้่วมกัน และการมีส่วนร่วม  ครูควรมีความรู ้ความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล และออกแบบการเรียนรู ้ที่หลากหลายสามารถใช้
สื่อนวตักรรมและ เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 

โด่งสยาม  โสมาภา (2557 , น. 101-121) ได้วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยและแนว
ปฏิบัติเป็นเลิศในการบริหารสถานศึกษาเอกชน เพื่อรบัรางวัลพระราชทาน พบว่าปัจจัยและแนว
ปฏิบัติ เป็นเลิศในการบริหารจัดการสอนศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทานในเขต
กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลประกอบดว้ยสองดา้นคือ ดา้นที่หนึ่ง ดา้นบริหารโรงเรียนเอกชนสู่
ความเป็นเลิศ  7 ปัจจัย ได้แก่  1) การมีผู ้น ามีความเป็นมืออาชีพ 2) สถานศึกษามีการจัด
บรรยากาศในการเรียนรูท้ี่เหมาะสม 3) การมุ่งเนน้ในการจดัการเรียนการสอน 4) การมีเป้าหมาย
การสอนที่ชัดเจน 5) การมีการติดตามความก้าวหน้า 6) การมุ่งความสัมพันธ์ระหว่างบา้นและ
โรงเรียน 7) การเนน้นักเรียนเป็นศูนยก์ลาง และ 65 แนวปฏิบัติ และดา้นที่สองด้านการบริหาร
โรงเรียนเอกชน เพื่อรบัรางวัลพระราชทาน มี 5 ปัจจัย ไดแ้ก่ 1) คุณภาพนักเรียน 2) การบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ 3) การบริหารการจัดการ 4) บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 5) 
ความดีเด่นของสถานศึกษา และ 6) แนวปฏิบตัิ 

ตะวัน  สื่อกระแสร ์(2556 , น. 124-140) ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชน สู่ความเป็นเลิศ พบว่า 1) การบริหารจดัการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศมีสภาพ 
4 ดา้น ดังนี ้ดา้นการบริหารจัดการบุคลากรพบว่าผู้บริหารมีความเป็นผู้น าและเป็นผูบ้ริหารมือ
อาชีพ สรา้งขวญัก าลงัใจและแรงจูงใจแกค่รู มีระบบนิเทศที่มีประสิทธิภาพ ปรบัครูใหเ้หมาะสมกบั
วิชา และชั้นเรียน ลดจ านวนผูบ้ริหารระดบัสูงมาท าการสอน  รบัคนใหต้รงกับงาน มีการสอนงาน 
อบรมภาษาอังกฤษ ให้กับครูใหม่ เนน้จรรยาบรรณครู ดา้นการบริหารทั่วไป พบว่า ลดสายงาน
บงัคบับญัชา เนน้ธุรกิจศึกษา ด าเนินการก่อนคู่แข่ง เนน้ความเป็นเลิศในการใหบ้ริการ บริหารแบบ
มี ส่วนร่วม จัดสิ่งแวดลอ้มให้ร่มรื่น  สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและใช้
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นวัตกรรมในการเรียนการสอน และ ประหยดั ดา้นการบริหารจัดการวิชาการพบว่า เนน้คุณภาพ
ของครู มีการใชศ้ัพทเ์ทคนิคในการสอน ใหค้วามส าคัญกับทุกกิจกรรม สอนอย่างมีความหมาย 
ส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม มีการใชแ้หล่ง เรียนรูภ้ายนอก มีการวดัและประเมินผลตามสภาพ
จริง มีการจดัหอ้งเรียนพิเศษ เนน้ความสามารถ ดา้นภาษาไทย สอนภาษาเพื่อนบา้นในแถบเอเชีย 
และประชาคมอาเซียนโดยเจ้าของภาษา  ด้านการบริหาร จัดการงบประมาณพบว่ามีการใช้
งบประมาณใหคุ้ม้ค่า ลดความเสี่ยง และจัดหาแหล่งเงินภายนอก 2) การบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ มีปัญหา 4 ดา้น ดังนี ้ดา้นการบริหารวิชาการ พบว่า โรงเรียนเอกชนส่วน
ใหญ่รบันักเรียนจากเด็กที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า มีนักเรียนสมัครเขา้ เรียนลดลง สื่อการ
เรียนการสอน และอุปกรณ์การสอนมีไม่เพียงพอ  ด้านการบริหารงบประมาณพบว่า ขาด
งบประมาณในการลงทุน ระบบสวัสดิการไม่มีคณุภาพ ดา้นการบริหารบุคลากรพบว่า ขวญัและก 
าลังใจ ของครูลดลง ครูที่มีอายุนอ้ยบางส่วนลาออกไปสอบบรรจุเป็นขา้ราชการ ไม่มีโครงการจัด
อบรม สัมมนาส าหรบัโรงเรียนเอกชน รฐัเป็นผูก้  าหนดเงินเดือนของครูเอกชน  ครูผู ้สอนโรงเรียน
เอกชน จะตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพ ขาดครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีอายุมากมีปัญหาในการจัดท าสื่อ 
ICT ด้านการบริหารทั่วไปพบว่าโรงเรียนเอกชนแข่งขันกันเอง และแข่งขันกับ โรงเรียนรฐับาล 
นโยบาย ภาครฐัเกี่ยวกับการจดัการศึกษาของเอกชนไม่ชัดเจน จ านวนนักเรียนลดลง  มีโรงเรียน
นานาชาติ เพิ่มมากขึน้ ครูโรงเรียนเอกชนตอ้งท าหนา้ที่หลายอย่างนอกเหนือจากงานสอน และ 3) 
ยุทธศาสตร ์การบริหารจดัการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ คือ “INTERACTIVE Strategy” 

เทือ้น ทองแกว้ (2558 , น. 369-403) ท าการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การบริหาร
จดัการเชิงบูรณาการตามแนวคิดการบริหารจดัการชัน้สงูและระบบ ประกนัคณุภาพสมบูรณ์แบบ
สาหรบัสถาบนัอดุมศึกษารฐั โดยการสงัเคราะหแ์นวคิดทฤษฎีการบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษา 
สงัเคราะหร์ะบบประกันคณุภาพสมบูรณ์แบบ ศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
รฐัในประเทศไทย และพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  ตามแนวคิดการ
บริหารจัดการชั้นสูงและระบบประกันคุณภาพสมบูรณ์แบบส าหรบัสถาบันอุดมศึกษารฐั  โดยมี
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้ รูปแบบกลยุทธ์การบริหาร คือ รูปแบบ Condo Model (Advanced 
Execution Premium and Quality Assurance – AEPQA Model) ที่ได้จากการ รวมการบริหาร
จัดการชั้นสูงและระบบประกันคุณภาพ คือ การรวมกลยุทธ์ (Strategy map) และระบบประกัน
คุณภาพหลายระบบ (Quality map) เข้าด้วยกันเป็นระบบ CSIPOCF ประกอบด้วย 1) บริบท
องคก์ร (Context) คือ ลกัษณะส าคัญของสถาบัน วัตถุประสงค ์ของสถาบัน ทิศทางสถาบัน กลุ่ม
สถาบัน และมาตรฐานสถาบัน 2) ผูส้่งมอบ (Suppliers) คือ หน่วยงานตน้สังกัด คู่ความร่วมมือ 
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และ หน่วยงานทางสังคม 3) ปัจจัยนาเขา้ (Input) คือ ภาวะผู้นาของกรรมการสภาสถาบันและ
ผูบ้ริหาร ทรพัยากรบุคคล โครงสรา้งอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอ้ม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การเงินและงบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) กระบวนการ (Process) คือ กระบวนการ
บริหารทั่วไป กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการ 5) ผลผลิต 
(Output) คือ ผลผลิตด้าน ผู ้เรียน  ด้านการเงินและงบประมาณ การวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ผูป้ฏิบตัิงาน กระบวนการ และภาวะผูน้า 6) ผูใ้ชบ้ริการและผูม้ีส่วนได ้ส่วนเสีย (Customers) คือ 
นิสิต นักศึกษา ศิษยเ์ก่า ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายในภายนอกสถาบัน  และผลการวิเคราะห์ความ
คาดหวัง 7) ผลสะท้อนกลับ (Feedback) คือ ขอ้มูลยอ้นกลับจากนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บณัฑิต ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย คู่ความร่วมมือ การ รายงานผลตามพันธกิจ และรายงานประจาปี 8) 
ผลลพัธข์องสถาบัน (Outcome) คือ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
และการพัฒนาตนเองของชุมชน กลไกในการสนับสนุนระบบ CSIPOCF คือ สานักบริหาร
ยุทธศาสตรใ์นการประสานและ บูรณาการในทุกกระบวนการบริหาร  ในระดับนโยบาย ระดับ
ปฏิบัติ ในระบบฐานขอ้มูลกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ การติดตามและ  การเรียนรู ้การประเมิน 
และงบประมาณตามกลยุทธ ์ 

ธงชัย ชิวปรีชา (2555 , น. 6-22) ไดท้ าการวิจัยและศึกษาเรื่อง กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
หลกัสตูร กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผลการวิจัย พบว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในดา้นการด าเนินงานจดัการศึกษาส าหรบับุคคลที่มีความสามารถพิเศษรวมถึงการ
ด าเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรใ์ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตา
วตัถุประสงคต์ามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ จ าเป็นจะตอ้งมีการสรา้งระบบ
การบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู ้ที่ความสามารถพิเศษในทุกองค์กรและทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย  1) การบริหารจัดการระดับประเทศ 2) การบริหารจัดการระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 3) การบริหารจดัการระดบัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกศึกษา 4) 
การบริหารจดัการระดบัโรงเรียน 5) การสรา้งเครือข่ายกับผูป้กผูป้กครอง 6) การสรา้งเครือข่ายกับ
สถาบนัอดุมศึกษาและศนูยวิ์จยั นอกจากนีก้ารบริหารจดัการโครงการหอ้งเรียนพิเศษเป็นการจัด
การศึกษาส าหรับผู ้มีความสามารถพิเศษในรูปแบบห้องเรียนพิเศษหรือโรงเรียนในโรงเรียน  
(school in school) การบริหารจดัการของโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการจ าเป็นจะตอ้งมีระบบที่เพราะ
เป็นการบริหารงาน 2 ระบบ ใน 1 โรงเรียน ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการโครงการหอ้งเรียน
พิเศษวิทยาศาสตรเ์พื่อใหส้ามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงคใ์นการจัดการศึกษาส าหรบัผู ้มี
ความสามารถพิเศษตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งประกอบดว้ย  1) มี
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คณะกรรมการช่วยก ากับดูแล 2) มีระบบที่ดีในการสรา้งความเขม้แข็งของเครือข่าย3) มีระบบที่ดี
ในการสรา้งความร่วมมือกบัโรงเรียนร่วมพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ 4) มีระบบที่ดีในการสรา้ง
ความตระหนกัและมีการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและส่วนผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง  5) มีระบบที่ดีในการ
ขอความอนุเคราะหแ์ละความร่วมมือจากสถาบนัอดุมศึกษาและศนูยวิ์จยั 6) มีระบบที่ดีในการสรร
หาและคัดเลือกนักเรียน 7) มีระบบที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตรและการจดักิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน 8)มีระบบที่ดีในการระดมทรพัยากร และ 9) มีระบบที่ดีในการพฒันาบุคลากร 

นพรุจ   ศักดิ์ศิริ (2555 , น. 221-231) ได้วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จในการน านโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลไปปฏิบตัิ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วิเคราะห์
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ  ความส าเร็จของการน านโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลไปปฏิบัติ 2) หา
ขอ้เสนอแนะใหก้ับสถาบัน พัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดหลักสูตร
การฝึกอบรมส าหรบัครูและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรบันโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล 
แนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย แนวคิดตวัแบบของ Van Meter & Van Horn (1975) และแนวคิด
การวัดความส าเร็จของการน า นโยบายไปปฏิบัติของ Berman & Mclaughlin พบว่า 1) 
ความส าเร็จในการน านโยบายนีไ้ปปฏิบตัิ อยู่ในระดบัมาก โดยสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาจะมี
ความส าเร็จของการน านโยบายนีไ้ปปฏิบัติ มากกว่าสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 2) ปัจจัยที่
สมัพนัธ์กบัความส าเร็จของการน านโยบายนีไ้ป ปฏิบัติ พบว่าตวัแปรตน้ทัง้สิน้ 13 ตวั มีตวัแปร 4 
ตวัที่มีความสมัพนัธก์บัความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิ เรียงตามล าดบั ความส าคญัดงันี ้
สภาพแวดลอ้มทางการเมือง, ทัศนคติของผูป้ฏิบัติ,การติดต่อสื่อสาร และ ทรพัยากร องคก์าร 3) 
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ต้องการใหส้ถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา  จัด
อบรม ไดแ้ก่ ทฤษฎีความรู ้การเขียนความเรียงขัน้สงู กิจกรรมโครงงานเพื่อสาธารณประโยชน ์โลก
ศึกษา และการบริหารดว้ยระบบคณุภาพ (Quality system management) 

นิตยา เทพอรุณรตัน  ์ (2557 , น. 232-252) ไดศ้ึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียน มาตรฐานสากลในประเทศไทย  มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึง
ประสงคข์อง การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียน คณุภาพพิเศษ 
พัฒนารูปแบบ การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า สภาพจริง
ปัจจุบนัของการบริหาร ดว้ยระบบคุณภาพ TQA โดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบตัิ อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่มีระดับการปฏิบัติสูงสดุ  คือ การมุ่งเนน้ลูกคา้ รองลงมา 
คือ การวัด การวิเคราะหแ์ละ การจดัการความรู ้และการมุ่งเนน้การปฏิบัติการ ดา้นที่มี ระดบัการ
ปฏิบตัิในปัจจุบันต ่าสุด คือ การ น าองคก์ร การวางแผนกลยุทธ ์และผลลพัธ์  สภาพที่พึงประสงค์
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ของการบริหารดว้ยระบบคณุภาพ TQA โดยภาพรวมพบว่า พึงประสงค ์อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นที่มี ระดับพึงประสงคส์ูงสุดคือ การมุ่งเนน้บุคลากรรองลงมาคือ 
การมุ่งเนน้การปฏิบัติการ และการน า องคก์ร ดา้นที่มีระดับการปฏิบัติพึง ประสงคต์  ่าสุด คือ การ
วางแผนกลยุทธ์ ความตอ้งการจ าเป็นใน การปฏิบัติงานสูงสุดคือ การมุ่งเนน้บุคลากร และการ
มุ่งเนน้การปฏิบตัิการ รองลงมาคือ การน า องคก์ร ความตอ้งการจ าเป็นในการปฏิบตัิงานต ่าสดุคือ 
การมุ่งเนน้ ลกูคา้ การวดั การวิเคราะหแ์ละ การจดัการความรู ้และการวางแผนกลยุทธ์  

บุณยกุล หัตถกี (2556 , น. 213-218) ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยสังเคราะห์กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์
คุณภาพเพื่อบริหารคุณภาพที่เป็นเลิศของสถาบันต่าง  ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
ประกอบดว้ย 1) ดา้นภาวะผูน้  า 2) ดา้นการจดัการกระบวนการ 3) ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ ์4) 
ด้านการสร้างทีมงาน 5) ด้านการประเมินตนเอง 6) ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน และ 7) ด้าน
สารสนเทศและเทคโนโลยี โดยทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบ จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงยืนยันเพื่อหาฉันทามติของกรอบความคิดนี ้แต่ละดา้น  เพื่อน ามาสร้างเป็นรูปแบบ และนา
ผลการวิจยัรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กไปใชด้ว้ย
เทคนิคเดลฟาย ผลการวิจยัพบว่าองคป์ระกอบทั้ง 7 ดา้น มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์
ในเกณฑด์ี 

เบญจนารถ  อมรประสิทธ์ิ (2558 , น. 1-9 ) ไดวิ้จยัเรื่อง รูปแบบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด  พบว่ารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
อนุบาลประจ าจงัหวดัประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
2) คณะกรรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 3) ขอบข่ายงานบริหารสู่ความเป็นเลิศ และ 4) แนว
ทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดยผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดั 81 คน มีความคิดเห็น
ว่า รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนอนุบาลประจ าจงัหวดัในภาพรวมมีความถกูตอ้ง 
และความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 

ปรีชาชาญ   อินทรชิต (2556 , น. 146-159) ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนายุทธศาสตร์
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่มีสมรรถนะสงู สังกัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า 
1) การพัฒนายุทธศาสตร์ สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่มีสมรรถนะสูง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถม ศึกษา ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์16 กลยุทธ ์106 มาตรการ 116  ตวัชีว้ดั ดงันี ้ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การน าและการบริหาร จัดการเชิงยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การมุ่งเนน้พัฒนา
นกัเรียน ผูป้กครอง และผูเ้กี่ยวขอ้ง ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 2) การประเมินการพฒันายุทธศาสตรส์ถานศึกษขั้น
พืน้ฐานที่มีสมรรถนะสงู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา มีความเป็นไปไดร้ะดับ
มากที่สดุ 

ปาณิสรา สิงหพงษ์ (2555 , น. 80-122) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารตามแนวทางรางวัล
คณุภาพ แห่งชาติ ที่มีผลต่อการเป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล ในส านักงานเขตพืน้ที่ศึกษามัธยม 
เขต 4 จงัหวดั ปทุมธานี พบว่า ระดับการบริหารตามแนวทางรางวลัคณุภาพแห่งชาติของโรงเรียน
มาตรฐานสากล อยู่ใน ระดับมาก ระดับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล อยู่ในระดับมาก  การ
บริหารตามแนวทางรางวลั คณุภาพแห่งชาติมีความสมัพนัธก์บัการเป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล มี
ความสัมพนัธอ์ยู่ในระดบัสงู การบริหาร ตามแนวทางรางวลัคณุภาพแห่งชาติส่งผลต่อกบัการเป็น 
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสัมพันธ์อยู่ใน ระดับสูง และดา้นการวัด การวิเคราะห ์และการ
จดัการความรู ้ดา้นผลลพัธ ์ดา้นการน าองคก์าร และ ดา้นการจดักระบวนการ สามารถท านายการ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  

พรพรรณ ธรรมธาดา (2561 , น. 79-100) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
ตามแนวคิดการเสริมสรา้งคุณภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  พบว่า 
กรอบแนวคิดของการบริหารงานวิชาการมุ่งสู่การเสริมสรา้งคุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบดว้ย 1) การบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ การพัฒนาหลักสูตร 
การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 2) คณุภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดแ้ก่ 
การคิดขั้นสงูและการแก้ปัญหา การเป็นผูน้  าและการปรบัตัว การใชเ้ทคโนโลยีและการส่ือสาร 3) 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ไดแ้ก่ ผลลัพธ์ดา้นการเรียนรูด้้านสิ่งแวดลอ้ม ผลลัพธ์การเรียนรูด้้านสังคม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจ ผลลัพธ์การเรียนรูด้้านการคิดเชิงระบบ  ผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัพบว่าอยู่ในระดบัมาก และสภาพที่พึงประสงคพ์บว่าอยู่ในระดบัมากที่สดุ ส่วนกลยุทธก์าร
บริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสรา้งคุณภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า ประกอบดว้ย 3 กลยุทธห์ลัก 9 กลยุทธร์อง กลยุทธห์ลักคือ 1) กลยุทธ์เชิง
ปฏิรูปการวัดและประเมินผลมุ่งสู่การเสริมสรา้งคณุภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการ
พฒันาที่ยั่งยืน 2) กลยุทธพ์ฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนมุ่งสู่การเสริมสรา้งคณุภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  และ 3) กลยุทธ์การยกระดับการพัฒนา
หลกัสตูรมุ่งสู่การเสริมสรา้งคณุภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 

พรศกัดิ์ ทิพยว์งษ์ทอง (2560 , น. 119 - 133) ไดท้ าการวิจัยเพื่อสรา้งและพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi) ผลการวิจัย  พบว่ารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
ได้แก่ รูปแบบการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้  า (Leadership) การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
(Strategic planning) การมุ่งเน้นผู ้รับบริการ (Student and stakeholder focus) การวัด การ
วิเคราะห ์และการจัดการความรู ้(Measurement analysis and knowledge management) การ
มุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and staff focus) การจัดกระบวนการ (Process management) และ
ผลลพัธ ์(Performance results) ในมิติขององคป์ระกอบดา้นคณุภาพผูเ้รียนองคป์ระกอบดา้นการ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และองคป์ระกอบดา้นบริหารจัดการดว้ยระบบ
คุณภาพ (Quality system management) ย่อมส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
ดา้นผูเ้รียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัในการจดัการศึกษา 

พริม้เพรา วราพนัธุพ์ิพิธ (2556 , น. 153-199) ไดวิ้จยัเรื่อง ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความ
เป็นเลิศ ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ไดส้รุปขอ้ เสนอการพฒันา
สถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 11 ประการดงันี ้1) การน าที่มีวิสยัทัศนร์่วม (Visionary leadership) 
2) การศึกษาที่ ยึดการเรียนรูเ้ป็นแกนกลาง (Learning centered education) 3) การเรียนรูข้อง
องคก์รและบุคคล (Organizational and personal learning) 4) การใหค้ณุค่ากบัคณะครูบุคลากร
และผูม้ีส่วนร่วม (Valuing faculty staff and partners) 5) ความคล่องแคล่วกระตือรือรน้ (Agility) 
6) การมุ่งอนาคต  (Focus on the future) 7) การจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Managing for 
innovation) 8) การบริหาร จัดการบนพื ้นฐานของขอ้มูลจริง (Management by fact) 9) ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคม และความเป็นพลเมืองดี (Public/Social responsibility and 
citizenship) 10) การมุ่งเนน้ผลลพัธ ์และการสรา้งคณุค่า (Focus on result and creating value) 
11) มมุมองเชิงระบบ (System perspective) 

พัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล (2558 , น. 121-126)ได้ท าการวิจัยเรื่อง  แนวโน้มการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความรูข้องโรงเรียนเฉพาะความพิการ ผลการวิจยัพบว่า 1) การ
ก าหนดทิศทางการจดัการความรู ้ผูบ้ริหารควรก าหนดนโยบายดา้นการจดัการความรูข้องโรงเรียน
ไวอ้ย่างชดัเจน และจดัอบรมบุคลากรเกี่ยวกบัแนวทางการจดัการความรูใ้หม้ีประสิทธิภาพ 2) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละกระบวนการเรียนรู ้ผูบ้ริหารควรสนับสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้บบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และควรจดัใหบุ้คลากรไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูท้ี่มีการจัดการ
ความรูเ้ป็นเลิศ 3) การสรา้งนวัตกรรมองคก์รแห่งการเรียนรู ้ผูบ้ริหารควรก าหนดนโยบายส่งเสริม
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การสรา้งวฒันธรรมการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ สนบัสนุนใหบุ้คลากรจดักิจกรรมการเรียนรู้
ที่เกิดจากงานที่ทา ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และควรจัดกิจกรรมการยกย่อง  เชิดชู
เกียรติทีมงานที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในการจัดการความรู ้4) การจัดตั้งศูนย์การจัดการความรู ้
โรงเรียนควรจัดตั้งผู ้รบัผิดชอบด าเนินการศูนย์จัดการความรู้โดยก าหนดบทบาทหน้าที่อย่าง
เหมาะสม และจัดทาคลังความรูท้ี่เป็นระบบทันสมัย5) การสรา้งเครือข่ายระหว่างบุคคลในการ
จัดการความรู ้โรงเรียนควรจัดระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ  6) การรบัมือกับความ
เสี่ยงเมื่อนาการจดัการความรูเ้ขา้สู่โรงเรียน โรงเรียนควรเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจดัการ
ความเสี่ยง นาแผนการจดัการความเสี่ยงและการบริหารจดัการความรูม้าใชใ้นการประกนัคณุภาพ
ภายในแต่งตั้งทีมแกนนาตรวจติดตามความก้าวหนา้ของการจัดการความเสี่ยง  จัดทาแผนการ
จดัการความเสี่ยงเพื่อจัดการกับขอ้จากัดและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ในการบริหารจัดการ
ความรู ้

เพ็ญจนัทร ์อุปพงษ์ (2559 , น. 43-64) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการ
โรงเรียนอนุบาลเอกชนสู่ความเป็นเลิศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันา
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 2) ตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนอนุบาลเอกชนสู่ความเป็นเลิศ และ 3) ยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
อนุบาลเอกชนสู่ความเป็นเลิศที่พัฒนาขึน้ กับขอ้มูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
บริหารจดัการโรงเรียนอนุบาลเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย 7 
องคป์ระกอบ คือ 1) การน าองค์กร 2)การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผูเ้รียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน 4) การวดัการวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้5) การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล 6) การจดัการ
กระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์การด าเนินการ รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลเอกชนสู่
ความเป็นเลิศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ผูวิ้จัยพัฒนาขึน้)มีความเหมาะสมโดยรวมในระดับ
มาก เมื่อจดัล าดบัความเหมาะสมขององคป์ระกอบทงั) 7 ดงันีก้ารวางแผนกลยุทธ,์ การน าองคก์ร, 
การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล, การจดัการกระบวนการ, ผลลพัธก์ารด าเนินการ, การวดั การวิเคราะห์
และการจดัการความรู ้และ การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนตามล าดบั รูปแบบการบริหาร
จดัการโรงเรียนอนุบาลเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยืนยนัโดยการประชุม
กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 8 คน มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันว่ารูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียน
อนุบาลเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความเหมาะสม 

ภูมิสิษฐ์ สคุนธวงศ ์(2559 , น.131-170) ท าการวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัพฤติกรรมครู ปัจจยั
พฤติกรรมการบริหาร และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
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มธัยมศึกษา และสรา้งโมเดลสมการโครงสรา้งปัจจัยเชิงสาเหตทุี่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษาโดยใชวิ้ธีวิจยัเชิงปริมาณตวัอย่างเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนและ
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ หรือครูที่ปฏิบัติหนา้ที่รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกลุ่ม
บริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา โดยการวิเคราะหข์อ้มลูคือ สถิติเชิง
พรรณนา วิเคราะหส์หสมัพนัธ์ วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน 
และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยพฤติกรรมการบริหารด้านการ
เสริมสรา้งบรรยากาศ องคก์ารปัจจยัพฤติกรรมครู ดา้นขวญัและแรงจูงใจในการท างาน และดา้น
ความรูค้วามสามารถในการจดัการเรียนการสอนปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน
และประสิทธิผลโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 2. โมเดลที่ผู ้วิจัยได้ปรบัปรุงและพัฒนาขึน้มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ประกอบด้วยปัจจัยพฤติกรรมการบริหารมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยม  ศึกษาผ่านปัจจัยพฤติกรรมครูและปัจจัย
สภาพแวดลอ้มปัจจัยพฤติกรรมครู และปัจจัยสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผล
โรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัมัธยมศึกษาโดยปัจจัยเชิงสาเหตทุัง้สามปัจจยัร่วมกนัอธิบายความ
แปรปรวนของประสิทธิผลโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัมธัยมศึกษาได ้

มนตช์ัย ปาณธูป (2557 , น.53-108)  ศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
อย่างมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานรางวัลคณุภาพแห่งชาติ (TQA) ในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่
พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) ด าเนินการศึกษาสภาพการด าเนินงานของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งการคน้หาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1. 
ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการมาตรฐานสากลที่
พฒันาอย่างเขม้ขน้(Intensive School) 2. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนเพื่อใหเ้ป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีคณุภาพในการ ด าเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนคือขั้นตอนที่ 
1 ส ารวจสภาพปัจจุบนัของวิธีการบริหารจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการมาตรฐานสากลที่
พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School)กลุ่มนิเทศที่ 13 ภาคเหนือ จ านวน 5 โรงเรียน โดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถามที่ท าขึน้ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน รอง
ผูอ้  านวยการโรงเรียน บุคลากรครูทุกกลุ่มสาระ และขั้นตอนที่2 สัมภาษณ์การบริหารงานด้วย
ระบบคณุภาพตามเกณฑ ์TQA ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการมาตรฐานสากลทีพ่ฒันาอย่าง
เข้มข้น (Intensive School) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
Group) ผลการศึกษาพบว่า การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยใชเ้กณฑม์าตรฐานรางวลัคณุภาพ
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แห่งชาติ(Thailand Quality Award) อันประกอบดว้ย 1. การน าองคก์ร 2. การวางแผนกลยุทธ ์3. 
การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ 5. การ
มุ่งเนน้บุคลากร 6. การจดัการกระบวนการ และ 7. ผลลพัธ ์มีผลต่อระดบัการพฒันาคณุภาพของ
โรงเรียนอย่างมาก  โดยบรรลุแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประกอบด้วย 1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2. การส่ือสารสองภาษา 3. ล า้หนา้ทางความคิด  4. 
ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค ์5. ร่วมกนัรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก ทุกประการ 

มนสั บุญชม (2555 , น. 302-315) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพฒันาระบบบริหารสู่ความเป็นเลศิ 
ของโรงเรียน เอกชน สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึง
ประสงคข์องระบบ การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ  และพัฒนา
ระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ  ตามเกณฑค์ุณภาพเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ดา้นที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ ดา้นการน าองคก์ร และ ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ รองลงมาคือ ดา้นการวางแผน 
เชิงกลยุทธ ์และดา้นที่มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สดุ คือ ดา้นการวดัผล การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้
สภาพพึงประสงค ์ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุ คือ ดา้นน าองคก์รเช่นกนั 2. สภาพอนัพึงประสงคข์อง
การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่  วิชาสามัญตามเกณฑ์คุณภาพ เพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการน าองค์กร  รองลงมาคือ การมุ่งเน้น
ผูป้ฏิบัติงาน และดา้นที่นอ้ยที่สดุคือ การวดัผล การวิเคราะห ์และการจดัการ ความรู ้3. ค่าความ
ตอ้งการจ าเป็นของระบบบริหารโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม ควบคู่วิชา  สามัญ ความ
จ าเป็นล าดับที่ 1 คือ ดา้นการวัดผล การวิเคราะห ์และการจดัการความรู้ รองลงมาคือ ดา้นการ
มุ่งเนน้ผูป้ฏิบตัิงาน และดา้นที่มีค่าดชันีของความจ าเป็นนอ้ยที่สดุคือดา้นการ มุ่งเนน้ผลลพัธ์ 

เมธี ทองค า (2558 , น.138) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมและรายดา้น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการน าองคก์รรองลงมา คือ ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร ดา้นผลลัพธ ์ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นการจัดการกระบวนการ 
ด้านการวัดและวิเคราะห์ และด้านการจัดการความรู้ตามล าดับ  2) การบริหารจัดการระบบ
คณุภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งการผ่านการอบรมวิชาที่สอน และ
ขนาดของโรงเรียน มีระดบัการบริหารจดัการระบบคณุภาพแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
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ระดับ .05 ส่วนจ าแนกตามอายุ ประสบการณ์การทางาน วิทยฐานะ ระดับการศึกษาสูงสุด และ
ระยะเวลาการก่อตัง้ของโรงเรียน มีระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพไม่แตกต่างกนั 3) แนว
ทางการพฒันาการบริหารจดัการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลประกอบดว้ย ดา้นการ
วดั การวิเคราะหแ์ละการจดัการความรูค้วรมีการจดัท าระบบการวดัผลที่เหมาะสมและทนัสมยั น า
ผลการวิเคราะหป์รบัปรุงการด าเนินงาน สรา้งนวัตกรรมใหม่ใหส้อดคลอ้งกับทิศทาจัดการศึกษา
ของโลกและการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัที่ไม่สามารถคาดการณไ์ดร้วมทัง้จดัทาระบบการสื่อสารใน
ดา้นเอกสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทั่วถึง  และด้านการจัดการกระบวนการ ควรมี
กระบวนการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน  3) ด้านการมุ่งเน้น
ผูเ้รียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ควรมีการประเมินความพึงพอใจเพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแนว
ทางแกไ้ขและปรบัปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
ทิศทางการจดัการศึกษา 

ราตรี ศรีไพรวรรณ (2555 , น. 182-194) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อวิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึง  ประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
ประถมศึกษา  เพื่อพัฒนา กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
ประถมศึกษาใชวิ้ธีการวิจยัเป็น แบบทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ  ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบนั
ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาในภาพรวม
ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันของการบริหารสู่  ความเป็นเลิศ  ด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน การน าองค์กรรองลงมา คือ ด้านผลลัพธ์  
รองลงมา  คือ ดา้นการจัดการกระบวนการดา้นการมุ่งเนน้ ผูป้ฏิบัติงาน ดา้นการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ การมุ่งเนน้ผูเ้รียน/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และตามดว้ยด้านการ วัดผล การวิเคราะห ์และการ
จดัการความรู ้    

ราตรี เลิศหวา้ทอง (2561 , น. 240-257 ) ท าการศึกษา และพัฒนารูปแบบการบริหาร
จดัการความเสี่ยงงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดโดยประยุกตใ์ช้
แนวคิด SIPOC MODEL ซึ่งพบว่าสภาพปัจจุบันและที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการความ
เสี่ยงงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สภาพที่พึงประสงคโ์ดยอยู่ในระดับมากที่สุด และความตอ้งการจ าเป็นรายดา้น คือ ดา้นผลผลิต 
ด้านผู้รับบริการ และด้านผู้ส่งมอบ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ  ตามล าดับ โดยมี
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของสถานศึกษา 
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สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1.1 ด้านผู้ส่งมอบ 
(Suppliers) มีองค์ประกอบย่อย 3 ด้าน หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา  และชุมชน 1.2 ด้าน
ปัจจยัน าเขา้ (In puts) มีองคป์ระกอบย่อย 3 ดา้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน 1.3ดา้น
กระบวนการ (Process) มีองคป์ระกอบย่อย 3 ดา้น ดา้นการพฒันาหลกัสตูรของสถานศึกษา ดา้น
การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา และดา้นการวิจยั วดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผล
การเรียน 1.4 ดา้นผลผลิต (Out puts) มีองคป์ระกอบย่อย 3 ดา้น ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้
ความเขา้ใจมีทักษะและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครูมีแนวทางการกระบวนการมีทักษะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการบริหารจดัการความเสี่ยงงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
นกัเรียนมีความพึงพอใจกระบวนการจดัการเรียนการสอน และ 1.5 ดา้นผูร้บับริการ (Customers) 
มีองคป์ระกอบย่อย 3 ดา้น สถานศึกษาอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา สถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกบัการจัดการศึกษา และชุมชนมีความพึงพอใจเกี่ยวกบัการจัด
การศึกษาต่อความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนกัเรียน ดา้นขอ้มูลยอ้นกลับ และมี
ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั โดยประยุกตใ์ชแ้นวคิด SIPOC MODEL ประกอบดว้ยการบริหารจดัการความ
เสี่ยงงานวิชาการ 3 ระบบ คือ 1) ดา้นการพฒันาหลกัสตูรของสถานศึกษา 2) ดา้นการจดัการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 3) ดา้นการวิจยั วดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งกลไก
การบริหารจัดการความเสี่ยง 5 ดา้น เป็นตัวขบัเคลื่อน คือ 1. ก าหนดวัตถุประสงคค์วามเสี่ยง 2. 
การระบุความเสี่ยง 3. การประเมินความเสี่ยง 4. การจัดการความเสี่ยง และ 5. การติดตาม 
ตรวจสอบความเสี่ยง ซึ่งส่งผลใหผู้บ้ริหารมีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ครู มีความรู้ ความเขา้ใจแนวทางการกระบวนการทักษะการสอน และ นักเรียนมี
ความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ  มากที่สุด ส่วนรูปแบบการบริหาร
จดัการความเสี่ยงงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด โดยประยุกตใ์ช้
แนวคิด SIPOC MODEL มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั มากที่สดุ 

วิลยัพรณ ์เสรีวฒัน ์(2555 , น. 207)  ท าการวิจยัเพื่อสืบคน้หาขอ้มลูสารสนเทศเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ระหว่างปี 2553-2554 ตามองค์ประกอบ 5 ดา้น คือ ด้านบริบท ดา้นปัจจัยนาเข้า ดา้น
กระบวนการ ด้านผลผลิต และ ด้านผลกระทบ จากโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard School )  จ านวน 191 ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านบริบท พบว่า  วัตถุประสงค์ของ
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โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความคาดหวังใหน้ักเรียน มีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารได้
อย่างนอ้ย 2 ภาษา ลา้หนา้ทางความคิด ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค ์และร่วมกันรบัผิดชอบต่อสงัคม
โลก มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ  แต่ควรจะ
ปรบัเป็นมาตรฐานสากลทั้งระบบ และท าทุกระดับชั้น ทั่วประเทศ 2) ดา้นปัจจัยนาเขา้ พบว่า 
ครูผูส้อน ผู้บริหาร และ ปัจจัยพืน้ฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีคุณภาพ แต่ครูผู ้สอน และ 
ผู้บริหารขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ควรปรับปรุงให้มี  ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเดีย ทุกกลุ่มสาระ และอินเตอรเ์น็ต ความเร็วสูง  ทั่วประเทศ 3) ด้าน
กระบวนการ พบว่า การปฏิบตัิตามแนวนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลมีการปฏิบัติ 
ตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด  และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นการบริหารจดัการทัง้ในประเทศและ ต่างประเทศ 
4) ดา้นผลผลิต พบว่า นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ด้าน ความ
เป็นเลิศวิชาการสื่อสารไดอ้ย่างนอ้ย 2 ภาษา ล า้หนา้ทางความคิด ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค ์และ
ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก และ มีกิจกรรมที่นักเรียนและครูจัดขึน้เพื่อบริการสังคมดว้ยจิต
สาธารณะ อย่างหลากหลาย รวมถึงได้รบัรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
มากขึน้ 5) ดา้นผลกระทบ พบว่า ครูมีการวิจัยและพัฒนา ครูและนักเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
ผลสืบเนื่องที่เกิดขึน้ โดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ริหาร ครู นักเรียนไดร้บัเกียรติบัตรรางวลั และไดร้่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ส าคญัต่าง ๆ ในทุกระดบัเพิ่มขึน้ ไดร้บัคายกยอ่งจากสื่อต่าง ๆ  และจาก
ชุมชน  

ศราวุธ ค าแก้ว (2559 , น. 118-180) ท าการวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารจดัการระบบคณุภาพโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ผลการวิจัยพบว่า ประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ 2) การมีส่วนร่วมการวางแผน 3) 
การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ 4) การมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ5) การมีส่วนร่วมติดตามและ
ประเมินผล 6) การมีส่วนร่วมปรบัปรุงและพัฒนา ทั้ง 6 องคป์ระกอบนัน้ด าเนินการบริหารจดัการ
ภายใตก้รอบแนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน 7 ดา้น คือ การน าองคก์าร,การวางแผนเชิงกล
ยุทธ,์ การมุ่งเนน้คณุภาพผูเ้รียน, การวัดการวิเคราะหแ์ละการจดัการความรู,้ การมุ่งเนน้บุคลากร, 
การจดักระบวนการ, และผลลพัธ ์

สมกิต บุญยะโพธ์ิ (2555 , น. 314-336) ได้ท าการวิจัยโดยศึกษา รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พบว่า 
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องคป์ระกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 6องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 2) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) การบริหารทรัพยากรบุคคล 5) 
กระบวนการบริหารจัดการ 6) ความคาดหวงัต่อความส าเร็จของผูเ้รียน องคป์ระกอบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นพหุองคป์ระกอบที่มีความสมัพนัธก์นัโดยองคค์วามรูด้า้นภาวะผูน้  าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านความคาดหวังต่อความส าเร็จของ
ผูเ้รียนและมีอิทธิพลทางออ้มต่อองค์ประกอบด้านการวางแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบด้าน
กระบวนการบริหารจดัการผลการยืนยนัรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสงักดัส านกังาน
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  พบว่า มีความถูกต้อง ครอบคลุมเหมาะสม 
เป็นไปได ้และเป็นประโยชน ์

สมาพร ลีภ้ัยรตัน ์(2560 , น. 252-272) ไดวิ้จัยเรื่อง รูปแบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะหอ์งค์ประกอบการบริหาร
คณุภาพโรงเรียน มาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษาได้ 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้  าของ
ผู้บริหาร 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การสรา้งเครือข่ายร่วมพัฒนา 4) การสร้างทีมงานในการ
พัฒนานักเรียน 5) การควบคุมคุณภาพ 6) คุณภาพนักเรียน 7) การน านโยบายคุณภาพสู่การ
ปฏิบตัิ และ 8) การบริหารจดัการการประเมิน รูปแบบการบริหารคณุภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา มีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์อยู่ใน
ระดบัมาก 

สายใจ พวงสายใจ (2561 , น. 107-145) ท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างเกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากลกับเกณฑก์ารประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พืน้ฐานเพื่อการประกนัคณุภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา เพื่อศึกษาเหตปัุจจยัส าคญัที่
ส่งผลให้โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3 สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้ระบบเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3 สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาในสงักัด ผลการวิจยัพบว่า ความแตกต่างระหว่างเกณฑข์องโรงเรียนมาตรฐานสากล
กบัเกณฑก์ารประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อการประกนัคณุภาพภายใน
และภายนอกของสถานศึกษาเมื่อใชก้ารบริหารสถานศึกษาทั้งระบบเป็นเกณฑใ์นการวิเคราะห์ 
พบว่า มีองคป์ระกอบร่วมในการประเมิน 3 ดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการ
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สอน และดา้นการบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ โดยมีเหตุปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้โรงเรียนสู่
เกณฑโ์รงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ บุคลากร หลักสตูร การจดัการเรียนรู ้และ
คณุภาพ ดา้นหลกัสตูรและการเรียนการสอน ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ วสัดอุุปกรณ ์ทรพัยากร 
และการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ได้แก่ คุณภาพบุคลากร  
เครือข่ายร่วมพัฒนา ปัจจัยพื ้นฐาน การจัดการ การวิจัยและพัฒนาและมีรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน  มุ่งหวังให้สถานศึกษาก้าวสู่
มาตรฐานสากล ใน 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และดา้นการ
บริหารจดัการดว้ยระบบคณุภาพ โดยพิจารณาใน 4 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบหลกัสตูร ระบบการจดัการ
เรียนรูร้ะบบบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้และระบบการบริหารจัดการ ประกอบกบัหลักการส าคัญที่
จะท าใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ คือ หลักการบริหารจดัการ หลักกระบวนการบริหาร และบทบาท
หนา้ที่ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง มีองคป์ระกอบ คือ การบริหารจดัการ (M:Management) การประเมินผล 
(E:Evaluation)การพัฒนา (D : Developed) บริบท (F : Fundamental) การปฏิบัติ (A : Action) 
นวัตกรรม (I : Innovation)โดยสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบให้ตรงกับบริบทโดยแบ่งเป็น 
สถานศึกษาระดับดีเยี่ยม ดีมาก ดีและพอใช้ตามล าดับ ทั้งนี ้ การประเมินรูปแบบการพัฒนา
โรงเรียนดา้นความถูกตอ้งความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการใชป้ระโยชน ์โดยผูท้รงคุณวุฒิ 
เห็นดว้ยทุกรายการ 

สายรุ่ง มีหลาย (2560 , น. 49-66) ท าการศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบคณุภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัสานกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 จงัหวดัพะเยา 
โดยเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ตามต าแหน่งและ
ขนาดโรงเรียน และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน  ผลการศึกษา พบว่า 
สภาพการบริหารจดัการระบบคณุภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการระบบคณุภาพ จ าแนกตามต าแหน่ง ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญ และการเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพฯ จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  โดยแนวทางการบริหารจัดการระบบ
คณุภาพที่มีปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการมากที่สุด คือ การน าองคก์ร และมีแนวทางการ
แก้ปัญหาและการพัฒนา โดยเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมส่วนแนวทางการ
บริหารจัดการระบบคณุภาพเพื่อน าโรงเรียนผ่านเกณฑก์ารประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล  นั้น 
ตอ้งใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
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ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (2559 , มปป.) ได้ท าการศึกษาวิจัย 
เรื่อง ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  2 ผลการวิจัย พบว่า 1. 
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมที่จัดการเรียนการสอนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากเป็นผลมา
จากการบริหารจดัการโรงเรียนนัน้จะตอ้งอาศัยความร่วมมือจากผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อด าเนินการ
วางแผน ร่วมคิด ร่วมท า น าปฏิบัติไปสู่การพัฒนา วิเคราะหปั์ญหาความตอ้งการของชุมชนเพื่อ
น าไปสู่การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นผูน้  าในการก าหนดเป้าหมาย โครงสรา้ง กระบวนการในการ
บริหารโรงเรียน ดงันัน้ ความสามารถในการพัฒนาปรบัเปลี่ยนโรงเรียนจึงอยู่ในระดบัมาก ซึ่งเป็น
ผลรวมความส าเร็จ ส่งผลให้ความพึงพอใจในงานของครูอยู่ในระดับมากด้วย  และส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนประสบความส าเร็จ มีประสิทธิผลอยู่ในระดบัมากเช่นกนั 2. 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลของนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา ที่จดัการเรียน
การสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร -์คณิตศาสตรแ์ละหอ้งเรียนปกติ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษและนกัเรียนหอ้งปกติ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .01 นัน้อนัเนื่องมาจากกลุ่มนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษ
ไดม้าจากการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดเป็นการ
เฉพาะวิชา และสอบคัดเลือกนักเรียนก่อนหอ้งเรียนปกติ ย่อมมีโอกาสคัดเลือกนักเรียน  ประกอบ
กับการจัดหอ้งเรียนตอ้งมีนักเรียนไม่เกินห้องละ 36 คน จัดการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะทั้ง
หลกัสตูร ครูอาจารย ์วสัดอุปุกรณ์ และประการส าคญันกัเรียนกลุ่มนีจ้ะไม่มีการรบันกัเรียนเงื่อนไข
พิเศษ จึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าบางโรงเรียน
เด็กทัง้สองประเภทไม่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่แตกต่างกนั อาจจะเกิดจากปัจจยัดา้นการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนของครูอาจารยซ์ึ่งมีอิทธิพลส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้ม 3. ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิ เศษ
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับนักเรียน 
เกิดจากคุณภาพชีวิตดา้นครอบครวั พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 2) ส่วนปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในระดบัหอ้งเรียน เกิดจากปัจจยัการไดร้บัการสนับสนุนทางสังคมของครู
พฤติกรรมการสอนของครู 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในระดบัโรงเรียน  เกิด
จากพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน เมื่อผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรม
วางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เป็นผูน้  าในการปรบัเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นจากทุกส่วน 
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ส่งเสริมครูอาจารย์ สรา้งศรทัธาแสวงหาขอ้มูล นักวิชาการหรือผูเ้ชี่ยวชาญมาให้ความรูก้ับครู
อาจารย์ ก าหนดเป้าหมายงาน ภารกิจต่าง ๆ ร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ  สรา้งการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตใหเ้ห็นเด่นชดัใหค้รูและผูเ้ชี่ยวชาญทราบปรบัปรุงพฒันาบุคลากร  ส่งเสริม
ความก้าวหนา้ มีความโปร่งใสเปิดเผยขอ้มูลให้ทราบทั่วกัน  จะส่งผลต่อความสามารถในการ
พฒันาปรบัเปลี่ยนโรงเรียน และเมื่อผู ้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวจะส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของครูและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนดว้ย 

สธุาสินี พลอยขาว (2562 , น. 87-105) ไดท้ าการวิจัยโดยการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
การบริหารจดัการการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศส าหรบันกัเรียนทที่มีความสามารถพิเศษ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ
ครูผูส้อนหลกัสูตรส าหรบันกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในการพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศส าหรบันกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการบริหารจดัการการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ ส าหรบันกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านั กงาน เขตพ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยกิจกรรม 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน
2) ดา้นการจัดการเรียนการสอนนอกหอ้งเรียน 3) ดา้นการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตร 4) 
ดา้นวิชาการ 5)ดา้นครูและบุคลากร 6) ดา้นแหล่งเรียนรู ้7) ดา้นงบประมาณ 8) ดา้นชุมชน และ 
9) ดา้นการบริหารจดัการ  

สุระศักดิ์  แก้วสียา (2556 , น. 112-124) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ผลการวิจยัพบว่า1) สภาพการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และการ
ประเมินผล รองลงมาคือดา้นการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ ส่วนดา้นที่มีการปฏิบัติ
ต  ่าสุด คือ ดา้นการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา 2) ปัญหาการวางแผนกลยุทธใ์นสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดา้นที่มีปัญหาสูงสุดคือ 
ดา้นการก าหนดกลยุทธ์ รองลงมาคือดา้นการปรบัปรุงและพัฒนากลยุทธ์ ส่วนด้านที่มีปัญหา
ต ่าสดุ คือ ดา้นการก าหนดทิศทางการจดัการศึกษา 3) การเปรียบเทียบสภาพการวางแผนกลยุทธ์
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามความคิดเห็นขอผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 4) การเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ใน
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สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ไม่ต่างกนั 5) การ
เปรียบเทียบสภาพการวางแผนกลยทุธใ์นสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีปัญหาไม่แตกต่างกัน 6) การเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกล
ยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกนั มี
ปัญหาไม่แตกต่างกนั 

สุริยา ชิณณะพงศ์ (2561 , น. 277-292) ได้ท าการศึกวิจัย  องค์ประกอบการบริหาร
จดัการโรงเรียนมัธยมศึกษาดว้ยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยใชร้ะเบียบวิจัยอนาคตแบบ
ชาติพันธุ์วรรณาด้วยเทคนิคเดลฟายใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสานทั้งเชิง
คณุภาพ และเชิงปริมาณ ผลการวิจยัพบว่า 1. องคป์ระกอบการบริหารจดัการโรงเรียนมธัยมศกึษา
ดว้ยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากลมี 7 องค์ประกอบ 17 องค์ประกอบย่อย 54 ประเด็น โดยมี
ค่ามัธยฐานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดและมีความสอดคลอ้งกันสูง ประกอบดว้ย 1) ภาวะผูน้  า
เชิงยุทธศาสตร ์2) การวางแผนเชิงกลยุทธ ์(2)3) การมุ่งเนน้ผูร้บับริการ 4) การพัฒนาทรพัยากร
บุคคล 5) การบริหารเชิงระบบ 6) การจัดการความรู ้และ 7) ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 2. การ
ประเมินองคป์ระกอบการบริหารจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษาดว้ยระบบคณุภาพสู่มาตรฐานสากลที่
ไดจ้ากการประเมินมีความเหมาะสม เป็นไปได ้มีประโยชน ์และสามารถน าไปใชไ้ด ้

เสาวนีย ์นวลนอ้ย (2559 , บทคดัย่อ) ท าการวิจยัเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหาร
หลกัสตูรในโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารหลักสตูรในโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 1และเขต 2 
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียน/รองฯวิชาการ หัวหนา้หลักสูตรสถานศึกษา หัวหนา้กลุ่มสาระการ
เรียน รู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยด้านการสรา้งความเข้าใจในหลักสูตรนั้นมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือดา้นการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ส่วนดา้นการ
จัดเตรียมความพรอ้มห้องปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  และผลการ
เปรียบเทียบการบริหารหลกัสตูรในโรงเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษกับโรงเรียนขนาดใหญ่และกลาง มีการบริหาร
หลักสูตรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวม  และรายด้านไม่
แตกต่างกนั ส่วนการจ าแนกตามคะแนนเฉล่ียของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนน เฉล่ียกลุ่มสงู
กับโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มต ่ามีการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียน
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มาตรฐานสากล ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกัน และผลจากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนพบว่า ครูและโรงเรียนตอ้งจดักิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจ้ดัใหเ้รียนรูต้ามกลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ั้ง 8 กลุ่ม โดยเขา้ร่วมและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่
ตนเองเลือกตามความถนดั และความสนใจอย่างแทจ้ริง ทัง้นีเ้พื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นองคร์วมของ
ความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ ์ใหค้รบทุกดา้น สรรคส์รา้งเยาวชนของชาติใหเ้ป็นผูม้ีศีลธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย มีคณุภาพ สามารถปลกูฝังและสรา้งจิตส านึกของการท าประโยชนเ์พื่อสงัคมไดอี้ก
ทางหนึ่ง โดยพบปัญหา คือ ครูผูส้อนยังขาดความรูแ้ละความชัดเจนในกระบวนการด้านการ
บริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมของโรงเรียนไม่เป็น
รูปธรรมและไม่ต่อเนื่องในดา้นนโยบายการปฏิบตัิ ครูส่วนใหญ่ไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
บริหารหลักสตูรในโรงเรียนมาตรฐานสากล และขาดการจดัเตรียมความพรอ้มหอ้งปฏิบตัิการขาด
อปุกรณ์ที่เพียงพอ สื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนมีนอ้ย ขาดการจัดอบรมครู
และบุคลากรใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเพื่อมาพัฒนางานในดา้นหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
อีกทัง้การจดักิจกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ ไม่มีการบูรณาการในกลุ่มสาระฯ อ่ืน ๆ ขาดการนิเทศก ากับ
ติดตามและประเมินผล และมีขอ้เสนอแนะ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการส่งเสริมครูผูส้อน โดย
สรา้งความตระหนักและใหค้วามส าคัญในทักษะความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารหลักสูตรใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสริมใหเ้กิดเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในดา้นนโยบายการปฏิบตัิ ครูส่วน
ใหญ่ต้องตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีการ
จัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ เพียงพอ  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีในการ
พฒันาการเรียนการสอนใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน ส่งเสริมการจดัอบรมครูและบุคลากรใหค้วามรู้
ความเขา้ใจเพื่อมาพัฒนางานในดา้นหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล  อีกทั้งการจัดกิจกรรม
การเรียนรูต้่าง ๆ ใหเ้กิดการบูรณาการในกลุ่มสาระฯ อ่ืน ๆ พรอ้มทั้งส่งเสริมการด าเนินการนิเทศ
ก ากบัติดตามและประเมินผล 

อร่าม วัฒนะ (2561 , น. 130-190) ได้ท าการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสงักัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั  โดยใชก้าร
วิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง และสภาพปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย  3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนน า ส่วนที่ 2 ส่วนเนือ้หาประกอบด้วย องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และกระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่วนที่ 3 เงื่อนไข
ความส าเร็จ 
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อ านาจ  จันทรข า (2555 , น. 244-248) ท าการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน”   มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
ปัจจยัใดบา้งที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานและพัฒนารูปแบบการด าเนินงานประกนัคณุภาพ
การศึกษา (Quality assurance procedures model)ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะน าไปใช้
ในสถานศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานพบว่า การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ มีการสรา้งความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายมองเห็นคุณค่าและมีความเขา้ใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพไม่แตกต่างกัน  อย่างไรก็ตามการด าเนินงานประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ขนาดเล็ก มีความยืดหยุ่นมากกว่าขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และปัจจยัที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  คือการรับรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและผูร้บัผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา ลักษณะของบุคลากรที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามการรบัรูข้องผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูร้บัผิดชอบงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา ท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จ คือ ผูบ้ริหารมีความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ความสามารถในการน าองคก์าร 
ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีจิตสาธารณะ มีความมุ่งมั่น มีจิตสานึกที่ดีในการ
ปฏิบตัิงาน ท างานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมด าเนินการร่วมประเมินผล ร่วมปรบัปรุงพฒันา สรา้งพนัธะ
สญัญากบัผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้ในและนอกสถานศึกษาในวิสัยทศัน์ และเป้าหมายของสถานศึกษาอย่าง
ชดัเจน ครูทุกคนไดร้บัการพฒันาแลกเปลี่ยน เรียนรูเ้พิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบวิธีการ
ต่าง ๆ นอกจากนี้การที่บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญและการมีส่วนร่วมต่อ
สถานศึกษาส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารและลักษณะขององคก์ารที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามการรบัรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รบัผิดชอบงานประกัน
คณุภาพการศึกษา คือ ดา้นโครงสรา้งปัจจยัที่ส่งผลต่อการด าเนนิงานประกนัคณุภาพการศึกษาใน
ระดับมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สถานศึกษาก าหนดขอบข่ายงานบทบาท อ านาจหน้าที่ของครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ตอ้งรบัผิดชอบไวช้ดัเจน โครงสรา้งการบริหาร 

อ านาท เหลือนอ้ย (2561 , น. 141-192) ท าการวิจัยเพื่อศึกษาและพฒันาองคป์ระกอบ
ของการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยศึกษา
เอกสาร สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ผลการวิจัยพบว่า องคป์ระกอบของ
การบริหารจดัการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ได ้6 องคป์ระกอบ 
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ได้แก่ ภาวะผู้นา, เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ , ชุมชนกัลยาณมิตร, การท างานเป็นทีม , การมี
วิสัยทัศนร์่วม และโครงสรา้งการพัฒนาชุมชนโดยการสรา้งรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประกอบด้วย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
ประกอบดว้ย หลักการพืน้ฐานของการบริหารจดัการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล และวตัถุประสงคข์องรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนที่ 2 เนือ้หา ประกอบดว้ย ภาวะผูน้า, เรียนรูแ้ละพัฒนาวิชาชีพ, 
ชุมชนกลัยาณมิตร, การท างานเป็นทีม, การมีวิสัยทัศนร์่วม และโครงสรา้งการพัฒนาชุมชน และ
ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความส าเร็จ และสรุปได้ว่า การยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญในภาพรวมนั้น 
รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความเหมาะสม และพบว่า โดยรวมรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน ์
อยู่ในระดบัมากที่สดุ และความเป็นไปได ้อยู่ในระดบัมาก 

อดุม ชูลีวรรณ (2559 , น.154-176) ท าการวิจัยเพื่อศึกษาองคป์ระกอบของการบริหาร
คณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล และเสนอรูปแบบการพัฒนาระบบการ
บริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล  ผลการวิจัยพบว่าองคป์ระกอบ
ของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล  ประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบหลัก ดังนี ้ 1) การน าองคก์าร 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผูเ้รียน และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้5) การมุ่งเนน้บุคลากร 6) การ
มุ่งเนน้การปฏิบตัิ และ 7) ผลลัพธ์ดา้นผูเ้รียน โดยการน าองคป์ระกอบไปสรา้งรูปแบบการพัฒนา
ระบบการบริหารคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลได ้6 ระบบดังนี ้ระบบที่ 
1 การน าองค์กรโดยต้องรูแ้ละเขา้ใจบริบทของโรงเรียนที่มีความท้าทาย  เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ระบบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนจะตอ้งน าวิสัยทัศนม์าด าเนินการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่ความเป็นเลิศ ระบบที่ 3 
การบริหารจัดการที่มุ่งเนน้ผูเ้รียน การพัฒนาหลักสูตรตามความสามารถของผูเ้รียนโดยรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูเ้รียน ระบบที่ 4 การวดั สารสนเทศและการจัดการความรูเ้พื่อก าหนดตัวชีว้ัด
ความส าเร็จและวิธีการวดัผลการปฏิบตัิงานของทุกระบบ ระบบที่ 5 การพฒันาบุคลากร เป็นฐาน
ในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ การพัฒนาระบบการเรียนรู ้ระบบที่ 6 ระบบ
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การเรียนการสอนเชื่อมโยงกบัระบบการพัฒนาบุคลากร ใหม้ีความพรอ้มที่จะปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนองคป์ระกอบที่ 7 เป็นผลลพัธข์องการด าเนินงานจาก 6 ระบบ 

เอกวิทย์ มั่ งอะนะ (2557 , น. 143-168) ท าการวิจัยเพื่อก าหนดสมรรถนะและแนว
ทางการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยวิธีการสังเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์
ผู ้ท รงคุณวุฒิ  ผลการวิจัย  พบ ว่า  สมรรถนะและแนวทางการพัฒนาผู้บ ริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากลประกอบตวัย 2 องคป์ระกอบไดแ้ก่องคป์ระกอบที่ 1 สรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากลดงันี ้ดา้นคณุธรรมและจริยธรรม ดา้นภาวะผูน้  า ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการ
บริหารจัดการ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี  และด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาองคป์ระกอบที่ 2 แนวทางการพัฒนาสมรณนะผู้บริหารโรงเรียมาตรฐานสากล ไดแ้ก่ 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การเรียนรู้ตัวยตนเอง การประชุมปรึกษาหารือ 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่และการสอนงาน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าสมรถนะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผูอ้  านวยการส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามีความเห็นว่า
ความเป็นไปไดใ้นการน าสมรรถนะและแนวทางการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลไปใช้
อยู่ในระดบัมาก 

 
งานวิจัยตา่งประเทศ  
อลัเลน (Allen,T.  2018 , pp. 47-100 ) ท าการศึกษาปัจจัยส าคัญต่อการเลือกโรงเรียน

ในระดบัมธัยมศึกษาของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ของเขตโรงเรียนเมืองใหญ่ 10 อนัดบัแรก โดยทดสอบ 
T-Test และ ANOVA เพื่อวัดความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างเชื ้อชาติภาษา
การศึกษาและอายุ กลุ่มของความยากจน และกลุ่มผูป้กครองที่มีความพรอ้ม  โดยการศึกษาจุด
เปลี่ยนสู่โรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย  ผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนของรัฐในเมืองมีการ
แบ่งแยก ทัง้เชือ้ชาติและในชัน้เรียนใน ความพรอ้มของพ่อแม่ผูป้กครองมีผลต่อการเลือกโรงเรียน
ของรฐั และพบปัญหาดา้นความปลอดภยั ดา้นความเขม้แข็งทางวิชาการไดร้บัการจดัอนัดบัสงูสุด
โดยปัจจัยดา้นความสะดวกมีความส าคัญมากส าหรบัชาวแอฟริกันอเมริกันและละตินที่ไม่ใช้
ภาษาอังกฤษและผูป้กครองที่มีการศึกษาต ่า ส่วนชื่อเสียงของโรงเรียนมีความส าคญันอ้ยที่สุดใน
บรรดาผูป้กครองที่อายุนอ้ยแต่มีความส าคัญในผูต้อบที่มีอายุมากกว่า และผูป้กครองมีแรงจูงใจ
การเลือกโรงเรียนจากความนิยมของวิชาเลือกในการเป็นพลเมืองโลก / ความเป็นผูน้  าและ AVID / 
การเขา้สู่มหาวิทยาลยั  
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คลารก์ (Clark Plexico ,  p. 2008 , 23) ท าการวิจยัเกี่ยวกบัแนวทางการด าเนินงานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในรฐัโคโรไลนา พบว่า การด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็น
ระบบที่ค่อนขา้งยุ่งยากและซับซอ้น มีการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัหลายประการภายใตเ้งื่อนไขและ
คุณลักษณะพิเศษที่เฉพาะ ตอ้งอาศัยเอกสารแนะแนวทางที่ละเอียดและสมบูรณ์มากที่สุดหรือ
อาศยัผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อช่วยแนะน าแผนการด าเนนิงาน ช่วยก าหนดแผนกลยุทธ ์กลยุทธข์องโรงเรียน 
การจัดกิจกรรม งานโครงการ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด ส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
ผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถท าความเขา้ใจได้จากคู่มือการบริหาร
จัดการดว้ยระบบคุณภาพเป็นเอกสารที่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเพื่อใหส้ามารถบริหารจัดการ
โรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด  โดยได้อธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบ
คณุภาพ ตัง้แต่การน าองคก์ร การวางแผนเชิงกลยุทธ ์การมุ่งเนน้บุคลากร การมุ่งเนน้นกัเรียน การ
วดัวิเคราะหแ์ละการจดัการความรู ้

คอรสติน่า (Cortina.  2011 , pp. 11-169 ) ไดศ้ึกษาเรื่อง School Administrators and 
The Professional Learning of General Education Teachers Related to Gifted Education 
ไดศ้ึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนต่อการจัดการพัฒนาทางวิชาชีพแก่ครูการศึกษา
ปกติให้มีความพรอ้มต่อการจัดการศึกษาพิเศษ  มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาและสรา้ง
กระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพของครูอย่างเป็นองค์รวม  โดยเฉพาะการบริหารงาน
วิชาการทงั) การออกแบบและพฒันาหลกัสตูร ตลอดจนการจดัการเรียนการสอนที่มีรูปแบบเฉพาะ 
หลากหลายและมีความยืดหยุ่น ใหแ้ก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งนีก้ารตัดสินใจพัฒนา
ทางวิชาชีพแก่ครูเป็นภาระงานหลกัของผูบ้ริหารโรงเรียนซึ่งตอ้งอาศัยปัจจัยหลายดา้นเขา้มาเป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจด าเนินการ  ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบ
กรณีศึกษา เทคนิคเดลฟายถูกน ามาใชเ้พื่อวิเคราะห ์หาปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่งจดัส่งไป 3 ครัง้ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ถึงผู ้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  และ
ผูบ้ริหารโรงเรียนผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ ผู ้บริหารโรงเรียนในการ
พฒันาทางวิชาชีพของครูประกอบดว้ย 1) มมุมองที่แตกต่างกนัต่อการจัดการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ 2)ความจ าเป็นที่จะตอ้งตดัสินใจ 3) ความทา้ทาย และภาวะการแข่งขัน 
และ 4) ความมุ่งมั่นที่จะพฒันาขีดความสามารถ และสรา้งกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมืออาชีพใหแ้ก่
ครูการศึกษาปกติใหม้ีความพรอ้มต่อการจดักระบวนการเรียนรู ้ครอบคลมุไดท้ัง) กลุ่มนักเรียนที่มี
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ความสามารถพิเศษและกลุ่มนักเรียนปกติ ทั้งนี ้ ผลการวิจัยสามารถน ามา ประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน และการจดัท าแผนปฏิรูปการศึกษาของฝ่ายบริหารในการจัดการศึกษา
สาหรบันกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ครูการศึกษาทั่วไปมีโอกาสจ ากัด ในการเรียนรูร้ะดับมือ
อาชีพที่ออกแบบมาเพื่อพฒันาความสามารถในการแยกความแตกต่างของหลักสตูรและการสอน
อย่างเพียงพอส าหรบันกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การตดัสินใจของผูบ้ริหารที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
เรียนรูอ้ย่างมืออาชีพส าหรบัครูการศึกษาทั่วไปในการศึกษาที่มีพรสวรรคไ์ดร้บัอิทธิพลจากปัจจัย
หลายประการ กรณีศึกษาเชิงพรรณนาเชิงคุณภาพนี้ใช้วิธีการของเดลฟายเพื่อระบุปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียนและน าเสนอขอ้เสนอส าหรบัการด าเนินการในอนาคต
เพื่อลดปัจจัยลบที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาชีพมืออาชีพส าหรับครูการศึกษาทั่ วไป  ส่ง
แบบสอบถามสามรอบผ่านบริการบนเว็บให้กับผูเ้ชี่ยวชาญในด้านการศึกษาที่มีพรสวรรค์การ
พัฒนาวิชาชีพและการบริหารโรงเรียน สี่ประเด็นที่เกิดขึน้จากการศึกษา อิทธิพลของมุมมองที่
แตกต่างกนัเกี่ยวกบัปัญหาความจ าเป็นในการตดัสินใจอย่างมีขอ้มูลความทา้ทายที่การจดัล าดับ
ความส าคัญของการแข่งขันมีขึน้ส าหรบัผูบ้ริหารและความตอ้งการการเรียนรูร้ะดับมืออาชีพเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถ นักเรียนทุกคน ผลจากการศึกษาครัง้นีส้ามารถน าไปใชใ้นการแจง้การ
บริหารการปฏิรูปการศึกษาที่มีพรสวรรค ์/ ความพยายามสนบัสนุนและเพื่อแนะน าวาระการวิจยัที่
ส  ารวจบางประเด็นและขอ้กงัวลโดยผูเ้ชี่ยวชาญในการศึกษาครัง้นี ้

ซาคิโกะ (Sakiko,I.  2016 , pp. 66-77 )  การศึกษาสภาพปัจจุบันโดยใชก้รอบทฤษฎี
วิชาชีพที่พัฒนาโดยHargreaves and Fullan (2012) และตรวจสอบองคป์ระกอบของโรงเรียนใน
สหรฐัอเมริกา, ฟินแลนด,์ ญ่ีปุ่ นและสิงคโปรโ์ดยใชแ้บบส ารวจการเรียนการสอนระดับนานาชาติ
(TALIS) 2013 ในปัจจุบนัมีแนวคิดใชชุ้ดขอ้มลูขนาดใหญ่และองคป์ระกอบ ดงันัน้การศึกษานี้ จึง
มีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการวิจัย ในการเปรียบเทียบระดับนานาชาติของการศึกษายัง
สามารถอภิปรายนโยบายเกี่ยวกับสิ่งที่เสริมสรา้งทัศนคติของครู และสถานะความเป็นมืออาชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรฐัอเมริกา การคน้พบเชิงประจักษ์ของการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าสหรฐัฯ
เป็นประเทศที่โดดเด่น ค่าของสององค์ประกอบ (ทุนทางสังคมและทุนเด็ดขาด) จากสามทุน 
(มนุษยเ์มืองหลวงทุนทางสงัคมและทุนเด็ดขาด) ต ่ากว่าในอีกสามประเทศ  ผลลัพธข์องการสรา้ง
แบบจ าลองเชิงเสน้แบบเชิงเสน้ (HGLM) อาจหมายถึงผูก้  าหนดนโยบายและผูบ้ริหารโรงเรียนอาจ
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัความขัดแยง้ระหว่างบุคคลความเป็นเลิศและวฒันธรรมการท างานร่วมกัน
ในสหรฐัอเมริกาเพื่อพิจารณาวิธีการสรา้งและปรบัปรุงวัฒนธรรมโรงเรียนร่วมกันในโรงเรียนที่
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ก าหนด จากผลลัพธ์เหล่านีน้ัยยะของนโยบายมีการพูดคุยถึงขอ้กังวลและขอ้ จ ากัด ทางเทคนิค
และแนวทางเพิ่มเติมส าหรบัการวิจยั 

มิเชลเลย (Michelle,L, Prater.  2013 , pp. 103-114 ) การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาความเป็นผูน้  าทั้งสามรูปแบบ ไดแ้ก่ แบบจ าลองภาวะผูน้  าแบบช่วง (FRLM) ซึ่งปฏิบัติโดย
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมในองคก์รการศึกษา ลกัษณะของการศึกษารูปแบบความเป็นผูน้  าคือการ
ก าหนดผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมระดับปฏิบัติรูปแบบภาวะผูน้  า ระดับของการรบัรูค้วามสอดคลอ้ง
ของรูปแบบความเป็นผูน้  าปัจจยัและผลลัพธโ์ดยผูบ้ริหารและครูและระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบความเป็นผูน้  ากับผลลัพธค์วามเป็นผูน้  าการศึกษาวิจยันีส้รา้งขึน้จากการศึกษาวิจัยก่อน
หนา้โดย Avolio and Bass (1998;ปี 2002 2004) และแบบจ าลองความเป็นผูน้  าแบบเต็ม ท างาน
เกี่ยวกับการศึกษาก่อนหนา้ของแบบจ าลองความเป็นผูน้  าแบบเต็มช่วงการศึกษานีใ้ชก้ารส ารวจ
ภาคตัดขวาง ถึงบรรลุผลแบบสอบถามความเป็นผูน้  า Multifactor (5x- สั้น) พัฒนาโดยAvolio 
and Bass (2004) เพื่อประเมินรูปแบบความเป็นผูน้  าแบบเต็มรูปแบบถูกใชโ้ดยนักวิจยั. รูปแบบ
ผูน้  าและผู้ประเมิน MLQ (5x-Short) ถูกใช้เพื่อส ารวจผู้บริหารโรงเรียนและครู 784 คนในระบบ
โรงเรียนรฐับาลสองแห่งในรฐัเทนเนสซีกลาง การคน้พบในการศึกษาครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความ
สอดคลอ้งกับภาวะผูน้  าแบบเต็มรูปแบบและกรอบทฤษฎีเพื่อประสิทธิภาพเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี ้
(1)ความเป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบการจัดอันดับสูงสุดที่ฝึกโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ผูบ้ริหาร; (2) ความเป็นผูน้  าในการท าธุรกรรม รางวัลที่อาจเกิดขึน้และการจัดการโดยขอ้ยกเวน้ 
(ใชง้านอยู่) ถูกพบว่าถูกฝึกฝนเป็นครัง้ที่สอง และ (3) ความเป็นผูน้  าในการท าธุรกรรมการจดัการ
โดยยกเวน้ (passive) และผูน้  าไม่รูไ้ม่ชีถู้กพบว่าเป็นฝึกฝนนอ้ยที่สุด ผลการวิจัยพบว่าสอดคลอ้ง
กบั Avolio and Bass's (2002) ผลการวิจยัพบว่าผูน้  าฝึกฝนรูปแบบความเป็นผูน้  าทั้งสามแบบไป
จนถึงระดบัที่แตกต่างกนัไปสิ่งที่แต่ละสถานการณก์ารดแูลจดัการบงัคบั 

เมลิสสา (Melissa,Allen,A.  2016 , pp. 80-158) ท าการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
แข่งขันระดับโลกจากการประเมินระดับนานาชาติ PISAดว้ยการมุ่งเนน้ผลที่เพิ่มขึน้สู่การก าหนด
นโยบายทางการศึกษา และเพื่อประเมินความสามารถของระบบการศึกษาเพื่อเตรียมนกัเรียนใน
การแข่งขัน ของนักเรียนในสหรฐัอเมริกาต่อไป เพื่อประโยชนส์ าหรบัเศรษฐกิจโลก  จากผลลพัธ์ที่
น่าผิดหวังใน PISA ซึ่งน าไปสู่การรอ้งเรียนโดยนกัการศึกษาชาวอเมริกนัและผูก้  าหนดนโยบายได้
ท าการเรียกรอ้งใหม้ีการปฏิรูป เพื่อลดช่องว่างของความส าเร็จระหว่าง สหรฐัอเมริกาและประเทศ
อ่ืน ๆ ผูเ้ชี่ยวชาญแนะน าโดยการใหค้วามส าคัญกบัลักษณะของประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงและ
การปรบันโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของการศึกษาในปัจจุบนั และ
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ส่งเสริมพืน้ฐานในการวิจัยส าหรบัโรงเรียน ซึ่งการปฏิรูปการจัดการศึกษาในสหรฐัอเมริกาโดยเริ่ม
จากการแสวงหาความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยปัจจัยของสภาพการท างานในโรงเรียนและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (การศึกษาขั้นต้นของครูและการพัฒนาวิชาชีพ การประเมินและ
ขอ้เสนอแนะของครู บรรยากาศโรงเรียน โรงเรียนความเป็นผูน้  า และความเชื่อดา้นการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติของครู) จากการส ารวจการเรียนการสอนระดับนานาชาติ (TALIS) และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน พบปัจจยัระหว่างสหรฐัอเมริกากบัประเทศหา้อนัดบัแรกกลาง
หา้และต ่าสุดหา้ประเทศที่ด  าเนินการที่เขา้ร่วมทั้ง PISA 2012 และ TALIS ปี 2555 การวิเคราะห์
ข้อมูลเปิดเผยความสัมพันธ์หลายประการระหว่างปัจจัยของโรงเรียนสภาพการท างาน
สภาพแวดลอ้มการเรียนรูแ้ละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลลัพธ์ยังระบุความแตกต่าง
หลายประการภายในปัจจัยเหล่านี ้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศที่เลือก  จากผลการวิจัย
เหล่านี ้ผู ้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะหลายประการแก่นักการศึกษาและผู้ก าหนดนโยบายใน
สหรฐัอเมริกาเช่นการจดัหาครูผูส้อนเวลาและทกัษะในการเสนอความคิดเห็นที่มีความหมายซึ่งกนั
และกนัใหเ้สร็จสิน้การวิจยัเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประสิทธิภาพของการใชข้อ้มลูผลการเรียนของนกัเรียน
ในกรอบการประเมินผลครูโอกาสที่มีความหมายมากขึน้ในการไตร่ตรองและท างานร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมความเชื่อทั่ วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับครูใน
สหรฐัอเมริกาเกี่ยวกบัการใชก้ลยุทธก์ารประเมินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

แมตติน  (Mattin,Deborah,C.  2013 , n.d.)  ได้ศึ กษาเรื่อ ง  การศึ กษาแห่ งชาติ 
เปรียบเทียบกับหลักแนวคิดของ Baldrige กับ AACN ตัวชีว้ัดของคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
พยาบาล ที่เปลี่ยนความคิดไปในเรื่องการฝึกฝนพฤติกรรมที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น  
วตัถุประสงคข์อง การศึกษาครัง้นีเ้พื่อตรวจสอบว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัชีว้ัด AACN เฉพาะ
ของที่มีคุณภาพสะท้อน ใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมที่ค่านิยมหลัก Baldrige ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไดร้บัการ
พิสูจน์แลว้ว่าจะประสบความส าเร็จในการบรรลุการปรบัปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  การ
ปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานอย่าง ต่อเนื่องภายในวิทยาลยับณัฑิตพยาบาลเป็นความมุ่งมั่นที่
จะขบัเคลื่อนดว้ยการวิเคราะห์  ความพยายาม ขึน้อยู่กับขององคก์ร  ความสามารถ  ความตั้งใจ
และมุ่งมั่นที่จะมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะท าใหช้่องว่าง ระหว่างผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึน้จริงนั้น
แคบลงและมีศกัยภาพ     

เยเซเนีย (Yesenia C.  2016 , pp. 54-87) ท าการวิจยัเพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน
และ Performance Excellence Framework (PEF) เพื่อการศึกษาที่พัฒนาโดยมูลนิธิ Malcolm 
Baldrige PEF ต่อประสิทธิภาพการท างานกระบวนการจัดการที่องคก์รการศึกษาสามารถใชเ้ป็น
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แนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิผลและความสามารถซึ่งสามารถน าไปสู่การปรบัปรุงผลสมัฤทธ์ิ
ของนักเรียน  พื ้นฐานในทฤษฎีระบบและหลักการจัดการคุณภาพโดยรวม มูลนิธิ Malcolm 
Baldrige โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันประเมินการตอบสนองต่อการส ารวจ AWMP จากพนกังาน 
402 คน  ในสองเขต K-12 ของโรงเรียนในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ โดยใช้หลักการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเพื่อก าหนดรูปแบบที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับขอ้มูลการส ารวจที่เก็บรวบรวม ผล และ
น าเสนอรูปแบบสามองคป์ระกอบที่เหมาะสมที่สุดกบัขอ้มลูการส ารวจ โดยผลการส ารวจนัน้พบว่า
ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกรอบการท างานที่วดัโดยการส ารวจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กับข้อเสนอแนะเน้นความจ าเป็นในการ
ด าเนินการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวขอ้งกับการส ารวจ  AWMP และ PEF สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพของ
การจดัการของการศึกษา 

ไรอัน (Ryan,S.  2015 , pp. 141-186) ท าการวิจัยโดยวิเคราะหเ์ชิงเปรียบเทียบองคก์ร
เกี่ยวกับโครงสรา้งของตลาดแรงงานการศึกษาส่งผลกระทบต่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เกี่ยวกับการสนับสนุนครู โดยมีศูนย์กลางที่สหรฐัอเมริกา พบว่าขาดการประเมินอิทธิพลของ
โครงสรา้งองคก์ร โดยท าศึกษาแง่มมุที่ไม่ซ  า้ใครของการศึกษาสาธารณะของญ่ีปุ่ นระบบ jinji idou 
ระบบการหมุนของครูที่ไดร้บัค าสั่งซึ่งควบคุมโดยคณะกรรมการประจ าจังหวดัการศึกษาที่ครูจะ
ยา้ยอย่างเป็นระบบไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ในจงัหวดัตลอดอาชีพของพวกเขา เนื่องจาก jinji idou ไม่
อยู่ในโรงเรียนเอกชนการเปรียบเทียบของการกระจายคณุภาพของครูในโรงเรียนในภาคเอกชนกับ
โรงเรียนในที่สาธารณะภาคผลิตการออกแบบเปรียบเทียบที่เพิ่มความสามารถในการเครดิต jinji 
idou เป็นสาเหตสุภาพที่ส่งผลต่อการบรรจุครูโดยมีที่มาของความตอ้งการในการศึกษา 4 ประการ  
ประการแรกคุณภาพของครูเป็นหนึ่งในตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส  าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
นกัเรียน ตัวแปรอ่ืน เช่นขนาดชั้นเรียน ความพรอ้มดา้นเศรษฐกิจพืน้หลังของนักเรียน ประการที่
สองมีการกระจายตวัไม่เท่ากนั ครูที่มีคณุภาพในสหรฐัอเมริกาจะไม่ชอบนกัเรียนทีย่ากจน ประการ
ที่สามการกระจายตัวที่ไม่เท่ากันนีค้ือโครงสรา้งเกิดจากนโยบายที่ส่งเสริมใหค้รูที่มีคุณภาพโนม้
เอียงไปสู่โรงเรียนที่มีความร ่ารวยในขณะที่ครูที่ผ่านการรบัรองน้อยกว่าจะอยู่ในโรงเรียนที่ยากจน 
ประการที่สี่การศึกษาสาธารณะของญ่ีปุ่ นระบบมีความคุม้ทุนมากกว่าระบบของสหรฐัอเมริกา
ตามที่พิจารณาจากความจริงที่ว่าภาษาญ่ีปุ่ น  นักเรียนมีการเข้าถึงครูที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
มากกว่านักเรียนในสหรัฐอเมริกา จากนั้น ได้ตรวจสอบโครงสร้างองค์กรของตลาดแรงงาน
การศึกษาในญ่ีปุ่ น  วิธีการจัดการอาชีพของนักการศึกษาและผลกระทบที่มีต่อบรรจุครู โดย
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  ข้อมูลเชิง
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คุณภาพให้รายละเอียดของนโยบายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ควบคุมระบบการ
หมนุเวียนครู และขอ้มลูเชิงปริมาณตรวจสอบว่าระบบการหมนุเวียนนีส้่งผลกระทบต่อการกระจาย
ตวั โดยตรวจสอบภาคโรงเรียนของรฐัที่ควบคมุจากส่วนกลางมากขึน้ ดว้ยโรงเรียนเอกชนที่มีการ
ควบคมุในประเทศญ่ีปุ่ นฉันสามารถอธิบายความแตกต่างไดโ้ครงสรา้งองคก์รของตลาดแรงงานใน
ภาคธุรกิจเหล่านีส้่งผลต่อการเขา้ถึงคุณภาพครูผูส้อน ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่ภาครฐักระจาย
ครูมากขึน้ทั่วทั้งโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกนั นอกจากนีภ้าครฐัมีระดบัโดยเฉล่ียสูงขึน้คุณภาพของ
ครูและระดับที่สูงขึ ้นของโรงเรียน  ตลาดแรงงานสามารถจัดโครงสร้างด้วยวิธีการที่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในขณะเดียวกันลดความผันแปรระหว่างโรงเรียนข้อค้นพบที่น่าสนใจส าหรับ
นกัวิชาการสนใจในความไม่เท่าเทียมกนัของโครงสรา้งหรือการศึกษาแบบคุม้ทุน และการวิเคราะห์
ความสัมพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะคณุภาพของครูแต่ละคนกบัการแสดงของโรงเรียนแสดงใหเ้ห็น
ว่าไม่ใช่การวดัคณุภาพครูทุกคนอย่างมีนัยส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกับผลการเรียนของโรงเรียน ขอ้มลูที่
ควรจะเป็นประโยชนต์่อผูก้  าหนดนโยบายตดัสินใจเลือกวิธีจดัสรรทรพัยากรระดบัโรงเรียนใหด้ีที่สดุ
เพื่อใหเ้กิดการศึกษาสูงสุดกิจวตัรประจ าวันในระยะสั้นการคน้พบของฉันใหพ้ืน้ฐานเชิงประจักษ์
ส าหรบัผูก้  าหนดนโยบายเพื่อพิจารณาว่าการก ากับดูแลการประกอบอาชีพของครูมีผลต่อความ
เสมอภาคทางการศึกษาและฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี ้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เพียงช่วยเสริมสังคมวิทยาของ
วรรณคดีการศึกษา แต่ยังช่วยปรบัปรุงทฤษฎีองค์กรซึ่งมักขึน้อยู่กับองค์กรที่แสวงหาผลก าไร
มากกว่าสาธารณะสถาบนัการศึกษาเช่นโรงเรียน 

ไรอัน (Ryan,W,F.  2016 , pp. 50-61) ท าการศึกษาความเป็นผู้น าที่มุ่งเน้นไปที่การ
น าไปปฏิบตัิ Schoology, ระบบจดัการการเรียนรู ้(LMS) และการพฒันาแบบผสมผสานการเรียนรู้
การปฏิบัติผ่านการเรียนรูอ้ย่างมืออาชีพ พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และรูปแบบการสอนที่
สนับสนุนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ที่ 
Polytech High School ที่มีการเรียนการสอนออนไลนด์ว้ยค าแนะน าแบบตวัต่อตวั การเรียนรูแ้บบ
ผสมผสานซึ่งรวมออนไลนแ์ละตัวต่อตัว การเรียนการสอนดว้ยวิธีการที่เป็นจุดประสงคส์ามารถมี
ประสิทธิภาพมากกว่าออนไลน์หรือตัวต่อตัวการเรียนการสอนด้วยตัวเอง  ซึ่งกระบวนการ
ด าเนินการนีต้อ้งอาศัยภาวะผูน้  า ในการประเมิน ติดตาม ระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนและ
ท างานร่วมกบัทีมเทคโนโลยีเพื่อใหม้ั่นใจการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จของ Schoology และ
การรบัรูเ้ชิงบวกภายในวฒันธรรมของโรงเรียน และยงัรวมถึงการจดัการเครือข่ายการเรียนการสอน
ของโรงเรียน เครือข่ายการเรียนการสอนหลัก ทีมผูน้  า (BLT) ที่มุ่งเน้นไปที่การปรบัปรุง ในการ
จดัการและการเรียนการสอนและสามารถส่งผลกระทบต่อเครือข่ายอ่ืน ๆ  รวมถึงผูดู้แลระบบทีม



 131 
 
เทคโนโลยีครูและนักเรียน หัวใจของความเป็นผูน้  านี ้ โครงการสนับสนุน BLT โดยใชก้ารเรียนรู้
แบบผสมผสาน การด าเนินงานของแต่ละเครือข่ายการเรียนการสอน เพื่อใหด้ีขึน้  เขา้ใจและใช้
รูปแบบการเรียนรูแ้บบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นวิธีการที่หลากหลาย  การประเมินผลได้
ด าเนินการซึ่งรวมถึงการพัฒนาบทสรุปการวิจัยออนไลนแ์บบตัวต่อตัวและวิธีการผสมส าหรับ
นกัเรียนที่จะไดร้บัเครดิตในสุขภาพวิชาเลือกหลักสูตร การประเมินนีไ้ม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน สามตัวแปรการเรียนการสอน  การส ารวจ
พนักงานเสร็จสิน้เพื่อตรวจสอบโครงสรา้งพืน้ฐานการรบัรูโ้ครงสรา้งการสนบัสนุนแนวทางปฏิบัติ
ในปัจจุบันและเป้าหมายในอนาคตดว้ยเทคโนโลยีการสอน ขอ้มลูนีถู้กใชเ้พื่อออกแบบการประชุม 
BLT ด าเนินการเพื่อสนบัสนุนการพัฒนาความรูด้า้นเนือ้หาและจดัการเรียนรูน้ีด้ว้ยโครงการอ่ืน ๆ 
การสนทนากลุ่มไดด้  าเนินการเพื่อประเมินการด าเนินงานและการสนับสนุนที่BLT ที่ไดร้บัระหว่าง
กระบวนการนี ้และเพื่อปรับปรุงการฝึกอบรมที่จะส่งผลกระทบต่อครูทุกคน  ในที่สุดมีการใช้
หลกัสตูรการเรียนรูอ้ย่างมืออาชีพส าหรบัและแบบจ าลองการเรียนรูแ้บบผสมผสานทั่วโรงเรียน ใช ้
Schoology เพื่อสรา้งแบบจ าลองกรอบการเรียนรูแ้บบผสมผสาน 

อลัซูบี (Alzoubi.  2014 , pp. 1-20 ) ไดศ้ึกษาเรื่อง Effect of Enrichment Programs on 
the Academic Achievement of Gifted and Talented Students มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
การบริหารงานวิชาการด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบเพิ่มพูน
ประสบการณ ์ใหแ้ก่นกัเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษที่ศูนย์การเรียนน าร่อง Al-Kourah Pioneer Center for Gifted and Talented Students 
(APCGTS) จอรแ์ดน ผลการวิจัย  พบว่าการจัดโปรแกรมการสอนแบบเพี่มพูนประสบการณ์
สามารถสร้างผลสัมฤทธ์ิด้านวิชาการให้แก่นักเรียนที่ มีความสามารถพิเศษ  นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษมีความพึงพอใจอย่างสูงต่อการบริหาร  และครูมีความพึงพอใจระดับปาน
กลางกบักิจกรรมสรา้งความสมัพนัธข์องนกัเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกและอปุกรณ์ 

อลัซูลามี (Alsulami,B.  2014 , pp. 103-140) ท าการศึกษาโดยการส ารวจทัศนคติของ
คณาจารยท์ี่วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัย King Abdulaziz (ซาอุดิอาระเบีย) ที่มีต่อหลักการ 
14 ประการของการจดัการคุณภาพโดยรวมของ Deming การศึกษามุ่งเนน้ไปที่สองตัวแปรอิสระ
รวมถึงเพศและล าดับชั้นวิชาชีพอาชีพ จ านวน  176 คน ตอบการส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
Google.com ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของคณาจารย์เป้าหมายต่อหลักการของเดมิง 14 
ประการนัน้เป็นไปในทางบวก ผลการวิจยัยงัแสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรอิสระเพศและล าดบัอาชีพไม่ได้
มีอิทธิพลทางสถิติต่อทัศนคติของอาจารย์ต่อหลักการ  14 ประการของเดมิง อย่างไรก็ตาม
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ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์มีทัศนคติเชิงลบต่อหลักการของ Deming (2000) "ขับไล่ความกลัว" 
นอกจากนี้การค้นพบยังแสดงให้เห็นว่าผู ้น าที่วิทยาลัยการศึกษาส านักงานคณบดีมีแรงจูงใจ
นอ้ยลงในการใชห้ลกัการ 14 ประการของเดมิง ในที่สดุการคน้พบนั้นส่งเสริมและสนับสนุนอย่าง
จริงจงัต่อความจ าเป็นในการใช ้TQM โดยทั่วไปและหลกัการ 14 ประการของ TQM โดยเฉพาะ ขอ้
คน้พบเชิงบวกเกี่ยวกบัการประยุกตใ์ชห้ลกัการ 14 ขอ้ของเดมิงและความส าเร็จในการประยุกตใ์ช้
ดา้นการศึกษาไดร้บัการยืนยนัในการศึกษาหลายครัง้ (Bonstingl, 2001; Leonard, 1996; Miller, 
1991; Warwick, 1995) ความจริงที่ว่าการวิจัยครัง้นีมุ้่งเนน้ไปที่ทัศนคติของอาจารยต์่อหลักการ
ของเดมิง 14 ประการคือการเปิดหนา้ต่างเกี่ยวกับความจ าเป็นในการด าเนินการวิจยัเพิ่มเติมเพื่อ
ส ารวจผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอ่ืน ๆ  ที่ KAU College of Education มุ่งเนน้ไปที่เจา้หนา้ที่การศึกษาของ
วิทยาลยั KAU นกัเรียนในวิทยาลยัการศึกษาของ KAU และผูน้  าใน KAU จะน าความรูใ้หม่ ๆ มาสู่
นกัวิจยั นอกจากนีก้ารด าเนินการศึกษาที่ตรวจสอบและสอบสวนนโยบายและขัน้ตอนใน KAU ก็มี
ประโยชนเ์ช่นกนั 

ฮัซโซ่ (Hasso,K.  2015 , pp. 57-69 ) ท าการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียน
อาชีวศึกษา ของเอสโตเนียทัง้หมด ไดน้ าหลกัการจดัการคณุภาพบนพืน้ฐานของรูปแบบความเป็น
เลิศของ« European Foundation for Quality Management » (EFQM) เริ่มตัง้แต่เดือนกันยายน 
2549 การศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อระบุว่าโรงเรียนมีการจัดการองค์กรการเรียนรูอ้ย่างไร  ความ
คิดเห็นของอาจารย์ใหญ่ ในพื ้นฐานของเกณฑ์แบบจ าลองความเป็นเลิศของ EFQM ซึ่ง
ประกอบดว้ย ความเป็นผูน้  านโยบาย กลยุทธก์ารจัดการคนทรพัยากร กระบวนการ และผลลัพธ์
ของความพึงพอใจของลูกคา้ ความพึงพอใจของลกูคา้ ผลกระทบต่อสงัคม และผลทางธุรกิจ โดย
การส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-formular) ครูใหญ่ของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมธัยม
ของเอสโตเนีย จ านวนผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งหมด 327 คนที่ตอบแบบสอบถาม การจัดการเชิงกล
ยุทธ์กระบวนการทางการศึกษาในโรงเรียนการประเมินผลลัพธ์ของโรงเรียน  ขอ้มูลที่รวบรวมมี
ความสมัพนัธก์บัสถิติการศึกษาแห่งชาติ ผลการสอบของรฐั, การศึกษาเพิ่มเติม, การออกกลางคัน
ของโรงเรียน ฯลฯ  การประเมินค่าเฉลี่ยของขอ้ความผูน้  าโรงเรียนโดยผูบ้ริหารเป็นบวกอย่างมาก 
การศึกษาชีใ้หเ้ห็นว่าหลงัจากการใชร้ะบบการจดัการแบบใหม่สามปีผูบ้ริหารจะใชค้  าศพัทใ์หม่ แต่
โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงใชร้ะบบก่อนหนา้นีต้่อไป ประเด็นหลกัของการศึกษาคือภาพรวมทางสถิติ
และขอ้เสนอแนะส าหรบัการพฒันาโรงเรียน 

จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ แนวคิดทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา แนวคิดการบริหารคณุภาพนกับริหารคณุภาพ
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ต่าง ๆ แนวคิดการบริหารทั่วทัง้องคก์ร แนวคิดรางวลัคณุภาพแห่งชาติ ของประเทศต่าง ๆ รูปแบบ
การ บริหารคุณภาพในสถานศึกษา การประกันคุณภาพของการศึกษา ตลอดจนเกณฑ์รางวัล
คณุภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ แนวคิด
การประเมินคุณภาพองค์กร การประเมินแบบสมดุล Balance scorecard การบริหารแบบ 
Benchmarking แนวคิด การพัฒนา องค์กร ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู ้
และแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ เกณฑร์างวัลคณุภาพของประเทศต่าง ๆ กรอบการด าเนินการสู่
ความเป็นเลิศ กระบวนการเชิงระบบ S I P O C วงจรคณุภาพ PDCA การพฒันาคณุภาพนกัเรียน
ในศตวรรษที่ 21 การบริหารจัดการโรงเรียนส าหรบันักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การจัดการ
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจน งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ น ามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากลต่อไป 

 



 

บทท่ี 3   
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล โดยผูวิ้จยัไดด้  าเนินการตามขอบเขตของการ
วิจยั วิธีด าเนินการวิจยั และขัน้ตอนการวิจยั โดยผูวิ้จยัแบ่งขัน้ตอนการวิจยั เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษารูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล และสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจัดการ
คณุภาพและการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ข้ันตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบการจดัการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดบัมาตรฐานสากล 

ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินคุณภาพ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้น
ความเป็นประโยชนข์องรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดบัมาตรฐานสากล 
 
โดยมีความมุ่งหมายของงานวิจยั คือ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล และสภาพปัจจุบนัของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจดัการคณุภาพและ
การจดัหลักสตูรสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล 

3. เพื่อประเมินคุณภาพ ดา้นความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได ้และดา้นความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล 

ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศในระดบัมาตรฐานสากล มีขัน้ตอนและวิธีด าเนินการวิจยั ตามความมุ่งหมายของงานวิจยั ดงันี ้
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ข้ันตอนและวิธีด าเนินการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1  
การศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา และสภาพปัจจุบันของ

โรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจดัการคุณภาพและการจดัหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย
ขัน้ตอน กระบวนการ และวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. ประชากร กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ

โรงเรยีนมาตรฐานสากล โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั โดยแบ่งเป็น 
3ประเภท ดงันี ้

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ โรงเรียน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา และไดร้บัคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในพืน้ที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่ประกอบไปดว้ยโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จ านวน 67 โรงเรียน และส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน รวมจ านวนประชากรที่ท าการวิจยั ทัง้สิน้  119 โรงเรียน 

1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการศึกษา คือ โรงเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและไดร้บัคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือโรงเรียนที่เขา้ร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในพืน้ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้พืน้ที่ทางภูมิศาสตร ์
(Area Sampling) เป็นหลักการในการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มี 2 กลุ่มประชากร ที่แต่ละกลุ่ม
ประชากรมีบริบทและการแบ่งประเภทภายในกลุ่มเหมือนกัน ซึ่งผูวิ้จัยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ
เจาะจง (Purposive selections) คือ โรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 
2  จ านวน 52 โรงเรียน โดยเป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจัย และสามารถเป็นตัวแทนของ
ประชากรที่ ท าการวิจัยครั้งนี ้  เพื่ อศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน จาก
เอกสารรายงาน และการใหข้อ้มลูจากการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิด  

1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา   บุคคลที่อยู่ ในสังกัดของโรงเรียนที่ เป็ น
กลุ่ม เป้าหมาย  คือ โรงเรียนมาตรฐานสากล หรือโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในพืน้ที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 
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selections)ที่ผูวิ้จัยพิจารณาตามกลุ่มระดับคุณภาพของโรงเรียน ไดแ้ก่ ระดับ OBECQA ระดับ 
ScQA  และ ระดับ WCSS จ านวน 3 โรงเรียน เพื่อเขา้ร่วมการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง โดย
โรงเรียนต้นสังกัดเป็นผู้ด  าเนินการในการจัดหาและคัดเลือกบุคคล 5 กลุ่ม ตามที่ผูวิ้จัยก าหนด 
ไดแ้ก่ 1)ผูบ้ริหารโรงเรียน 2)ครูผูส้อน 3)บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 4)นักเรียน 5)ผูป้กครอง/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จ านวนโรงเรียนละ 42 คน โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสิน้ 126 คน โดยมีรายละเอียดที่
ผูวิ้จยัไดก้ าหนดไวต้ามขอบเขตของการวิจยั ดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  
- ผูอ้  านวยการโรงเรียน     จ านวน 1 คน  
- รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ  จ านวน 1 คน   
- หวัหนา้งานหลกัสตูรสถานศึกษา   จ านวน 1 คน  
- หวัหนา้งานประกนัคณุภาพการศึกษา   จ านวน 1 คน  
- หวัหนา้โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  จ านวน 1 คน   

กลุ่มท่ี 2    ครูผู้สอน จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 
- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  จ านวน 1 คน 
- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ จ านวน 1 คน 
- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ จ านวน 1 คน 
- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษาฯ จ านวน 1 คน 
- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ  จ านวน 1 คน 
- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาฯ  จ านวน 1 คน 
- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพฯ จ านวน 1 คน 
- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ จ านวน 1 คน 
- ครูผูส้อนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   จ านวน 1 คน 

กลุ่มท่ี 3  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
- บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ   จ านวน 1 คน 
- บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล   จ านวน 1 คน 
- บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป   จ านวน 1 คน 
- บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ  จ านวน 1 คน 

กลุ่มท่ี 4 นักเรียน   จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
- นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 (ชายและหญิง) จ านวน 2 คน 
- นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 (ชายและหญิง) จ านวน 2 คน 
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- นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 (ชายและหญิง) จ านวน 2 คน 
- นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 (ชายและหญิง) จ านวน 2 คน 
- นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 (ชายและหญิง) จ านวน 2 คน 
- นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 (ชายและหญิง) จ านวน 2 คน 

กลุ่มท่ี 5  ผู้ปกครอง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
- ผูป้กครองนกัเรียน / ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 คน 
- ผูป้กครองนกัเรียน / ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 2 คน 
- ผูป้กครองนกัเรียน / ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 คน 
- ผูป้กครองนกัเรียน / ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 คน 
- ผูป้กครองนกัเรียน / ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 2 คน 
- ผูป้กครองนกัเรียน / ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 คน 

รวมจ านวน  42  คน   
 

เนื่องดว้ยกลุ่มตัวอย่างที่ผูใ้หข้อ้มลูโดยการสมัภาษณ์นัน้ มีนักเรียนที่มีอายุต  ่ากว่า 18 ปี 
เป็นผู้เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ โดยในการสัมภาษณ์ผู ้วิจัยได้ด  าเนินการโดยยึดระเบียบ
วิธีด าเนินการวิจัยในมนุษย ์ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยได้ใหก้าร
รบัรอง อย่างเคร่งครดั 

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจยัเพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่

ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้ครื่องมือในการวิจยั ในขัน้ตอนที่ 1 ดงันี  ้
2.1 แบบวิเคราะห์เนื ้อหาจากเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ของการ

ด าเนินงานและการบริหารงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2 แบบสอบถามปลายเปิด สอบถามสภาพปัจจุบนัของการด าเนินงานระบบการจดัการ

คณุภาพและการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
มธัยมศึกษา 

2.3 แบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง ในการสมัภาษณแ์บบไม่เป็นทางการเกี่ยวกบัระบบ
การจดัการระบบคณุภาพของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.4 แบบสังเคราะห์เนื ้อหาจากเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ของการ
ด าเนินงานและการบริหารงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เพื่อใหเ้ครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้มีความถูกตอ้งครบถ้วนสมบูรณ์และเชื่อถือไดม้าก

ที่สดุผูวิ้จยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือการวิจยั ในการวิจยัขัน้ตอนที่ 1 ดงันี ้  
3.1 แบบวิเคราะห์และแบบสังเคราะห์ เนื ้อหาจากเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่

เกี่ยวขอ้ง ของการด าเนินงานและการบริหารงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
- ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการ

คณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ทั้งแบบวิเคราะหเ์นือ้หา และแบบ

สังเคราะหเ์นือ้หา โดยใชห้ลักการของวิธีการจ าแนกประเภทขอ้มูล (Typological analysis) การ
เปรียบเทียบขอ้มลู (Comparison) ปรากฎการณ์ที่คน้พบปรากฏจากเอกสาร เพื่อเป็นสารสนเทศ
ตัง้ตน้ในการออกแบบเครื่องมือการวิจยัในขัน้ตอนต่อไป  

- การสรา้งข้อสรุปแบบอุปนัย (Analysis induction) สังเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบการจัดการคณุภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
และโครงร่างของการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล 

3.2 แบบสอบถามปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง สอบถามสภาพ
ปัจจุบนัของการด าเนินงานระบบการจดัการคณุภาพและการจดัหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา  

- ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการ
คณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และสารสนเทศตัง้ตน้ที่ได้
จากการวิเคราะห ์และสงัเคราะหเ์นือ้หา  

- ออกแบบ และพฒันาเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ทัง้แบบสอบถามปลายเปิด และแบบ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง โดยการสอบถามสภาพปัจจุบนัของการด าเนินงานระบบการจัดการ
คณุภาพและการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน และการสมัภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่นของขอ้
ค าถาม ตามกรอบของการวิจัยที่เป็นโครงสรา้งในการเครื่องมือ ที่มีความสอดคลอ้งกันในประเด็น
หลกัของขอ้ค าถาม  

- ยกร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามปลายเปิด ที่ประกอบดว้ย การอธิบายรายละเอียดของการด าเนินงาน หรือแสดง
ขอ้มูลสารสนเทศ และการระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง หรือแสดงเอกสาร
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หลักฐานที่เกี่ยวขอ้ง โดยแบ่งขอ้ค าถามในแบบสอบถามออกเป็น  8 ตอน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลพืน้ฐาน
ของโรงเรียน 2 ) ขอ้มูลพืน้ฐานของผูร้บัผิดโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) โครงร่างองคก์ร     
4) การจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน  5) การจัดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 6) ผลลัพธ์ของโรงเรียน 7) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข และ          
8) ความตอ้งการในการพฒันาและยกระดบัคณุภาพ จ านวนทัง้สิน้ 74 ขอ้ 

- ยกร่างเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ตามขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ประเด็นค าถาม ประกอบด้วย ข้อมูล
พืน้ฐาน  ที่มาของการทราบและรับรู้ข้อมูลนั้น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการที่
เกี่ยวขอ้งนัน้ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการนัน้ และความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งหวัขอ้ของ
การสัมภาษณ์เป็น 7 ประเด็น ไดแ้ก่  1) ขอ้มูลพืน้ฐานของโรงเรียน / โครงร่างองคก์ร  2) ผูบ้ริหาร
โรงเรียน / การน าองคก์ร / กลยุทธ์ 3) การจัดการระบบคณุภาพของโรงเรียน 4) การจัดหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 5) นักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 6) 
บุคลากร และ7)ผลลพัธ ์/ ความตอ้งการในการพฒันาและยกระดบัคณุภาพ จ านวนทัง้สิน้ 35 ขอ้ 

- น าเครื่องมือการวิจยัที่สรา้งขึน้ ทัง้ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ใหอ้าจารยท์ี่
ปรึกษา และผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ของขอ้ค าถามกับหลักการของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน , 2559 , น. 172-174)   โดยใช้
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) โดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 
5 ท่าน รบัรองความถูกตอ้ง ที่มีค่าดชันีระหว่าง 0.80 ถึง 1.00  

- ผูวิ้จัยด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ ก่อนน าไปใชใ้น
การเก็บขอ้มลู 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในขัน้ตอนที่ 1 ของการวิจยัครัง้นี ้ ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู และท าการ
ประสานงานดว้ยตนเอง รวมทัง้การใชก้ระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าเป็นสารสนเทศตั้งตน้ ในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งผู ้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยั ดงันี ้  

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยเกี่ยวข้อง 
ไดแ้ก่ เอกสารของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัการคุณภาพของโรงเรียน เอกสาร
หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานการจัดการคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 
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เอกสารเกณฑร์างวลัคุณภาพ MBNQA TQA OBECQA เอกสารคู่มือการด าเนินการ และรายงาน
การวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง กบัการพฒันาคณุภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยด าเนินการดงันี ้  

4.1.1 ผู ้วิจัยขออนุญาตศึกษาข้อมูลส าคัญ เอกสารหรือข้อมูลที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนของโรงเรียน และเก็บรวบรวมเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดการคุณภาพ 
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา รายงานการจัดการคุณภาพตามเกณฑร์างวัลคุณภาพ OBECQA 
โดยการซักถามเกี่ยวกับรายการเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับประเด็นการวิจัยกับผู ้ประสานงานใน
โรงเรียน 

4.1.2 ผูวิ้จัยศึกษาสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เอกสารเกณฑร์างวลัคุณภาพ MBNQA TQA OBECQA เอกสารคู่มือการด าเนินการ และรายงาน
การวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง กบัการพฒันาคณุภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

4.1.3 ผูวิ้จยัศึกษา ท าความเขา้ใจ วิเคราะห ์ตีความขอ้มลู และจดักลุ่มขอ้มลู จับ
ประเด็นส าคญั หาความสมัพนัธ ์และความเชื่อมโยงของขอ้มลู 

4.1.4 ผู ้วิจัยท าการตรวจสอบรายการเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง โดยแบ่งเอกสารที่ท าการศึกษาเป็น 4 ประเภท ซึ่งผูวิ้จยัไดน้ิยามศัพทเ์ฉพาะของเอกสาร
ประเภทต่าง ๆ ที่ท าการศึกษา  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเพื่อการวิเคราะห ์และสงัเคราะหเ์ป็นสารสนเทศตั้ง
ตน้ในการวิจยัที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งประเภทเอกสาร ดงันี ้  

1) เอกสารการจัดการคุณภาพ   
1. เอกสารการจดัการคณุภาพในประเทศไทย  
2. เอกสารการจดัการคณุภาพในต่างประเทศ 

2) วรรณกรรมการจัดการคุณภาพ 
1. วรรณกรรมการจดัการคณุภาพในประเทศไทย 
2. วรรณกรรมการจดัการคณุภาพต่างประเทศ  

3) งานวิจัยการจัดการคุณภาพ 
1. งานวิจยัการจดัการคณุภาพในประเทศไทย 
2. งานวิจยัการจดัการคณุภาพต่างประเทศ 

4) เอกสารรายงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
4.1.5 ผู ้วิจัยตรวจสอบขอ้มูลส าคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และมี

ความน่าเชื่อถือมากที่สดุ  
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4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบ
การจัดการคุณภาพและการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  จ านวน 52 โรงเรียน โดยใช้
แบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งผูวิ้จยัไดด้  าเนินการดงันี ้  

4.2.1 ผูวิ้จัยด าเนินการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล ไปยังหน่วยงานตน้สังกัด 
คือ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อขออนุญาตและด าเนินการแจง้โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ผูวิ้จยัก าหนดขึน้เพื่อท าการศึกษา และรวบรวมขอ้มลูการวิจยั 

4.2.2 ผู ้วิจัยด าเนินการจัดท าแบบสอบถามปลายเปิด ที่ เกี่ยวข้องกับสภาพ
ปัจจุบนัของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจัดการคณุภาพและการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ผ่านการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ และปรบัปรุง
แก้ไขเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งผูวิ้จัยไดอ้อกแบบวิธีการในการตอบแบบสอบถามเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1)รูปแบบเอกสารแบบจัดพิมพ์
(OFFLINE)  2)จัดท าในรูปแบบออนไลน์ในระบบ Google Drive(ONLINE) และ 3)รูปแบบของ
แบบสอบถามออนไลนโ์ดยใช ้Google Forms ที่ผูวิ้จัยออกแบบใหม้ีความปลอดภยัในการเขา้ถึง
ขอ้มูล และการตรวจสอบที่มาใหม้ีความน่าเชื่อถือ โดยการระบุ E-MAIL ของผูต้อบแบบสอบถาม                    
ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (กองบัญชาการ
ต ารวจสนัติบาล , 2560 , ออนไลน ์) 

4.2.3 ผูวิ้จยัด าเนินการจัดส่งเอกสารใหทุ้กโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด าเนินการให้
ขอ้มลู และตอบแบบสอบถาม โดยสามารถเลือกวิธีการในการตอบแบบสอบถามตามบริบทความ
พรอ้มของโรงเรียน และน าส่งคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นแบบสอบถาม  

 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพและการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสรา้ง ที่ผ่านการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ และปรบัปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งผูวิ้จัยได้
ออกแบบวิธีการในการสัมภาษณ์ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) สัมภาษณ์แบบออนไลนโ์ดยใชก้าร VIDEO 
CONFERENCE 2)สมัภาษณแ์บบพบปะปกติในพืน้ที่บริเวณโรงเรียน ผูวิ้จยัด าเนินการสมัภาษณ์
แบบกลุ่มตามที่ก าหนดไว ้5 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหาร  กลุ่มครู  กลุ่มนกัเรียน  กลุ่มบุคลากร และกลุ่ม
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ผูป้กครอง / ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 โรงเรียน โดยมีแนว
ทางการสมัภาษณ ์ ดงันี ้  

4.3.1 ผูวิ้จยัด าเนินการนัดหมายติดต่อประสานงาน ตวัแทนผูร้บัผิดชอบของโรงเรียน
ที่เป็นผู ้ให้ขอ้มูลเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์ พรอ้มนัดหมายวัน เวลา รูปแบบการสัมภาษณ์ และ
สถานที่ในการสมัภาษณ ์

4.3.2 ผู ้วิจัยเตรียมความพร้อมโดยการทบทวนเอกสารของโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างใหม้ีความชดัเจนก่อนการสมัภาษณ ์ในการสมัภาษณต์อ้งมีความรูเ้กี่ยวกบัขอ้มลูพืน้ฐาน
ของโรงเรียนในการจัดการคุณภาพการศึกษาและขอ้มูลผูใ้หส้ัมภาษณ์อย่างดี และมีความ “ไว”
(Sensitive) ต่อประเด็นในการสัมภาษณ์ เพื่อช่วยใหผู้ส้มัภาษณ์เขา้ใจค าถาม และจับประเด็นได้
เร็ว รูว่้าขอ้มลูแค่ไหนเป็นขอ้มลูที่ลึกเพียงพอหรือยงัไม่พอ    

4.3.3 ผูวิ้จัยกล่าวทักทายแสดงความเคารพ ขออนุญาตการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
และเสียง การสนทนา และเริ่มแนะน าตวัเอง สนทนาถึงที่มา และวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ ์  

4.3.4 ผูวิ้จยัด าเนินการสมัภาษณแ์บบสนทนา โดย “พดูคยุอย่างไม่เป็นทางการ” โดย 
ผูวิ้จยัได ้ด าเนินการโดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งตามหัวขอ้และประเด็นส าหรบัการ
สมัภาษณท์ี่ก าหนดไวล้่วงหนา้ ด าเนินการสัมภาษณอ์ย่างมีจุดเนน้ คือมี “เรื่อง” (Themes) ในการ
สมัภาษณ์ แต่ยืดหยุ่นในการสนทนา คือ ผูวิ้จัยจะใส่ใจที่ จะรกัษาบรรยากาศของการสัมภาษณ์
ระหว่างผู ้วิจัยและผู้ให้สัมภาษณ์ อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด และมีความยืดหยุ่น รักษา
ปฏิสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างผูวิ้จยัและผูใ้หส้มัภาษณ ์บนพืน้ฐานการเคารพบุคคล สถานที่ เวลา  

4.3.5 เมื่อสิน้สุดการสัมภาษณ์ ผูวิ้จัยจะทบทวนประเด็นการสนทนา และประเด็น
ส าคัญในการใหข้อ้มูล พรอ้มกับขอรบัรองการใหข้อ้มูล ผูวิ้จัยขออนุญาตบันทึกภาพ และกล่าว
ขอบคณุผูใ้หส้มัภาษณ ์

 
5. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล  

ลักษณะส าคัญของการวิเคราะหข์้อมูลในครัง้นี ้คือ การศึกษา การวิเคราะห์ การ
สงัเคราะหข์อ้มลูไปพรอ้ม ๆ กนั  ดงัรายละเอียดตามขัน้ตอนการวิจยั ดงันี ้  

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการระบบ
คณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงันี ้     
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5.1.1 น าขอ้มูลที่ศึกษามาวิเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis) และเทคนิคการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มูลประเด็นความเหมือนและ
แตกต่าง (Constant Comparison Technique) และปรากฏการณ์ที่พบ เชื่อมโยงสร้างข้อสรุป 
(ร่าง) องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้         

1) อ่าน ท า ความเข้าใจ จับประเด็น โดยผู้วิจัยอ่านข้อมูลดิบอย่าง
ละเอียด จนกระทั่งเขา้ใจและจบัประเด็นหลกั ๆ ที่สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของการจดัการระบบ
คณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2) ตีความและหาความหมาย หรือค าอธิบายของแบบแผนความสัมพนัธ์
ของ ประเด็นแต่ละประเด็น และการเชื่อมโยงสมัพนัธใ์นทุกประเด็นนัน้ ๆ          

3) หาขอ้สรุปที่เป็นสาระหลักของผลการวิเคราะห ์ ตีความ และการหา
ความหมายของประเด็นขององคป์ระกอบและรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ        

4) สร้างข้อสรุปได้ (ร่าง) องค์ประกอบการจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม การศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งในภาคสนาม  ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิดในรูปแบบเอกสาร และการตอบ
ขอ้มลูทางระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และรวบรวมขอ้มลูจากการสัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะหป์ระเด็น
หลัก ประเด็นย่อยและแนวทางการปฏิบัติของการจัดการระบบคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ดงันี ้     

1) เรียบเรียงข้อมูลจากการศึกษาเอกสารรายงาน บันทึกข้อมูล
ภาคสนาม ตามแบบวิเคราะหเ์นือ้หาที่ผูวิ้จัยสรา้งขึน้ ท าการเรียบเรียงขอ้มูลที่ศึกษาลงเป็นไฟล์
เอกสาร จัดเก็บข้อมูลแยกตามอ้างอิงเอกสาร น าข้อมูลไปตรวจสอบอีกครั้ง (Rechecking 
Transcription) เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มลูก่อนน าไปท าการวิเคราะห ์   

2) รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามทั้งหมด เรียบเรียงขอ้มลูแยกประเด็น
ของข้อค าถาม ปรากฏการณ์ และล าดับเวลาและบันทึกในไฟล์เอกสาร จัดเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามลงในแฟ้มเอกสาร (Filing Transcription) และน าขอ้มูลไปตรวจสอบขอ้มลูที่ถูกตอ้ง
อีกครัง้ เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มลูก่อนน าไปท าการวิเคราะห ์    

3) บันทึกขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด และบันทึกบทสัมภาษณ์ใน
ไฟลเ์อกสาร จัดเก็บบทสมัภาษณ์ลงในแฟ้มเอกสาร (Filing Transcription) หรือบันทึกเทป คลิป
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เสียง ของการสนทนา การสัมภาษณ์ และน าขอ้มูลไปตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อพิจารณาความ
ถูกตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มลู ก่อนน าไปท าการวิเคราะห ์     

4) เรียบเรียงขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ บันทึกในแฟ้มบันทึกภาคสนาม 
(Filed notes) บันทึกข้อมูลเรียบเรียงการสัมภาษณ์ในไฟล์เอกสารจัดเก็บข้อมูล แยกตาม
ปรากฏการณ์ และล าดับเวลาที่ผูวิ้จัยสงัเกตไดจ้ากการสัมภาษณ์ น าขอ้มูลไปตรวจสอบขอ้มูลที่
ถูกตอ้งอีกครัง้ เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องขอ้มลูก่อนน าไปท าการวิเคราะห ์    

5) วิเคราะห์จับประเด็นหลักของข้อมูลที่ รวบรวมมา ( Identifying  
Patterns and Themes) ทั้งขอ้มลูเอกสารที่ศึกษา แบบสอบถามปลายเปิด และบทสมัภาษณ์โดย
ใชวิ้ธีเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่าง (Constant Comparative Techniques) ของขอ้มลูใน
แต่ละขอ้มลูเอกสารที่ศึกษา แต่ละบทสมัภาษณ ์ท าการเปรียบเทียบขอ้มลูแต่ละประเภทแยกตาม
ที่มาของขอ้มูล และเปรียบเทียบระหว่างขอ้มลูแต่ละที่มา โดยใชวิ้ธีการเปรียบเทียบแบบสลับไป
สลับมา เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของขอ้มูลซึ่ง ผูวิ้จยัน าประเด็นไปสรา้งขอ้สรุป
เป็นประเด็นหลัก ประเด็นย่อย  และแนวทางการปฏิบัติที่มีลักษณะร่วมเหมือนกันอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนั  

6) ตรวจสอบ ทบทวน สะทอ้นคิดการวิเคราะหข์อ้มูลเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จากบทสัมภาษณ์ และข้อมูลการสังเกตอีกครั้ง แบบกลับไปกลับมา
เพื่อใหม้ั่นใจว่าประเด็นที่ไดน้ัน้ มีความสอดคลอ้งกนักับขอ้มูลที่ท าการวิเคราะหโ์ดยพิจารณาจาก
ความสอดคลอ้งของลกัษณะร่วมกนัของขอ้มลู  

7) ยืนยันการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย เพื่อน าไปสู่การสร้างข้อสรุปได้
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย และแนวทางปฏิบตัิของการจดัการระบบคณุภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษา โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจากการศึกษาภาคสนาม   

 
5.2 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระหว่างข้อมูล ที่ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร กับขอ้มูล

ภาคสนาม       
5.2.1 น าขอ้มลูทัง้ 2 ชุด มาเปรียบเทียบกนัและหาความคลา้ยคลึงของขอ้มลู        
5.2.2 จดักลุ่มขอ้มลู โดยน าขอ้มลูที่มีลกัษณะร่วมที่เหมือนกนัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั       
5.2.3 จัดกระท าข้อมูลเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ โดยน าข้อมูลมาจัดจ าแนกเป็น

องคป์ระกอบ ใหข้อ้มูลที่เชื่อมโยงกันอยู่ในองคป์ระกอบเดียวกัน ในแต่ละกลุ่มจะมีองคป์ระกอบ
หลกั องคป์ระกอบย่อย และแนวทางการปฏิบตัิที่ไดจ้ากการศึกษาภาคสนาม   
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6. สังเคราะหข้์อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัรูปแบบการ
จัดการคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ท าการศึกษาและวิเคราะห ์จากแบบสอบถาม และความคิดเห็นที่ไดจ้ากสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย น าขอ้มลูที่ไดม้าสังเคราะหก์ าหนดเป็นส่วนประกอบของรูปแบบ และโครงร่างของ
การจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล 

 
สรุปข้ันตอนด าเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 1  

ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศในระดับมาตรฐานสากล ผู ้วิจัยได้สรุปกระบวนการในการวิจัยของขั้นตอนที่  1 เป็น 4 
กระบวนการหลกัสอดคลอ้งตามวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้ 

 
กระบวนการ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ องคค์วามรู ้ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการ

ระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา  การบริหารเชิงระบบ การบริหารคุณภาพ การ
บริหารงานสู่ความเป็นเลิศ การศึกษาขั้นพื ้นฐาน  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน OBECQAเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA โครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ และการพัฒนารูปแบบ และท าการวิเคราะห ์
สงัเคราะหเ์นือ้หา ขอ้มลูและสารสนเทศที่ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร รวมทัง้งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ก าหนดขัน้ตอน และกระบวนการ ที่จะเกิดขึน้ในงานวิจยันี ้

 
กระบวนการ 2  การสรา้ง และพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู แบบสอบถาม

ปลายเปิด เนื ้อหาสอบถามการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล แบบวิเคราะห ์แบบสงัเคราะห ์เนือ้หาจากเอกสาร วรรณกรรม งานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้ง ของการด าเนินงานและการบริหารงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล และแบบสอบถาม
ปลายเปิด การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล 

 
กระบวนการ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยด าเนินการให้กลุ่มเป้าหมายตอบ

แบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ และเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองจากเครื่องมือที่พัฒนาและไดร้บัการ



 151 
 
ปรบัปรุงแก้ไขในขั้นตอนที่ 2 ไดแ้ก่ แบบสอบถามปลายเปิด แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง เกี่ยวกับ
รูปแบบการจดัการระบบคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล 
และด าเนินการเก็บขอ้มลูดว้ยตนเองเป็นหลกั ซึ่งผูวิ้จยัไดอ้อกแบบวิธีการในการตอบแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1)
รูปแบบเอกสารแบบจัดพิมพ์(OFFLINE) 2)จัดท าใน รูปแบบออนไลน์ในระบบ  Google 
Drive(ONLINE) และ 3)รูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Forms ที่ผู ้วิจัย
ออกแบบใหม้ีความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล และการตรวจสอบที่มาใหม้ีความน่าเชื่อถือโดย
การระบุ E-MAIL ของผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการในการสัมภาษณ์ 2 
รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) สัมภาษณ์แบบออนไลน์โดยใชก้าร VIDEO CONFERENCE 2)สัมภาษณ์แบบ
พบปะปกติในพืน้ที่บริเวณโรงเรียน 

 
กระบวนการ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าโครงร่างของรูปแบบการจัดการ

ระบบคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล วิเคราะหข์อ้มลูโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูปส าหรบัการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ข้อค าถามปลายเปิด 
วิเคราะหโ์ดยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis)ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม ใช้วิธีการจ าแนกประเภทข้อมูล (Typological analysis) การเปรียบเทียบข้อมูล 
(Comparison) ปรากฎการณ์ที่ค้นพบปรากฏจากเอกสาร และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  
(Analysis induction) สังเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการจดัการคณุภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากล การศึกษาและวิเคราะหค์วามคิดเห็นที่ได้
จากการสมัภาษณก์ลุ่มเป้าหมาย น าขอ้มูลที่ไดม้าก าหนดเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบ และจดัท า
โครงร่างของการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล 

 
แผนภาพข้ันตอนการวิจัยข้ันตอนท่ี 1  

การศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา และสภาพปัจจุบัน
ของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพและการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ ตามภาพประกอบ 6 ดงันี ้ 
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แผนภาพข้ันตอนการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 การศึกษารูปแบบ สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 

ล าดบักระบวนการ  วิธีด าเนินการวิจัย  ผลการด าเนินการวิจัย 
     

กระบวนการท่ี 1 
การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี 
หลกัการ องคค์วามรู ้
ที่เก่ียวข้องรูปแบบการจัดการ
คุ ณ ภ า พ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
มธัยมศึกษา 

➔ 

- ศึกษาเนือ้หา ความรู ้งานวิจยั 
- ก าหนดขอบเขตการวิจยั 
- วิเคราะห ์สงัเคราะห ์เนือ้หา ความรู ้
งานวิจยั  
- ก าหนดขัน้ตอน กระบวนการวิจยั 
- สงัเคราะห ์ร่างรูปแบบ 

➔ 

- สารสนเทศตั้งต้นจากวิ เคราะห ์
สงัเคราะห ์เนือ้หา ความรู ้งานวิจยั 
- ขอบเขตการวิจยั 
- โค รง ร่ า ง รูป แ บ บ ก ารจั ด ก า ร
คุณภาพ 

     

กระบวนการท่ี 2 
การสรา้งและพัฒนาเคร่ืองมือ
กา รวิ จั ยที่ ใช้ เ ก็ บ รวบ รวม
ขอ้มลู 

➔ 

- สร้างเคร่ืองมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู  
- หาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ดชันี IOC ที่ 0.8-1.0    

➔ 

- แบบวิเคราะหเ์นือ้หา 
- แบบสงัเคราะหเ์นือ้หา 
- แบบสอบถามปลายเปิด 
- แบบสมัภาษณแ์บบก่ึงโครงสรา้ง  

     

กระบวนการท่ี 3 
การเก็บรวบรวม 
ขอ้มลูการวิจยั 

➔ 

- เ ก็ บ ร ว ม ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามปลายเปิด 
- เ ก็ บ รว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร
สมัภาษณ ์

➔ 

- ข้อมูลสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
จากแบบสอบถาม 
- ข้อมูลสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
จากบุคคลที่ใหก้ารสมัภาษณ ์

     

กระบวนการท่ี 4 
การวิ เค ราะห์  สั ง เค ราะห ์
ขอ้มลูการวิจยั 

➔ 

- วิ เค ราะ ห์ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก ก า ร
เคร่ืองมือการวิจยั  
- สงัเคราะหข์อ้มลู และสารสนเทศตั้ง
ตน้ที่ไดจ้ากการวิเคราะห ์เนือ้หา และ
ร่างรูปแบบจากกระบวนการที่ 1  
- ร่างรูปแบบการจดัการคุณภาพ 

➔ 

- ผลการศึกษารูปแบบและสภาพ
ปัจจุบันในการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนตามความมุ่งหมายการวิจัย
ขอ้ที่ 1  
- สา รสน เท ศตั้ งต้น ใน ก า รวิ จั ย
ขัน้ตอนที่ 2 
- (ร่าง)รูปแบบการจดัการคุณภาพ  

 
ภาพประกอบ 6 สรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในขัน้ตอนที่ 1 

ขั้นตอนท่ี 2 
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ข้ันตอนท่ี 2  
การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน

ระดบัมาตรฐานสากล ประกอบดว้ยขัน้ตอน กระบวนการ และวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ  

คือ เป็นบุคคลผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ผูเ้ชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหนา้ที่ และมีประสบการณ์ในการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล การประกันคณุภาพการศึกษา และผูม้ีความรู ้ความสามารถในการจดัการศึกษา 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ เข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้ระบบ
ผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) Eisner (1976 , pp. 192 – 193  อา้งถึงใน ชิรวัฒน์  นิจเนตร , 
2560 ,  น. 24) และตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึน้ โดยก าหนดผู้เชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล การประกันคุณภาพ และการบริหาร
การศึกษา แบ่งออกเป็น 10 ดา้น จ านวน 13 ท่าน ไดแ้ก่ 

- ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 
- ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกนัคณุภาพภายนอก 
- ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบริหารการศึกษา  
- ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นระบบบริหารงานคณุภาพ  
- ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเกณฑร์างวลัคณุภาพ TQA / OBECQA  
- ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการพฒันาหลกัสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นบริหารงานการมธัยมศึกษา  
- ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบริหารจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
- ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

โดยมีข้อก าหนดของคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ(บุญเชิด ชานิศาสตร ์, 2556 , มปป.) 
ประกอบดว้ย  

- ระดบัการศึกษาปริญญาโทขึน้ไป  
- ต  าแหน่งวิชาการระดบัผูช้่วยศาสตรจารยห์รือวิทยะฐานะช านาญพิเศษขึน้ไป  
- ปฏิบตัิหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการคณุภาพการศึกษา 5 ปีขึน้ไป  
- ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวขอ้งกบัเกณฑร์างวลัคณุภาพ TQA / OBECQA  5 ปีขึน้ไป  
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- ปฏิบตัิหนา้ที่ในดา้นที่เกี่ยวขอ้งตามที่ผูวิ้จยัก าหนด 5 ปีขึน้ไป  
- ผู ้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ได้รับแต่งตั้งจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสู่ความเป็นในระดับมาตรฐานสากล ผูวิ้จัยไดใ้ชเ้ครื่องมือในการวิจัย ในขั้นตอนที่ 2 
ดงันี ้

2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบอิงผู ้ทรงคุณวุฒิโดยใช้
ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  

2.2 แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้
และดา้นความเป็นประโยชนข์องรูปแบบ 

 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เพื่อใหเ้ครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้มีความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์และเชื่อถือได้
มากที่สดุผูวิ้จยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือการวิจยั ในขัน้ตอนที่ 2 ดงันี  ้

3.1  แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก  (In-depth interview) โดยใช้ ระบบผู้ เชี่ ย วชาญ 
(Connoisseurship) Eisner (1976 , pp. 192 – 193 อา้งถึงใน ชิรวฒัน ์ นิจเนตร , 2560 , น. 24) 

1) ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย แบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้
ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ จากปรากฎการณ์ที่คน้พบปรากฏในเอกสาร สารสนเทศตั้งตน้ในขั้นตอนที่ 1 
โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของ (ร่าง) รูปแบบการจัดการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา เพื่อใชใ้น
การสัมภาษณ์เชิงลึก และตรวจสอบความถูกต้องโครงสรา้ง และองค์ประกอบของรูปแบบการ
จดัการคณุภาพ  

2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ  เป็นการบันทึกประเด็น
ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒุิ โดยมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น ตาม
โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็น
ในระดบัมาตรฐานสากล  
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3.2 แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้
และดา้นความเป็นประโยชนข์องรูปแบบ 

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนารูปแบบ
ทางการศึกษาโดยผูวิ้จัยใชก้ระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจากการประเมิน 
ค วาม เห ม าะสม  ค วาม เป็ น ไป ได้  แล ะค วาม เป็ น ป ระโย ชน์  (Madaus, Scriven and 
Stufflebeam,1983 , pp. 399 - 402)  

2) ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินคุณภาพ ดา้น
ความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชนข์องรูปแบบ ที่มีความสอดคลอ้ง
กบัโครงสรา้งและองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็น
ในระดบัมาตรฐานสากล  

3) ยกร่างเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ตามขอบเขตของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบประเมินคณุภาพ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชนข์อง
รูปแบบ ที่มีความสอดคลอ้งกับโครงสรา้งและองคป์ระกอบของรูปแบบ โดยแบ่งประเด็นในการ
ประเมินคุณภาพ ทั้ง 3 ด้าน ออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่  ส่วนที่  1 ส รุปองค์ความรู้โรงเรียน
มาตรฐานสากล และส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน ที่ประกอบดว้ย 9 ตอน 
ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้รงคณุวุฒิ 2 ) องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียน 3) ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา 4) ระบบด าเนินการของ
รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา 5) ระบบพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
หน่วยงานตน้สังกัด 6) กระบวนการของระบบโรงเรียน  7) ขอ้แนะน าเริ่มตน้ในการด าเนินการใช้
รูปแบบ 8) การน ารูปแบบไปใชใ้นการด าเนินการของโรงเรียน และ9) กลไกส่งต่อสู่ความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  

4) น าเครื่องมือการวิจัยที่สรา้งขึน้ ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
จดัการคณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล ดา้นความเหมาะสม 
ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และ
ผูเ้ชี่ยวชาญท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบประเมินคุณภาพ กับหลักการของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน , 2559 , น.172-174)   โดยใช้
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) โดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 
5 ท่าน รบัรองความถูกตอ้ง ที่มีค่าดชันีระหว่าง 0.80 ถึง 1.00  
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5) ผูวิ้จัยด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขแบบประเมินคุณภาพ ตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 3 ต่อไป 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัครัง้นี ้ ผูวิ้จยัไดท้ าการประสานงาน และด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ย
ตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูการ
วิจัย เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นสารสนเทศตั้งต้น ในการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งผูวิ้จัยด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูการวิจยั ดงันี ้  

4.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณเ์ชิงลึก แบบอิงผูท้รงคณุวฒุิโดยใชร้ะบบ
ผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 1 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกันคุณภาพภายใน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกันคุณภาพ
ภายนอก ผู ้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ผู ้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารงานคุณภาพ 
ผู ้เชี่ยวชาญด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ผู ้เชี่ยวชาญด้านโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นบริหารงานการ
มัธยมศึกษา ผู ้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร และ
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการสมัภาษณเ์ชิงลึก และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบ เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลมาพัฒนารูปแบบการจัดการระบบคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ที่ครบถว้นสมบูรณ ์ผูวิ้จัยด าเนินการ
โดยเมื่อท าการเก็บขอ้มูลเสร็จสิน้ ผูวิ้จัยสังเคราะห์ น าเสนอ (ร่าง) รูปแบบการจัดการคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นในระดบัมาตรฐานสากล และสรุปความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน เป็นความเรียง  และประเมินคุณภาพของรูปแบบที่
พฒันาขึน้ ซึ่งด าเนินการ ดงันี ้  

4.1.1 ประสานงานผูท้รงคุณวุฒิที่เป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคัญในการสมัภาษณ์ ท า
การนดัหมาย วนั เวลา สถานที่ และรูปแบบการสมัภาษณ ์ 

4.1.2 ประสานงานบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด าเนินการจดัท าหนงัสือเชิญเป็นผูท้รงคณุวฒุิเขา้ร่วมการสมัภาษณ ์ 

4.1.3 ส่งเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ใหแ้ก่ผูท้รงคุณวฒุิ ก่อนวนัที่มีการ
สมัภาษณ ์5 วนั   
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4.1.4 ผูวิ้จัยด าเนินการในการสมัภาษณ์เชิงลึกกับผูท้รงคณุวฒุิ ดว้ยตนเอง 
โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

1) ผู ้วิจัยน าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล 

2) ผู ้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์  ท าการวิพากษ์รูปแบบการจัดการ
คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากลที่มีความถูกตอ้ง และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพฒันารูปแบบใหม้ีความสมบูรณ์และมีคณุภาพ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์

3) ผูวิ้จัยใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบการจัดการ
คณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 3 ชั่วโมง 

4) ผูวิ้จยัสรุปขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒุิ ในหวัขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
การตรวจสอบความถูกตอ้ง และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพัฒนารูปแบบใหม้ีความสมบูรณ์
และมีคุณภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนใ์นการน า
รูปแบบการจัดการคุณภาพไปใช ้และเงื่อนไขส าคัญของรูปแบบการจัดการคุณภาพมีอะไรบา้ง 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

5) สรุปผลการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ประมวลผลและเรียบเรียงขอ้เสนอแนะน าเสนอในรูปความเรียงแต่ละหัวข้อของการวิเคราะห ์
ประเมิน และตรวจสอบข้อมูล ในกรณีที่การตรวจสอบความถูกต้องไม่สอดคล้องกัน ผู ้วิจัย
ด าเนินการแก้ปัญหาโดยการตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้หนึ่ง ร่วมกับผูท้รงคุณวุฒิที่มีขอ้คิดเห็นไม่
สอดคล้องกัน การวิเคราะห์ในครั้งนี ้ได้ยึดข้อมูลที่ได้จากการอิงผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ระบบ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ในการด าเนินการนีเ้ป็นหลัก Eisner ( 1976 , pp. 192 – 193 อา้งถึงใน ชิรวัฒน ์นิจ
เนตร , 2560 , น. 24) 

 
5. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

ลักษณะส าคัญของการวิเคราะหข์้อมูลในครัง้นี ้คือ การศึกษา การวิเคราะห์ การ
สงัเคราะหข์อ้มลู ไปพรอ้ม ๆ กนั  ดงัรายละเอียดตามขัน้ตอนการวิจยั  ดงันี ้  
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5.1 การสังเคราะหรู์ปแบบ  
เพื่อศึกษาโครงสร้าง และองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพของ

โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ซึ่งมีกระบวนวิเคราะหข์อ้มลู และการ
สงัเคราะหเ์พื่อพฒันารูปแบบ ดงันี ้  

1) น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณม์าวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพโดยใชก้าร
วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis)  และเทคนิคการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มูลประเด็นความ
เหมือนและแตกต่าง (Constant Comparison Technique) เชื่อมโยงสรา้งเป็นขอ้สรุป  

2) สงัเคราะหรู์ปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับมาตรฐานสากล จากสารสนเทศตั้งตน้ในขัน้ตอนที่ 1 โครงร่างรูปแบบการจดัการคุณภาพ
ของโรงเรียน และขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒุิ ในหวัขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื ้อหา โดยค านึงถึงความเหมาะสม เป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ในการน า
รูปแบบการจัดการคุณภาพไปใช ้เงื่อนไขส าคัญของรูปแบบการจัดการคุณภาพมีอะไรบา้ง และ
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

3) ปรบัปรุงรูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับมาตรฐานสากล ที่มี โครงสร้าง ประเด็นขององค์ประกอบ รายละเอียดของแต่ละ
องคป์ระกอบ และขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการสงัเคราะหใ์นกระบวนการที่ผ่านมา ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ตรงประเด็น และใหข้อ้เสนอแนะจากการอิงผูท้รงคณุวฒุิ 

4) ตรวจสอบ ทบทวน สะท้อนคิดการวิเคราะห์ข้อมูล จากบทสัมภาษณ ์
ขอ้มลูการ สงัเกตและขอ้มลูเอกสารที่เกี่ยวขอ้งอีกครัง้แบบกลบัไปกลับมา เพื่อใหม้ั่นใจว่าประเด็น
ที่ไดน้ัน้มีความสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจยั  

5) ยืนยันการสงัเคราะหรู์ปแบบ เพื่อน าไปสู่การสรา้งขอ้สรุปไดอ้งคป์ระกอบ
หลัก องคป์ระกอบย่อย และแนวทางปฏิบัติของการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล 

6) น ารูปแบบการจัดการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากลที่ปรบัปรุงพฒันาแลว้ เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อพิจารณาความสมบูรณ ์   
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สรุปข้ันตอนด าเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2  
ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็น

เลิศในระดับมาตรฐานสากล ผูวิ้จยัไดส้รุปกระบวนการในการวิจัยของขั้นตอนที่ 2 การสรา้งและ
พฒันารูปแบบการจัดการคุณภาพ ออกเป็น 3 กระบวนการหลกัสอดคลอ้งตามวิธีการด าเนินการ
วิจยั ดงันี ้ 

 
กระบวนการ 1 การสังเคราะหผ์ลการศึกษา การวิเคราะหข์อ้มูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 

ของการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพโดยน าข้อค้นพบจากการศึกษาทั้ง 4 ขั้นตอน จาก
เครื่องมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาท าการวิเคราะหส์่วนประกอบของรูปแบบการจัดการ
ระบบคณุภาพ มาสังเคราะหเ์พื่อใหไ้ดข้อ้สรุปที่เป็นขอ้ความรูน้ ามาพัฒนา เป็น (ร่าง) รูปแบบการ
จดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล และสรา้งเครื่องมือวิจยัที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือแบบสมัภาษณเ์ชิงลึก  

 
กระบ วนการ 2 การสัมภาษณ์ อิ งผู ้ท รงคุณ วุฒิ  โดย ใช้ระบบผู้ เชี่ ย วช าญ 

(Connoisseurship) เข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ให้ขอ้เสนอแนะ 
ความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
มาตรฐานสากล และท าการสรุปประเด็นที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเคราะหส์ารสนเทศตั้งตน้ 
และขอ้แสนอแนะจากการสัมภาษณ์ ประมวลผลเป็นสารสนเทศ และสรา้งเครื่องมือการวิจัยเพื่อ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็น
ประโยชน ์

 
กระบวนการ 3 แกไ้ขปรบัปรุงพฒันา (ร่าง) รูปแบบ จากการสรุปประเด็นที่ไดจ้ากการ

สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ท าการสังเคราะหส์ารสนเทศตั้งตน้ และขอ้แสนอแนะจากการสมัภาษณ์
ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความสอดคล้องกันของข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อสรุปที่ได้ร่วมกัน  
ด าเนินการปรบัปรุงใหป้รากฏออกมาเป็น (ร่าง) รูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล 

 
แผนภาพขั้นตอนการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การสรา้งและพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพ

โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนกระบวนการ
หลกั โดยมีรายละเอียด ตามภาพประกอบ 7  ดงันี ้
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แผนภาพข้ันตอนการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพ
โรงเรียน 

 
ล าดบักระบวนการ  วิธีด าเนินการวิจัย  ผลการด าเนินการวิจัย 

     

กระบวนการท่ี 1 
การสงัเคราะหผ์ลการศึกษา 
การวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้าก
ระยะที่ 1 

➔ 

- วิเคราะห ์สงัเคราะห ์เนือ้หา 
องคป์ระกอบ โครงร่างของรูปแบบ 
- สงัเคราะห ์ร่างรูปแบบ 
- สรา้งเคร่ืองมือวิจยัที่ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การสมัภาษณ์ 

➔ 

- สารสนเทศตัง้ตน้จากวิเคราะห ์
สงัเคราะห ์เนือ้หา ความรู ้ 
- (ร่าง) รูปแบบการจัดการคุณภาพ  
- แบบสมัภาษณ ์
 

     

กระบวนการท่ี 2 
การพฒันารูปแบบ ➔ 

- การสมัภาษณอ์ิงผูท้รงคุณวุฒิ  
- การสรุปประเด็นขอ้เสนอแนะ 
- สงัเคราะห ์องคป์ระกอบของ (ร่าง)
รูปแบบ และผลการสมัภาษณ์ 
- สรา้งเคร่ืองมือวิจยัที่ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล แบบประเมินคุณภาพ 
- หาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยัโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ดชันี IOC ที่ 0.8-1.0    

➔ 

- สารสนเทศผลจากการสัมภาษณ์ 
- สรุปประเด็นขอ้เสนอแนะ 
- ผลการสัมภาษณท์ี่ปรากฏเป็น
ขอ้เสนอแนะ และความถูกตอ้งของ
องคป์ระกอบส าคญัของรูปแบบ 
- แบบประเมินคุณภาพ 
 

     

กระบวนการท่ี 3 
แกไ้ข ปรบัปรุง และยืนยนั
รูปแบบ 

➔ 

- แกไ้ขปรบัปรุง (ร่าง) รูปแบบ โดย
ปรบัปรุงพฒันาตามขอ้เสนอแนะใน
การสมัภาษณ์ 
- ตรวจสอบ ยืนยนัความถูกตอ้งโดย
การทบทวน  

➔ 

- (ร่าง) รูปแบบการจัดการคุณภาพ 
ที่เป็นผลการวิจยัตามความมุ่งหมาย
ในการวิจยั ขอ้ที่ 2  

 
ภาพประกอบ 7 สรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในระยะที่ 2 

 

ข้ันตอนท่ี 3 
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ข้ันตอนท่ี 3  
การประเมินคุณภาพ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็น

ประโยชน์ของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล ประกอบดว้ยขัน้ตอน กระบวนการ และวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ Eisner  (1976 , pp. 192 – 193 อา้งถึงใน ชิรวฒัน ์นิจเนตร , 2560 , น. 24) 
เป็นบุคคลผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่ และมีประสบการณ์ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล การประกนัคณุภาพการศึกษา การจัดการคณุภาพการศึกษา โดยเป็นผูม้ี
ความรู ้ความสามารถในการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามคณุสมบัติที่ผูวิ้จัยก าหนด 
เพื่อประเมินคณุภาพแบบอิงผูท้รงคณุวฒุิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ของ (ร่าง) 
รูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ที่ผูวิ้จัย
พฒันาขึน้ โดยก าหนดผูเ้ชี่ยวชาญสอดคลอ้งกับการจดัการศึกษา แบ่งออกเป็น 10 ดา้น จ านวน 
13 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกันคุณภาพภายใน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกันคุณภาพ
ภายนอก ผู ้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ผู ้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารงานคุณภาพ 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเกณฑร์างวลัคณุภาพ TQA / OBECQA ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นบริหารงานการ
มธัยมศึกษา ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบริหารจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวฒุิชุดเดียวกนักบัที่ให้
การสมัภาษณเ์ชิงลึกในขัน้ตอนที่ 2  

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย (Madaus, Scriven and Stufflebeam,1983 , pp. 399 - 402) 

การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นในระดับมาตรฐานสากล ผูวิ้จัยไดใ้ชเ้ครื่องมือในการวิจัย ในขั้นตอนที่ 3 
คือ แบบประเมินคุณภาพ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชน์ 
ของรูปแบบการจดัการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล ซึ่ง
ผูวิ้จยัไดส้รา้งเครื่องมือที่ในขัน้ตอนที่ 2 ก่อนแลว้ 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดท้ าการประสานงาน และด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ย
ตนเองโดยใชก้ระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเมื่อผูวิ้จัยไดด้  าเนินการ
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วิเคราะห์ประเมินและตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์  โดยใช้ระบบผู้ เชี่ ยวชาญ 
(Connoisseurship) ผู ้วิจัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ ตามข้อคิดเห็น และข้อสรุปจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญ สงัเคราะหเ์ป็น (ร่าง) รูปแบบการจดัการคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดบัมาตรฐานสากล โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 ผูวิ้จยัด าเนินการประสานงาน ท าการนดัหมาย วนั เวลา สถานที่ ในการประเมิน 
โดยเป็นผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดิมจากการสมัภาษณใ์นขัน้ตอนที่ 2 จ านวน 13 ท่าน ประเมินคณุภาพของ
รูปแบบการจัดการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล ที่ได้
ปรบัปรุงแก้ไขในขั้นตอนที่ 2 มาแลว้ โดยท าการประเมิน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสม ดา้น
ความเป็นไป และดา้นความเป็นประโยชน ์ 

3.2 ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด าเนินการจัดท า
หนังสือเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการคุณภาพ แบบอิง
ผูท้รงคณุวฒุิ 

3.3 ผูวิ้จยัด าเนินการใหผู้ท้รงคณุวฒุิประเมินคณุภาพของรูปแบบการจดัการคณุภาพ 
โดยก าหนดระดับของความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิที่ท าการประเมินเป็น ระดับความคิดเห็น 5 
ระดบั โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ระยะเวลา
ในการด าเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง    

3.4 เมื่อผู ้ทรงคุณวุฒิท าการประเมินคุณภาพ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจัยให้
ผูท้รงคณุวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้งของ (ร่าง) รูปแบบการจดัการคณุภาพ และลงนามรบัรองใน
แบบประเมินคณุภาพฉบบันัน้ ๆ  

3.5 สรุปข้อมูลที่ได้จากการประเมินที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผูท้รงคุณวุฒิ 
และน าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะหป์ระมวลผลและเรียบเรียงน าเสนอในรูปความเรียงแต่ละหัวขอ้ ใน
การวิเคราะห ์ประเมิน และตรวจสอบขอ้มูล ในกรณีที่การตรวจสอบความถูกตอ้งไม่สอดคลอ้งกัน 
ผูวิ้จัยด าเนินการแกปั้ญหาโดยการตรวจสอบขอ้มลูอีกครัง้หนึ่ง ร่วมกบัผูท้รงคณุวฒุิที่มีขอ้คิดเห็น
ไม่สอดคลอ้งกนั  

 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูวิ้จัยก าหนดลักษณะส าคัญของการวิเคราะห์ขอ้มูลในครั้งนี ้ คือ การศึกษา การ
วิเคราะห ์การสังเคราะหข์้อมูลไปพรอ้ม ๆ กัน โดยยึดขอ้มูลที่ได้จากการอิงผูท้รงคุณวุฒิโดยใช้
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ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ในการด าเนินการนีเ้ป็นหลัก ดังรายละเอียดตามขัน้ตอน
การวิจยั  ดงันี ้  

4.1 ผู ้วิจัยวิเคราะห์ผลการวิจัย จากการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการ
คณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ของผูท้รงคุณวฒุิ โดยการ

หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมทั้งการ วิเคราะห์เนื ้อหา (Content 
Analysis) จากการประเมิน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความ
เป็นประโยชน ์  

4.2 ผู ้วิจัยสรุปข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพัฒนารูปแบบใหม้ีความสมบูรณ์ มีคุณภาพ โดยค านึงถึงเงื่อนไข
ส าคญัของรูปแบบ ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  

4.3 ผู ้วิจัยได้ก าหนดระดับของความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิที่ท าการประเมินเป็น 
ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ดงันี ้

- ระดับ 5 หมายถึง รูปแบบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความเป็น
ประโยชน ์มากที่สดุ  

- ระดับ 4 หมายถึง รูปแบบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความเป็น
ประโยชน ์มาก 

- ระดับ 3 หมายถึง รูปแบบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความเป็น
ประโยชน ์ปานกลาง 

- ระดับ 2 หมายถึง รูปแบบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความเป็น
ประโยชน ์นอ้ย 

- ระดบั 1 หมายถึง รูปแบบ ไม่มีความเหมาะสม ไม่มีความเป็นไปได ้ไม่มีความเป็น
ประโยชน ์

4.4 ผูวิ้จัยก าหนดการแปลผลการประเมินรูปแบบที่มีคุณภาพ จากการประเมิน ทัง้ 3
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความเหมาะสม และดา้นความเป็นประโยชน ์โดยทุกด้านตอ้ง

มีค่าเฉลี่ย (�̅�) ที่ 4.5 ขึน้ไป และแต่ละประเด็นของขอ้ค าถามในแต่ละด้านต้องมีค่าเฉลี่ย (�̅�) 
มากกว่า ≥ 4.25 ขึน้ไป จึงจะสามารถแปลผลคณุภาพไดว่้า “รูปแบบมีคณุภาพ”  

4.5 ผู ้วิจัยสรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ จากการรับรองของ
ผูท้รงคุณวฒุิในแบบประเมินคุณภาพ และในกรณีที่การตรวจสอบความถูกตอ้งไม่สอดคลอ้งกัน 
ผูวิ้จัยด าเนินการแกปั้ญหาโดยการตรวจสอบขอ้มลูอีกครัง้หนึ่ง ร่วมกบัผูท้รงคณุวฒุิที่มีขอ้คิดเห็น
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ไม่สอดคล้องกัน จนได้ขอ้สรุปที่ตรงกัน โดยยึดข้อมูลที่ไดจ้ากการอิงผู ้ทรงคุณวุฒิโดยใชร้ะบบ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ในการด าเนินการนีเ้ป็นหลกั  

4.6 ผูวิ้จยัปรบัปรุงพัฒนา (ร่าง) รูปแบบ โดยการศึกษาโครงสรา้ง และองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการจดัการคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ซึ่งมี
กระบวนวิเคราะหข์อ้มลู และการสงัเคราะหรู์ปแบบ ดงันี ้     

1) น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม มาวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)  และเทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
ประเด็นความเหมือนและแตกต่าง (Constant Comparison Technique)  เชื่อมโยงสร้างเป็น
ขอ้สรุป  

2) สังเคราะหรู์ปแบบการจัดการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดบัมาตรฐานสากล จากผลการประเมินคณุภาพ และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูท้รงคณุวฒุิโดย
ใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญในประเด็นการประเมินคณุภาพต่าง ๆ ไดแ้ก่ การตรวจสอบความถูกตอ้ง การ
ประเมินดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชน ์ในการน ารูปแบบ
การจัดการคุณภาพไปใช้ เงื่อนไขส าคัญของรูปแบบการจัดการคุณภาพมีอะไรบ้าง และ
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ     

3) พฒันา (ร่าง) รูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดบัมาตรฐานสากล ที่มีการปรบัปรุงแกไ้ข ในประเด็นโครงสรา้งขององคป์ระกอบ รายละเอียด
ของแต่ละองคป์ระกอบ และขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง ตรง
ประเด็น และใหข้อ้เสนอแนะ จากการอิงผูท้รงคณุวฒุิในกระบวนการที่ผ่านมา  

4) ยืนยัน (ร่าง) รูปแบบขั้นสุดท้าย ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้สรุปที่ไดม้า 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวทางปฏิบัติของการจัดการคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล 

5) น ารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล ที่ปรบัปรุงพัฒนา เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ และ
น าเสนอรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล 
ต่อสาธารณะต่อไป 
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สรุปข้ันตอนด าเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 3  
ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็น

เลิศในระดับมาตรฐานสากล ผูวิ้จัยได้สรุปกระบวนการในการวิจัยของขั้นตอนที่ 3 การประเมิน
คณุภาพ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชนข์องรูปแบบการ
จดัการคณุภาพ ออกเป็น 3 กระบวนการหลกั สอดคลอ้งตามวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้ 

 
กระบวนการ 1 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน

มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากลแบบอิงผูท้รงคณุวุฒิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) ที่ เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู ้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื ้นฐาน การจัดการระบบคุณภาพ และโรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ผูวิ้จยัท าการเลือกดว้ยวิธีการแบบเจาะจง  (Purposive selections) เพื่อประเมิน
คณุภาพของรูปแบบการจดัการคุณภาพของโรงเรียน ในดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้
และดา้นความเป็นประโยชน ์ 

 
กระบวนการ 2 ปรบัปรุงพัฒนารูปแบบจากขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น 

จากการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดบัมาตรฐานสากล    ที่ผูท้รงคณุวฒุิไดใ้หไ้ว ้ 

 
กระบวนการ 3 จัดท ารูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ในมาตรฐานสากล ที่ไดจ้ากการศึกษาวิจยัใหส้มบรูณ ์เสนอเป็นรายงานผลการวิจยั เผยแพร่ ใหผู้ท้ี่
สนใจสามารถน าไปใช้กับการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด  โรงเรียนในโครงการ
มาตรฐานสากล และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ต่อไป 

 
แผนภาพขัน้ตอนการวิจยัระยะที่ 3 การประเมินคณุภาพ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบดว้ย 3 
กระบวนการ ตามภาพประกอบ 8  ดงันี ้

 
 
 
 



 166 
 

แผนภาพข้ันตอนการวิจัยระยะท่ี 3 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการ
คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล 
 

ล าดบักระบวนการ  วิธีด าเนินการวิจัย  ผลการด าเนินการวิจัย 
     

กระบวนการท่ี 1 
การป ระ เมิน คุณ ภาพของ
รูปแบบการจดัการคุณภาพ 

➔ 

- ประเมินคุณภาพของรูปแบบ  ใน
ด้านความเหมาะสม  ด้านความ
เป็ น ไป ได้  แ ล ะด้ า น ค ว าม เป็ น
ประโยชน์ ตรวจสอบความถูกต้อง
และขอ้เสนอแนะ 
- แบบประเมินคุณภาพ (RATING 
SCALE) 5 ระดบั 

➔ 

- ผลกา รป ระ เมิ น คุณ ภ าพ ขอ ง
รูปแบบ ด้านความเหมาะสม ด้าน
ความ เป็ น ไป ได้  ด้านความ เป็ น
ประโยชน ์
- ความถูกต้องของโครงร่างรูปแบบ 
และขอ้เสนอแนะ 
- ผลการวิจัยตามความมุ่งหมายใน
การวิจยัขอ้ที่ 3 

     

กระบวนการท่ี 2 
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบจากข้อ
ค้นพบ ข้อเสนอแนะ ความ
คิดเห็น จากการประเมิน 

➔ 

- สังเคราะห ์องคป์ระกอบของ (ร่าง) 
รูปแบบ ผลการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบ และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
- พัฒนารูปแบบ โดยปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ และการประเมิน
คุณภาพ 

➔ 

- รูปแบบการจดัการคุณภาพ  
- ผลการวิจัยตามความมุ่งหมายใน
การวิจยัขอ้ที่ 2 

     
กระบวนการท่ี 3 
จัดท า รูปแบบการจัดกา ร
คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา
สู่ ค ว าม เป็ น เ ลิศ ใน ระดั บ
มาตรฐานสากล 

➔ 

- ยืนยันความถูกตอ้งของรูปแบบการ
จดัการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา
สู่ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ใ น ร ะ ดั บ
มาตรฐานสากล และน าเสนอ 

➔ 
รูป แบบก ารจั ด ก ารคุณ ภ าพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศในระดับมาตรฐานสากล 

 
ภาพประกอบ 8 สรุปขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัในระยะที่ 3 
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การสร้างความน่าเช่ือถือของงานวิจัย (Credibility)  
ในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัค  านงึถึงวตัถปุระสงคข์องการวิจยัเป็นทีต่ัง้และตระหนกัต่อการ

สรา้งความเชื่อถือของงานวิจยัเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการอย่างระมดัระวังเพื่อใหวิ้จัย
ถูกตอ้งสมบูรณจ์ึงด าเนินการ ดงันี ้(สภุางค ์จนัทวานิช , 2554 )  

1) ตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูล (Representativeness)  โดยตรวจดู
ความเชื่อถือได ้ความครบถว้นและคณุภาพของขอ้มลูก่อนวิเคราะหข์อ้มลูทุกครัง้  

2) ใหบุ้คคลหรือผูร้งคณุวฒุิในพืน้ที่กรณีศึกษาตรวจสอบและรบัรองความถูกตอ้ง
โดยอ่านขอ้มลูพรอ้มใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ทัง้ขอ้มลูเบือ้งตน้และขอ้มลูที่ตีความแลว้  

3) ท าการตรวจสอบข้อมู ลแบบสาม เส้า(Triangulation)  โดยผู้ วิจัยจะ
เปรียบเทียบขอ้มูลที่ไดจ้ากหลายแหล่ง เช่น ขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์การสอบถาม และการศึกษา
วิเคราะห ์สงัเคราะหเ์อกสารที่เกี่ยวขอ้งกบังานวิจยั  

 
การพิทักษส์ิทธิผู้ให้ข้อมูล 

ขอ้เสนอการวิจัยนี ้ ได้รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณา
โครงการวิจยัที่ท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่ามีความสอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม
สากล ตลอดจนกฎหมาย ขอ้บงัคับ และขอ้ก าหนดภายในประเทศ เห็นสมควรใหด้  าเนินการวิจัย
ตามข้อเสนอการวิจัยนีไ้ด ้ตามหนังสือรบัรองจริยธรรมการวิจัยของขอ้เสนอการวิจัย หมายเลข
รบัรอง SWUEC/E/G-058/2563 ทั้งนี ้ผูวิ้จัยตระหนักถึงจริยธรรมในการวิจัยและใหค้วามส าคัญ
กบัการรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูโดยตรง ผูวิ้จัยจึงไม่
ระบุอา้งอิงถึงบุคคลผูใ้หข้อ้มูลแต่อย่างใด และการน าเสนอขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัจะเป็นการสรุป
ในภาพรวมเท่านัน้ 
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บทท่ี 4   
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา

สู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหมายของงานวิจัย คือ  1) เพื่อศึกษา
รูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา และสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนในการด าเนินงาน
ระบบการจัดการคุณภาพ และการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล  และ 3) เพื่อประเมิน
คณุภาพ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชนข์องรูปแบบการ
จดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล  

โดยผูวิ้จยัไดด้  าเนินการตามขอบเขตของการวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั และขั้นตอนการ
วิจยั 3 ขัน้ตอน โดยผูวิ้จยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยั เป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา และผลการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพและการจัด
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี 2 ผลการพฒันารูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ     
ในระดบัมาตรฐานสากล 

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพ ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้น
ความเป็นประโยชนข์องรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล 
 

สัญลักษณท่ี์ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  
ผูวิ้จัยก าหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์

ขอ้มลู ดงันี ้ 
N   แทน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย / ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ที่ท าการวิจยั 
X̅   ค่าเฉล่ีย 
SD  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ตอนท่ี 1 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

และผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจัดการ
คุณภาพและการจัดหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

1. ผลการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา และ

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จากเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับ 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ องค์ความรู้ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 โดยแบ่งเอกสารที่
ท าการศึกษาเป็น 4 ประเภท โดยมีรายละเอียดของประเภทเอกสาร ดงันี ้ 

1.1 เอกสาร  หมายถึง  ข้อมูลสารสนเทศที่ผู ้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้าตาม
ขัน้ตอนของการวิจยั โดยแบ่งเอกสารในงานวิจยันี ้ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  

(1) เอกสารการจัดการคุณภาพ   หมายถึง  เอกสาร คู่มือ แนวทางที่
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  พื ้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัล
เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA) เป็นตน้แบบรางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

(2) วรรณกรรม  หมายถึง  หนังสือ บทความวิชาการ และเอกสารวิชาการ
ของหน่วยงานรฐั ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการคุณภาพขององคก์รสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างปี พ.ศ. 
2555-2563 ทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศ ที่ผูวิ้จยัท าการศึกษา เพื่อวิเคราะหเ์นือ้หา และ
เปรียบเทียบปรากฏการณ์สังเคราะห์เป็นสารสนเทศตั้งต้นในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
จดัการคณุภาพของโรงเรียน 

(3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  หมายถึง  งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
คณุภาพของโรงเรียน ระดับมธัยมศึกษา เกณฑร์างวลัคุณภาพ และความเป็นเลิศ ระหว่างปี พ.ศ. 
2555-2563 ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ที่มีบริบทพืน้ฐานสอดคล้องกับประชากรที่
ผูวิ้จยัท าการศึกษา และประเด็นที่มีความน่าสนใจในเชิงสรา้งสรรค ์ 

(4) เอกสารรายงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง  ชุดของขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผูวิ้จยัท าการศึกษา เพื่อวิเคราะหเ์นือ้หา และเปรียบเทียบ
ปรากฏการณส์งัเคราะหเ์ป็นสารสนเทศตัง้ตน้ในการวิจยั ไดแ้ก่ รายงานผลการด าเนินการประจ าปี 
สารสนเทศโรงเรียน และรายงานการด าเนินการจัดการคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
OBECQA ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 
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ตาราง 3 แสดงรายละเอียดของเอกสารที่ผูวิ้จัยท าการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษา 
 

1. เอกสารการจัดการ
คุณภาพ 2. วรรณกรรม 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 4. เอกสารรายงานกลุ่มเป้าหมาย 

(ชื่อโรงเรียน) 
ประเทศไทย ต่างประเทศ ประเทศไทย ต่างประเทศ ประเทศไทย ต่างประเทศ 
1. TQA 
2. HA 
3. SEPA 
4. PMQA 
5. EdPEx 
6. OBECQA 
7. แนวทางการ
ด าเนินงาน  
8. แนวทางการ
จัดการเรียน
การสอน 
9. แนวทางการ
พัฒนาและ
ยกระดับ
คุณภาพ 

1. MBNQA 
2. MBNQA 
Education  
3. Canada 
Awards for 
Excellence   
4. Polish QA   
5. The Q-Mark  
Irish National  
QA  
6.Australian 
Excellence 
Award   
7. New 
Zealand  
Q A Program   
8. Japan QA   
9. Singapore 
QA  

1. เกรียงศักดิ์, 
เ.(2556) 
2. เกียรติขจร, โ.
(2556) 
3. ไพฑูรย,์ ส. 
(2561) 
4. มารค์วอดต.์ 
(2557) 
5. วิทยา,อ. 
(2558) 
6. สมชาติ,ก. 
(2556) 
7. ส านักงาน
รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ. 
(2555) 
8. สิทธิศักดิ์, พ.
(2555) 
9. องอาจ,น. 
(2561) 
10. อุทัย,ค. 
(2562) 

1. Aloni,N.& 
Weintrob,L.(2017) 
2.Jon,P,Christoph
e, A,Thomas,C.,& 
Vincent, K. (2016) 
3. Key Non 
Parliamentary 
Papers, E.(2017)  
4. Nicola,B. (2018) 
5. Scott, D., 
Terano, M., Slee, 
R., Husbands,C., 
& Wilkins,R.(2016) 
6. Scottish 
Government The 
Scottish, G.(2016)  
7. Shiel,T.K.(2016) 
8. Uk Parliament 
Education,C.(2017) 
9. Varghese, N. V., 
Pachauri, A., & 
Mandal, S. (2018) 
10. Vassiliki, K. 
(2016) 

1. เกษศิริ,ก.(2556)   
2. จงรกัษ์,ศ.(2559)  
3. ชนัตตา,ป.(2558) 
4. ดจุดาว,ศ.(2555)  
5. โด่งสยาม,ส.(2557)  
6. ตะวัน,ส.(2556)  
7. นพรุจ,ศ.(2555)  
8. นิตยา,ท.(2555)  
9. บุณยกุล,ห.(2556)  
10.เบญจนารถ,อ.(2557) 
11.ปรีชาชาญ,อ.(2556) 
12.ปาณิสรา,ส.(2555)  
13.พรพรรณ,ธ.(2559)  
14.พรศักดิ์,ท.(2560)  
15.พริม้เพรา,ว.(2556)  
16.พัทนรินทร,์อ.(2558) 
17.เพ็ญจันทร,์อ.(2559)  
18.มนตช์ัย,ป.(2555)   
19.มนัส,บ.(2555)  
20.เมธี,ท.(2558)  
21.ราตรี,ศ.(2555)   
22.วิลัยพรณ,์ส.(2555)   
23.ศราวุธ,ค.(2559)  
24.สมกิต,บ.(2555)  
25.สมาพร,ล.(2560)  
26.สุธาสินี,พ.(2562)  
27.สุริยา,ช.(2560)  
28.โสภาพร,ท.(2555)   
29.อร่าม,ว.(2561)  
30.อ านาจ,จ.(2555) 

1.Allen,T.(2017) 
2.Alsulami (2014) 
3.Alzoubi.(2014)  
4.Berry,B.(2015) 
5.Clack.(2008)  
6.Cortina.(2011)  
7.Hairon,S.&Dim
mock,C.(2012) 
8.Hasso (2015) 
9.Hull,J.(2013)  
10.Mattin,Debora
h,C.(2013)   
11.Melissa,Allen, 
(2016) 
12.Michelle,L, 
Prater.(2013) 
13.Ryan,S.(2015) 
14.Ryan,W,(2016) 
15.Sakiko,I.(2016) 
16.Seo, K.(2012)  
17.Smith(2014) 
18.Wieczorek 
(2008) 
19.Yesenia 
(2016) 
20.Young,M. 
(2015) 

1)กุนนทีรุทธารามฯ 
2)จันทรหุ่์นบ าเพ็ญ 
3)เจา้พระยาวิทยาคม 
4)ดอนเมืองจาตุรจินดา 
5)ดอนเมืองทหารฯ 
6)เตรียมฯนอ้มเกลา้ 
7)เตรียมฯพัฒนาการ 
8)เตรียมฯพัฒนฯ์รชัดา 
9)เตรียมฯพัฒนฯ์ 
สุวรรณภูมิ 
10)เตรียมฯ สุวินทวงศ ์
11)เทพลีลา 
12)เทพศิรินทรร่์มเกลา้ 
13)นนทรีวิทยา 
14)นมร. เตรียมฯ 
นอ้มเกลา้ 
15)นมร.บดินทรเดชา 
16)นมร.เบญจมราชาลัย 
17)นมร. สตรีวิทยา๒  
18)นวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 
19)บดินทรเดชาฯ 
20)บดินทรเดชาฯ ๒ 
21)บดินทรเดชาฯ ๔ 
22)บางกะปิ 
23)ปทุมคงคา 
24)พรตพิทยพยัต 
25)พระโขนงพิทยาลัย 
26)พุทธจักรวิทยา 

27)มัธยมวัดธาตุทอง 
28)มัธยมวัดบึงทองหลาง 
29)มัธยมวัดหนองจอก 
30)ยานนาเวศวิทยาคม 
31)รตันโกสินทรส์มโภช
บางเขน 
32)รตันโกสินทรส์มโภช
ลาดกระบัง 
33)ราชด าริ 
34)ราชวินิตบางเขน 
35)ฤทธิยะวรรณาลัย 
36)ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 
37)ลาดปลาเคา้พิทยาคม 
38)วชิรธรรมสาธิต 
39)วัดสุทธิวราราม 
40)ศรีพฤฒา 
41)เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
42)สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ 

43)สตรีวิทยา ๒ ฯ 
44)สตรีศรีสุริโยทัย 
45)สตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็ 
46)สายน า้ผึง้ ฯ 
47)สารวิทยา 
48)สิริรตันาธร 
49)สีกัน ฯ 
50)สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ ์
51)สุรศักดิ์มนตรี 
52)หอวัง 

รวม = 9+9 = 18 รวม = 10+10 = 20 รวม = 30+20 = 50 รวม = 26+26 = 52 

รวมจ านวนเอกสารท้ังหมด = (18+20+50+52) = 140 ฉบับ 

 
จากตาราง 3 ผูวิ้จัยไดท้ าการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา ใน

เอกสาร 4 ประเภท ได้แก่ เอกสารการจัดการคุณภาพ วรรณกรรม งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และ
เอกสารรายงานของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมจ านวนเอกสารทัง้สิน้ 140 ฉบบั 
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1.2 ผู ้วิจัยได้ท าการศึกษา โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)  โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลประเด็นความเหมือนและแตกต่ าง (Constant 
Comparison Technique) และปรากฏการณ์ที่พบ ของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตามแนวคิด ทฤษฎี หลักการ องค์ความรู ้ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563    ที่
ปรากฏในเอกสาร โดยแบ่งเอกสารที่ท าการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ เอกสารการจัดการ
คณุภาพ วรรณกรรม งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง และเอกสารรายงานของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ท า
การสงัเคราะหเ์ชื่อมโยงสรา้งขอ้สรุป ขององคป์ระกอบ ที่เป็นรูปแบบปรากฏตามเอกสาร ดงันี ้

 
ตาราง 4 แสดงรูปแบบการจัดการคุณภาพที่ปรากฏตามเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
และเอกสารรายงานของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารท่ีค้นคว้า 
จ านวน 
(ฉบับ) 

รูปแบบท่ีปรากฏตามเอกสาร 
เชิงระบบ
(IPO/SIPO

C) 

วงจรคุณภาพ
(Deming 
Circle) 

Balanced 
Scorecard 

บูรณา
การ 

อื่น ๆ 

1.1 เอกสารการจัดการคุณภาพในประเทศไทย 9 9 9 9 9 0 
1.2 เอกสารการจัดการคุณภาพในต่างประเทศ 9 9 9 9 9 0 
2.1 วรรณกรรมการจัดการคุณภาพในประเทศไทย 10 8 10 7 8 2 
2.2 วรรณกรรมการจัดการคุณภาพต่างประเทศ 10 10 8 8 10 0 
3.1 งานวิจัยการจัดการคุณภาพในประเทศไทย 30 30 22 25 30 5 
3.2 งานวิจัยการจัดการคุณภาพต่างประเทศ 20 20 15 12 15 5 
4. เอกสารรายงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 52 47 33 14 14 2 

รวมจ านวน 140 133 106 84 95 14 
จ านวนร้อยละ (จ านวนเอกสารท้ังหมด) 100 95 75.71 60 67.86 10 

 
จากตาราง 4 พบว่า รูปแบบการจัดการคุณภาพที่ปรากฏตามเอกสารที่ท าการศึกษา ที่

พบมากที่สดุ ไดแ้ก่ รูปแบบเชิงระบบ คิดเป็นรอ้ยละ 95 และรูปแบบวงจรคุณภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 
75.71 รูปแบบ Balanced Scorecard คิดเป็นรอ้ยละ 60 รูปแบบบูรณาการ คิดเป็นรอ้ยละ67.86 
และรูปแบบอ่ืน ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 10 ตามล าดับ จากจ านวนเอกสารที่ท าการศึกษา ทั้งหมด 140 
ฉบบั ที่ผูวิ้จยัไดแ้บ่งประเภทเอกสารเป็น 4 ประเภท ตามที่ปรากฏในตาราง 

จากการศึกษาเอกสาร 4 ประเภท ไดแ้ก่ เอกสารการจดัการคณุภาพ วรรณกรรม งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง และเอกสารรายงานของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา 
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(Content Analysis) และเทคนิคการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มลูประเด็นความเหมือนและแตกต่าง 
และปรากฏการณ์ที่คน้พบนัน้ ส่ิงที่ผูวิ้จยัคน้พบ นอกจากรูปแบบการจัดการคณุภาพโรงเรียนเป็น
ผูด้  าเนินการ ยังปรากฏกระบวนการด าเนินการอีกหนึ่งกระบวนการส าคญั คือ กระบวนการพฒันา
ที่เป็นการด าเนินการเพื่อยกระดบัคณุภาพของโรงเรียน(องคก์รหรือหนว่ยงาน)ที่หน่วยงานตน้สงักดั
โดยเฉพาะในภาครฐับาลเป็นผูด้  าเนินการ โดยปรากฏในเอกสารการจดัการคณุภาพของโรงเรียน 
ที่เป็นเกณฑร์างวลัคณุภาพต่าง ๆ จะกล่าวถึงกระบวนการส าคัญในการขบัเคลื่อนการด าเนินการ 
คือ กระบวนการของหน่วยงานตน้สังกัด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน , 2560 , 
76-99 ) 

1.3 ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา การรบัรองคุณภาพที่มี
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรบัในระดับสากล และระดับนานาชาติ จากเอกสาร วรรณกรรม และ
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ผูวิ้จยัคน้พบเกณฑร์างวลัคณุภาพ และมีความเกี่ยวขอ้งและไดน้ ามาใชก้บัการ
จัดการคุณภาพของระดับมาตรฐานสากลได้ จากการการศึกษา และวิเคราะห์เอกสาร ผล
การศึกษา พบว่า  

1.3.1 เกณฑร์างวลัคณุภาพที่ไดร้บัการยอมรบั และมีการน าไปใช ้อย่างแพร่หลายทั่ว
โลก คือ เกณฑ์รางวัลคุณภาพ MBNQA ซึ่ งประเทศไทยได้น ามาใช้เพื่ อการพัฒนาขีด
ความสามารถ เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศ โดยใชช้ื่อว่า
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA และน ามาใช้ในภาคส่วนทางการศึกษา เพื่อใหโ้รงเรียนมี
กระบวนการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

1.3.2 ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ ไดน้ าเกณฑ์
รางวัลคณุภาพแห่งชาติ TQA มาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และใช้
ชื่อว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน OBECQA ที่มี
ความสอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ MBNQA และ เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA มี
ประเด็นส าคญัร่วมกนั แสดงถึงการน าหลกัการพืน้ฐาน แนวคิด ค่านิยม ของ MBNQA มาใชเ้ป็น
แนวทางในการพัฒนาเกณฑท์ี่มีความสอดคลอ้ง และสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์ร โดยใช้
ระบบคณุภาพ ทัง้ 7 หมวด เป็นตวัก ากบัควบคมุการด าเนินงาน 

1.3.3 ประเด็นส าคัญที่มีร่วมกัน ของ MBNQA TQA และ OBECQA ได้แก่ หมวด
ของการด าเนินการจดัการคณุภาพ ค่านิยมแนวคิดหลกั รูปแบบการประเมินกระบวนการ รูปแบบ
การประเมินผลลพัธ ์และผลคะแนนรวม 
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1.3.4 ประเด็นที่มีความแตกต่างกัน ของ MBNQA TQA และ OBECQA ได้แก่ 
รายละเอียดและชื่อของหมวดการด าเนินการจัดการคณุภาพ คะแนนการประเมินของแต่ละหมวด
การด าเนินการ ระดบั และประเภทการใหร้างวลัในแต่ละเกณฑ ์ 

1.4 ผูวิ้จัยได้ศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา จากเอกสาร 
หลักฐาน รายงานผลการด าเนินการ สารสนเทศของโรงเรียน ซึ่งผูวิ้จยัไดจ้ดัประเภทของขอ้มูลใน
ส่วนนี ้อยู่ในประเภท เอกสารรายงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย(ตามที่ปรากฏในผลการศึกษา ขอ้ 
1.1และ1.2) โดยท าการศึกษาจากเอกสารรายงานผลการด าเนินการที่มีการเผยแพร่ในทาง
สาธารณะ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562   

โดยวิเคราะห์เนื ้อหาตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบคุณภาพ การประกัน
คุณภาพการศึกษา การบริหารเชิงระบบ การบริหารคุณภาพ การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ 
เปรียบเทียบกบัรูปแบบการจดัการคณุภาพที่วิเคราะหไ์ดจ้ากการศึกษาเอกสารประเภทอ่ืน ๆ และ
องคป์ระกอบการจัดการการคณุภาพ และโครงสรา้งการด าเนินการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 52 
โรงเรียน โดยปรากฏผลการศึกษา รายละเอียด ตามตาราง 5 ดงันี ้ 

 
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์เนื ้อหา(Content Analysis) และการเปรียบเทียบเหตุการณ์
(Constant Comparison) 
 
การวิเคราะหเ์น้ือหา จ านวนโรงเรียน (N=52) 

ส่วนท่ี 1 ต้องปรากฏในโรงเรียน ครบถ้วน บางส่วน ไม่ปรากฏ สอดคล้องตาม TQA / OBECQA 
จ านวน    ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  วิสยัทศัน ์เป้าประสงค ์ 52 100 0 0 0 0 50 96.15 

  พนัธกิจ กลยุทธ์ 52 100 0 0 0 0 39 75 

  ค่านิยมแนวคิดหลกั 32 61.54 15 28.85 5 9.62 16 30.77 

  สมรรถนะหลกั  20 38.46 16 30.77 16 30.77 16 30.77 

ส่วนท่ี 2 ต้องด าเนินการในโรงเรียน PDCA อื่น ๆ ไม่ปรากฏ SIPOC IPO อื่น ๆ 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 32 61.54 13 25 17 32.69 16 30.77 17 32.69 17 32.69 

การจดัการระบบคณุภาพของโรงเรยีน 32 61.54 13 25 17 32.69 16 30.77 17 32.69 17 32.69 
การพัฒนาปรบัปรุงผลการด าเนินการ 47 90.38 3 5.77 2 3.85 16 30.77 17 32.69 17 32.69 
การตรวจสอบผลการด าเนินการ 47 90.38 3 5.77 2 3.85 16 30.77 17 32.69 17 32.69 

 ปัจจัยที่มีผลตอ่การด าเนินการโรงเรียน 13 25 16 30.77 13 25 16 30.77 17 32.69 17 32.69 
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จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหเ์นือ้หา(Content Analysis) และการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
เหตุการณ์(Constant Comparison) ตามประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการ จากการศึกษา
เอกสารรายงานผลการด าเนินการต่าง ๆ  ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยใชผ้ลจากการศึกษาในขอ้
ที่ 1.1  1.2 และ 1.3 มาเป็นองคป์ระกอบหลักในการวิเคราะหข์อ้มูล จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 52 โรงเรียน นบัเป็นจ านวน 52 ชุด  

จากการศึกษาเอกสารรายงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัย จ าแนกเนื ้อหา
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนที่ 1 ต้องปรากฏในโรงเรียน และ2) ส่วนที่ 2 ต้องด าเนินการใน
โรงเรียน มีผลการวิเคราะหเ์นือ้หา ดงันี ้ 

1.4.1 ส่วนท่ี 1 ต้องปรากฏในโรงเรียน  
พบว่า รอ้ยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏ วิสัยทัศน ์เป้าประสงค ์พันธ

กิจ กลยุทธ์ ครบถ้วน และวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA / 
OBECQA คิดเป็นรอ้ยละ 96.15 โดยที่มี สมรรถนะหลักปรากฏ ครบถ้วน คิดเป็นรอ้ยละ 38.46 
และสอดคลอ้งเกณฑร์างวลัคณุภาพ TQA / OBECQA คิดเป็นรอ้ยละ 30.77   

1.4.2 ส่วนท่ี 2 ต้องด าเนินการในโรงเรียน  
พบว่า การพัฒนาและปรบัปรุงผลการด าเนินการ และการตรวจสอบผลการ

ด าเนินการ ปรากฏกระบวนที่เป็น PDCA มีความครบถว้น มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 90.38 และทุก
ประเด็น ไดแ้ก่ การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน 
การพัฒนาและปรบัปรุงผลการด าเนินการ การตรวจสอบผลการด าเนินการ ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ด าเนินการของโรงเรียน สอดคลอ้งกับกระบวนการเชิงระบบ SIPOC (Stakeholders → Input 

→ Process → Output → Costumer)  คิดเป็นรอ้ยละ 30.77 และ สอดคลอ้งกับกระบวนการ

เชิงระบบ IPO (Input → Process → Output)  คิดเป็นรอ้ยละ 32.69 โดยมีประเด็น ปัจจัยที่มี
ผลต่อการด าเนินการของโรงเรียนปรากฏกระบวนที่เป็น PDCA มีความครบถว้น นอ้ยที่สดุ คิดเป็น
รอ้ยละ 25  

จากผลการศึกษาในข้อที่  1.1  1.2 และ 1.3 ที่น ามาเป็นองค์ประกอบหลักในการ
วิเคราะหข์อ้มูล พบว่าประเด็นที่ตอ้งไดร้บัการพัฒนาใหป้รากฏในโรงเรียน มากที่สุด คือ ค่านิยม
แนวคิดหลัก และสมรรถนะหลัก ของโรงเรียน และต้องพัฒนาใหม้ีความสอดคล้องตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ TQA / OBECQA และตอ้งพัฒนาใหโ้รงเรียนด าเนินการโดยใชก้ระบวนการเชิง

ระบบ SIPOC (Stakeholders → Input → Process → Output → Costumer) โดยเฉพาะ
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ในประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการของโรงเรียน ที่มีปรากฏในเอกสารน้อยที่สุด ซึ่ง
สอดคลอ้งกนัอย่างชดัเจน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการด าเนินการ  

1.5 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ระดับมาตรฐานสากล จากเอกสาร หลกัฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
องคค์วามรู ้ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 โดยแบ่งเอกสารที่ท าการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท 
จากผลการศึกษา ในขอ้ 1.1 1.2 1.3 และ 1.4 พบว่า องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการคุณภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 2 กระบวนการ โดยมีผลการ
สงัเคราะหเ์นือ้หา จากขอ้มลูขององคป์ระกอบของรูปแบบและการด าเนินการจัดการคณุภาพของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล  ดงันี ้ 

1.5.1 กระบวนการระบบด าเนินการของหน่วยงานตน้สังกัด คือ การด าเนินการ
หรือระบบที่ส  านักงานเขตพืน้ที่ หรือหน่วยงานในระดบันโยบาย ด าเนินการร่วมกบัโรงเรียนในการ
พฒันา และจดัการศึกษาเชิงนโยบายทีม่ีหนา้ที่ในการก ากบั ติดตาม การพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน 
การจดัการศึกษาของโรงเรียนใหม้ีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานในระดบัสากล  

1.5.2 กระบวนการระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน คือ ระบบที่โรงเรียน
น ามาใช้ในการด าเนินการจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ การบริหารจัดการ และการจัด
หลกัสตูร โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการตามแบบวงจรคณุภาพ PDCA ปรากฏในการด าเนินการของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา รอ้ยละ 90.38  

1.5.3 กระบวนการ และระบบ ดังกล่าว ต้องมีความสอดคล้องกับขั้นตอนการ
ด าเนินการตามกรอบของเกณฑร์างวลัคณุภาพ ในระดบัสากล 7 หมวด ที่ใชก้ระบวนการเชิงระบบ 
S(stakeholders) I(input) P(process) O(output) และC(costumer) ด าเนินการในทุกหมวด  

ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบว่า ปรากฏ
กระบวนการเชิงระบบ IPO และ SIPOC ในเอกสาร คิดเป็นรอ้ยละ 94.96 สะทอ้นการด าเนินการ
จัดการคุณภาพของโรงเรียน มีการด าเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการเชิง
ระบบ IPO และ SIPOC ใหเ้กิดขึน้ ซึ่งผูวิ้จัยไดค้น้พบ “ระบบบริหารจดัการคุณภาพแบบองคร์วม
ของการจัดการโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” ที่เป็นกระบวนการ
ด าเนินการจัดการคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาที่มีครอบคลมุองคป์ระกอบของการ
จัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 2 องค์ประกอบ คือ กระบวนการด าเนินการของ
หน่วยงานตน้สงักดั และกระบวนการระบบการจัดการคณุภาพของโรงเรียน โดยมีการด าเนินการที่
ผสานกนัขององคป์ระกอบ 



 176 
 

1.5.4 “ระบบบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวมของการจัดการโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล” คือ กระบวนการด าเนินการจัดการคณุภาพ
การจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ครอบคลุมองคป์ระกอบของรูปแบบการ
จดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา ที่ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขึน้ เป็นขอ้คน้พบจากการผลการวิจยัที่
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของการวิจัยในข้อต่อไป (ขอ้ 2) โดยระบบที่คน้พบนี้ มี
ขัน้ตอนของวงจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการเชิงระบบ SIPOC ผสานกันในการด าเนินงาน
ขององคป์ระกอบ 2 ระบบ ไดแ้ก่ คือ  

1) ระบบการพัฒนาและยกคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาของหน่วยงานต้น
สงักดั และ  

2) ระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน 
โดยมีรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ

มาตรฐานสากล เป็นแนวทางในการน าหลกัการของระบบสู่กระบวนการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ตน้สงักดั และโรงเรียน ที่เป็นรูปธรรมบนพืน้ฐานของการด าเนินงานแบบองคร์วมอย่างเป็นระบบ  

ซึ่งระบบดงักล่าวเป็นผลจากการที่ผูวิ้จยัไดท้ าการวิจัยและพัฒนาขึน้ ตามโครงสรา้ง
การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  (พระราชบัญญั ติ  ระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546) และเกณฑร์างวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยสามารถ
อธิบายกรอบของ “ระบบบริหารจดัการคณุภาพแบบองคร์วมของการจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” และสามารถแสดงองคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการ
คณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากลตามภาพประกอบ 9 ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 9 “ระบบบริหารจดัการคณุภาพแบบองคร์วมของการจดัการโรงเรยีนมธัยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล” และแสดงองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการคณุภาพ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ที่มีแนวคดิพืน้ฐานมาจากเกณฑ์

รางวลัคณุภาพแห่งชาติ TQA 2019-2020 
 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจบุันของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพ
และการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผูวิ้จัยท าการศึกษา สภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจัดการ
คณุภาพและการจัดหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล ระดับมธัยมศึกษา 
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
จ านวน 52 โรงเรียน โดยใชแ้บบสอบถามปลายเปิด ด าเนินการเก็บขอ้มลู 2 ส่วน ไดแ้ก่            
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1) แบบสอบถามปลายเปิดสอบถามสภาพการด าเนินการของโรงเรียน และ  
2) แบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง 

ที่ด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ โรงเรียน ซึ่งผู ้วิจัยได้
ด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และออกแบบการตอบแบบสอบถามเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใหข้อ้มูลเป็น 3 รูปแบบ คือ 1)แบบเอกสาร 2)แบบออนไลน์ Google Drive  และ3)
แบบสอบถามออนไลน ์Google Form โดยมีประเด็นในการศึกษา และมีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการอธิบายรายละเอียดของการด าเนินงาน หรือแสดงขอ้มูลสารสนเทศ และการระบุแผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง หรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวขอ้ง กับการปฏิบัติจาก
สภาพโรงเรียนที่ปรากฏ และการปฏิบตัิที่จ  าเป็น มีรายละเอียดของผลการศึกษาและการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงันี ้  

2.1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามปลายเปิดสอบถามสภาพปัจจุบันใน
การด าเนินการของโรงเรียน การอธิบายรายละเอียดของการด าเนินงาน หรือแสดงข้อมูล
สารสนเทศ และการระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือแสดงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวขอ้ง โดยแบ่งขอ้ค าถามในแบบสอบถามออกเป็น 8 ตอน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลพืน้ฐาน
ของโรงเรียน 2 ) ขอ้มูลพืน้ฐานของผูร้บัผิดโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) โครงร่างองคก์ร 4) 
การจดัการระบบคณุภาพของโรงเรียน 5) การจดัหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
6) ผลลพัธข์องโรงเรียน 7) ปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข และ8) ความตอ้งการในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพ จ านวนทั้งสิ ้น 74 ข้อ มีรายละเอียดของผลการศึกษาและการ
วิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้  

 
ตอนท่ี  1    ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน 
 

ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานของโรงเรียน เพื่อเป็นสารสนเทศตัง้ตน้ในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการคุณภาพ เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการในปัจจุบัน ของโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย (N = 52) 
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ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน ร้อยละ วิเคราะห ์SWOT 
ขนาดของโรงเรียน ตามจ านวนนกัเรียน 52   

ขนาดเล็ก (จ านวน นกัเรียน ≤ 500 คน ) 2 3.85  

ขนาดกลาง (จ านวน นกัเรียน 500 - 1,499 คน ) 7 13.46  
ขนาดใหญ่ (จ านวน นกัเรียน 1,500 – 2,499 คน ) 18 34.62  

ขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวน นกัเรียน ≥ 2,500 คน ) 25 48.08 จุดแข็ง 

จ านวนผูบ้ริหาร 52   
มีผูอ้  านวยการโรงเรียน  52 100.00 จุดแข็ง 
มีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน ( จ านวน 3 - 4 คน )  16 30.77  
มีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน ( จ านวน 1 - 2 คน ) 17 32.69  
ไม่มีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน 19 36.54 ขอ้จ ากัด 

จ านวนขา้ราชการครู 52   

จ านวน ≤ 100 คน 20 38.46  

จ านวน 101 - 200 คน 28 53.85  

จ านวน ≥ 200 คน 4 7.69  

จ านวนครู (อตัราจ้างชั่วคราว) 52   

จ านวน ≤ 50 คน 49 94.23  

จ านวน ≥ 51 คน 3 5.77  

จ านวนบุคลากรอื่น ๆ  52   

จ านวน ≤ 50 คน 50 96.15  

จ านวน ≥ 51 คน 2 3.85  

สถานะระดบัคุณภาพของโรงเรียน  52   
Non – WCSS (ไม่ไดเ้ขา้ร่วม) 2 3.85  
WCSS (เขา้ร่วม) 6 11.54  
ScQA (รางวัลระดบั) 31 59.62  
OBECQA (รางวัลระดบั) 13 25.00  

ระบุ โรงเรียนพี่เลีย้ง / คู่พฒันา  30 57.69  
ระบุ หน่วยงาน / องคก์ร / สถาบนัการศึกษาอื่น ๆ  
ที่มีการ MOU  

43 82.69 จุดแข็ง 

 
จากตาราง 6 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของโรงเรียนที่ ได้จากการตอบ

แบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน โดยแปลผลในรูปแบบของ SWOT 
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ANALYSIS พบว่า ขอ้มูลพืน้ฐานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 52 โรงเรียน (N= 52) มีจุด
แข็ง ไดแ้ก่ โรงเรียนมีผูอ้  านวยการโรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 100 มีจ านวนของโรงเรียนขนาดใหญ่ 
คิดเป็นรอ้ยละ 48.08 และมีการระบุหน่วยงาน /องคก์ร/สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีการ MOU คิด
เป็นรอ้ยละ 82.69 โดยมีขอ้จ ากดัคือ โรงเรียนไม่มีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 36.54  
 

ตอนท่ี 2    ข้อมูลพืน้ฐานของผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานของผูร้บัผิดชอบงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อ
ศึกษาสภาพการด าเนินการในปัจจุบัน ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย เป็นสารสนเทศตั้งต้น ในการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล  (N = 52) 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้รับผิดชอบ  จ านวน ร้อยละ วิเคราะห ์SWOT 
ต าแหน่งงาน / วิทยะฐานะ  52   

ครูผูช้่วย 1 1.92  
ครู 33 63.46 ขอ้จ ากัด 
ครู วิทยะฐานะ ช านาญการ 4 7.69  
ครู วิทยะฐานะ ช านาญการพิเศษ 2 3.85  
ครู วิทยะฐานะ เชี่ยวชาญ 1 1.92  
หวัหนา้งาน 7 13.46  
ผูช้่วยผูอ้  านวยการ / ผูช้่วยรองผูอ้  านวยการ 4 7.69  

 
จากตาราง 7 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของโรงเรียนที่ ได้จากการตอบ

แบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลรูปแบบของ SWOT 
ANALYSIS พบว่า ข้อมูลพื ้นฐานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 52 โรงเรียน (N= 52) มี
ขอ้จ ากดัคือ ผูร้บัชอบระดบัมาตรฐานสากลของโรงเรียน เป็นครูที่ยงัไม่มีวิทยะฐานะ คิดเป็นรอ้ยละ 
63.46 
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ตอนท่ี 3     โครงร่างองคก์ร 
 
ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะหโ์ครงร่างองค์กรของโรงเรียนเพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการใน
ปัจจุบนั ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นสารสนเทศ
ตัง้ตน้ ในการพฒันารูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล  (N = 52) 
 

โครงร่างองคก์ร 
ปรากฎกระบวนการ ปรากฎเอกสารหลักฐาน ปรากฏ ครบ 2 ส่วน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โครงร่างองคก์รของโรงเรียน 28 53.85 40 76.92 23 44.23 
วิสยัทัศนข์องโรงเรียน 48 92.31 48 92.31 48 92.31 
พนัธกิจของโรงเรียน 48 92.31 48 92.31 48 92.31 
ค่านิยมของโรงเรียน 38 73.08 45 86.54 40 76.92 
โรงเรียนคู่แข่งขนั  
คู่เปรียบเทียบ 

47 90.38 44 84.62 40 76.92 

ค่าเป้าหมายในการพฒันา 
ของโรงเรียน 

44 84.62 37 71.15 37 71.15 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงร่างองค์กรของโรงเรียนที่ได้จากการตอบ

แบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน พบว่า วิสัยทัศนข์องโรงเรียน พันธกิจของ
โรงเรียน ปรากฏกระบวนการ และเอกสารหลักฐาน ครบ ทั้ง 2 ส่วน คิดเป็นรอ้ยละ 92.31 มีการ
ปรากฏขอ้มูลของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 ประเด็นและ โครงร่างองคก์รของโรงเรียน มีการ
ปรากฏข้อมูลน้อยที่สุด โดยมี การปรากฏของกระบวนการ คิดเป็นรอ้ยละ 53.85 การปรากฏ
เอกสารหลกัฐาน คิดเป็นรอ้ยละ 76.92 และปรากฏครบทัง้สองส่วน คิดเป็นรอ้ยละ 44.23 และยงัมี
ประเด็นการปรากฏเอกสารหลกัฐาน คือ ค่าเป้าหมายในการพฒันาของโรงเรียน มีค่านอ้ยที่สดุ คิด
เป็นรอ้ยละ 71.15 
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ตอนท่ี 4    การจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน 
 

ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน เพื่อศึกษาสภาพการ
ด าเนินการในปัจจุบัน ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
เป็นสารสนเทศตั้งตน้ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล (N = 52) 
 

การจัดการระบบคุณภาพ 
ของโรงเรียน 

ปรากฎกระบวนการ ปรากฎเอกสารหลักฐาน ปรากฏ ครบ 2 ส่วน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โรงเรียนมีวิธีการใดในการสร้างและได้มาของกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานของโรงเรียน 

48 92.31 45 86.54 45 86.54 

โรงเรียนมีกลยุทธ์ใดที่ใชใ้นการด าเนินงานของโรงเรียน 45 86.54 42 80.77 40 76.92 
โรงเรียนมีวิธีการใดในการน ากลยุทธ์ของโรงเรียนไปสู่การ
ปฏิบัติและด าเนินงานของโรงเรียน 

45 86.54 42 80.77 40 76.92 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการรบัฟังนักเรียน 
และผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสียใน 

44 84.62 48 92.31 44 84.62 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการเลือกและใช้
ข้อ มูลสารสนเทศส าหรับการวัดผลการด า เนินการ 
วิเคราะห ์และการทบทวน  

40 76.92 25 48.08 20 38.46 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการสร้างความ
ตระหนักและชีแ้จงแนวทางการพัฒนาโรงเรียน  

48 92.31 45 86.54 45 86.54 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการทบทวน ปรับ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

48 92.31 45 86.54 40 76.92 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการพัฒนาครูและ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติหนา้ที่  

50 96.15 45 86.54 45 86.54 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการจัดกิจกรรมกับ
โรงเรียนร่วมพัฒนา และภาคีเครือข่ายทั้งภายใน  และ
ต่างประเทศ  

43 82.69 40 76.92 40 76.92 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการรายงานผลการ
ประเมินโครงการ พรอ้มทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
สารสนเทศการด าเนินการ 

52 100.00 48 92.31 48 92.31 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับ คุณภาพและตัวชีว้ัดดา้น
คุณภาพของครู  

44 84.62 40 76.92 40 76.92 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการด าเนินการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงาน ทางการศึกษาและหน่วยงาน
อื่น ในทอ้งถิ่นทัง้ภาครฐั และเอกชน  

50 96.15 44 84.62 44 84.62 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการรายงานเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์  คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และสร้างความสนใจให้กับนัก เรียน และ
ผูป้กครองในการเขา้ศึกษา 

52 100.00 50 96.15 50 96.15 
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จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหก์ารจดัการระบบคณุภาพของโรงเรียนเพื่อศึกษาสภาพการ
ด าเนินการในปัจจุบัน ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ประเด็นการจัดการคุณภาพที่ปรากฎ
กระบวนการมากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 100 คือ 1)กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการรายงาน
ผลการประเมินโครงการ พรอ้มทั้งประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่สารสนเทศการด าเนินการ และ      
2)กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการรายงานเผยแพร่ขอ้มลูประชาสมัพันธ์ คณุภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และสรา้งความสนใจใหก้บันกัเรียน และผูป้กครองในการเขา้ศึกษา โดยมี
ประเด็นที่ปรากฏเอกสารหลักฐาน และปรากฏครบทั้งสองส่วน มากที่สุด เท่ากัน คิดเป็นรอ้ยละ 
96.15 คือ กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการรายงานเผยแพร่ขอ้มลูประชาสมัพันธค์ณุภาพ
การจดัการศึกษาของโรงเรียน และสรา้งความสนใจใหก้บันกัเรียนผูป้กครองในการเขา้ศึกษา 

 
ตอนท่ี 5    การจัดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหก์ารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อศึกษา
สภาพการด าเนินการในปัจจุบัน ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นสารสนเทศตั้งตน้ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล (N = 52) 
 

การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
ของโรงเรียมาตรฐานสากล 

ปรากฎกระบวนการ ปรากฎเอกสารหลักฐาน ปรากฏ ครบ 2 ส่วน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กระบวนการ / วิธีการ ที่ โรงเรียนใช้ใน
การศึกษา รวบรวมข้อมูล และท าความ
เขา้ใจนโยบายการด าเนินงานของหลกัสูตร
และการเรียนการสอน  

50 96.15 36 69.23 36 69.23 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการ
ด าเนินการประชุมชีแ้จงท าความเข้าใจกับ 
บุคลากรถึ งแนวท างกา รด า เนิ น งาน 
ปรบัปรุง และพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

50 96.15 36 69.23 36 69.23 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน และการ
วัดผลการประเมินผล ตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ  

50 96.15 50 96.15 36 69.23 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการ
ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู ้ 

45 86.54 45 86.54 36 69.23 
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ตาราง 10 (ต่อ)  
 

การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
ของโรงเรียมาตรฐานสากล 

ปรากฎกระบวนการ ปรากฎเอกสารหลักฐาน ปรากฏ ครบ 2 ส่วน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการ
ด าเนินการวิจัย พัฒนาหลกัสูตรและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน  

45 86.54 45 86.54 45 86.54 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการ
ว า ง แ ผ น จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร โ ร ง เ รี ย
มาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน
รายวิชา IS-1 IS-2 และ IS-3  

36 69.23 36 69.23 36 69.23 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา / โครงสร้าง
รายวิชา IS-1 IS-2 และ IS-3  

36 69.23 36 69.23 36 69.23 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการ
จัดท าเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา IS-1 
IS-2 และ IS-3  

36 69.23 36 69.23 36 69.23 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการ
นิเทศ ติดตาม PLC ในรายวิชา IS-1 IS-2  

36 69.23 36 69.23 36 69.23 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการจัด
กิจกรรมให้นักเรียน ได้น าองค์ความรู้จาก
รายวิชา IS ไปสู่การบริการสงัคม อย่างไรบา้ง 

30 57.69 30 57.69 30 57.69 

กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการจัด
กิจกรรมให้นักเรียน ได้น าองค์ความรู้จาก
รายวิชา IS เผยแพร่สู่สาธารณะ 
 

30 57.69 30 57.69 30 57.69 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์การหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

กระบวนการจัดและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรที่พัฒนานักเรียนใหม้ีคุณภาพในน
ระดบัมาตรฐานสากล เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการในปัจจุบนั ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
พบว่า 1)กระบวนการ / วิธีการที่โรงเรียนใช้ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล และท าความเข้าใจ
นโยบายการด าเนินงานของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ของโรงเรียนมาตรฐานสากล    
2)กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการด าเนินการประชุมชีแ้จงท าความเขา้ใจกบั บุคลากรถึง
แนวทางการด าเนินงาน ปรบัปรุง และพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา และ3)กระบวนการ / วิธีการ ที่
โรงเรียนใชใ้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการวดัผลการประเมินผล ตามแนวทางการ
พฒันาคุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นการด าเนินการที่ปรากฏกระบวนการท างานชัดเจน
มากที่สดุ จากการศึกษากลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นรอ้ยละ 96.15 โดยกระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียน
ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลการประเมินผล ตามแนวทางการพัฒนา
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คุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ปรากฏเอกสารหลักฐาน มากที่สุดคิดเป็นรอ้ยละ 96.15 และ
กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการด าเนินการวิจยั พัฒนาหลักสตูรและรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นการด าเนินการที่ปรากฏครบทั้งสอง
ส่วนมากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 86.54  
 
ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะหก์ารจดัการเรียนการสอนรายวิชา IS 1-3 และการจดัการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศที่  2 เพื่ อศึกษาสภาพการด าเนินการปัจจุบัน ของโรงเรียนที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นสารสนเทศตัง้ตน้ ในการพฒันารูปแบบการจดัการคณุภาพ (N = 52) 
 

การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ปรากฎกระบวนการ 
ล าดับ 

จ านวน ร้อยละ 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู ้แบบบันได 5 ขัน้ ในรายวิชา IS-1 IS-2 และIS-3     

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  15 28.85 4 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 18 34.62 2 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3  12 23.08 6 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  22 42.31 1 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5  18 34.62 2 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6  13 25.00 5 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรายวิชาIS-1 ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้    
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  10 19.23 2 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 38 73.08 1 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3  4 7.69 3 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS-2 ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้    

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  6 11.54 2 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 40 76.92 1 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3  6 11.54 2 
ครูผูส้อนรายวิชา IS-1 และ IS-2 ในชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้     
ครูที่ปรึกษา 11 21.15 2 
กลุ่มสาระ 33 63.46 1 

อื่น ๆ 8 15.38 3 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ปรากฎกระบวนการ 
ล าดับ 

จ านวน ร้อยละ 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรายวิชาIS-1 ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย    

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  18 34.62 2 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5  33 63.46 1 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6  1 1.92 3 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรายวิชาIS-2 ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย    

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  18 34.62 2 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5  26 50.00 1 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6  8 15.38 3 
ครูผูส้อนรายวิชา IS-1 และ IS-2 ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย     

ครูที่ปรึกษา 15 28.85 2 
กลุ่มสาระ 30 57.69 1 

อื่น ๆ 7 13.46 3 
การจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศท่ี 2 ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้     

รายวิชาเพิ่มเติม(บงัคบั / เลือกเรียน)  30 57.69 2 
กิจกรรมชุมนุม 12 23.08 3 
จดั 2 แบบ รายวิชาเพิ่มเติม(บงัคบั / เลือก) และกิจกรรมชุมนุม 32 61.54 1 

ภาษาต่างประเทศท่ี 2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้     
ภาษาจีน  35 67.31 1 

ภาษาญ่ีปุ่ น  18 34.62 2 
ภาษาเกาหลี 9 17.31 4 
ภาษาฝรั่งเศส 10 19.23 3 
ภาษารสัเซีย 2 3.85 7 
ภาษาเยอรมนั 2 3.85 7 
ภาษาสเปน 3 5.77 6 
ภาษาพม่า 5 9.62 5 
ภาษาเวียดนาม 2 3.85 7 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ปรากฎกระบวนการ 
ล าดับ 

จ านวน ร้อยละ 
การจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศท่ี 2 ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย     

รายวิชาเพิ่มเติม(บงัคบั / เลือกเรียน)  29 55.77 2 
กิจกรรมชุมนุม 12 23.08 3 
จดั 2 แบบ รายวิชาเพิ่มเติม(บงัคบั / เลือก) และกิจกรรมชุมนุม 34 65.38 1 

ภาษาต่างประเทศท่ี 2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย     
ภาษาจีน  42 80.77 1 

ภาษาญ่ีปุ่ น  33 63.46 2 
ภาษาเกาหลี 13 25.00 4 
ภาษาฝรั่งเศส 22 42.31 3 
ภาษารสัเซีย 1 1.92 7 
ภาษาเยอรมนั 9 17.31 5 
ภาษาสเปน 3 5.77 6 
ภาษาพม่า 2 3.85 6 
ภาษาเวียดนาม 1 1.92 7 

โรงเรียนมีการทดสอบความรู ้ทกัษะ ในภาษาต่างประเทศที่ 2     
การสอบวดัระดบัภาษาจีน HSK 20 38.46 1 
สถาบนัขงจือ้ 2 3.85 11 
การสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น JLPT 11 21.15 2 
การสอบวดัระดบัภาษาเกาหลี (TOPIK) 3 5.77 8 
การสอบวดัระดบัภาษาฝรั่งเศส DELF Scolaire 7 13.46 4 
การสอบวดัระดบัภาษาเยอรมนั Goethe Zertifikat 3 5.77 8 
การสอบวดัความรูภ้าษา ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป CEFR 4 7.69 6 
สถาบนัภาษาของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2 3.85 11 
ภาษาองักฤษทดสอบกับ Oxford Placements Test 4 7.69 6 
TU-Test 3 5.77 8 
Test of English as a Foreign Language หรือ TOEFL 5 9.62 5 
AFS  AYC  YES 8 15.38 3 
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จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS 1-3 และการจดัการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศที่ 2  ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผล
การศึกษาพบว่า มีการจัดการเรียนการสอน รายวิชา IS มากที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 และภาษาจีน เป็นภาษาต่างประเทศที่2 ที่โรงเรียนจดัใหน้กัเรียนได้
เรียนเป็นรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.31 ในระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ และคิดเป็นรอ้ยละ 80.77 เป็นล าดบัที่ 1 ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่มีการจดัการเรียนการสอน ทัง้สิน้ 9 ภาษา 
 

ตอนท่ี 6    ผลลัพธข์องโรงเรียน 
 

ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลลัพธ์ของโรงเรียนที่เกิดจากการด าเนินการจัดการศึกษา ตาม
ระดับมาตรฐานสากล เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการในปัจจุบัน ของโรงเรียนในระดับ
มาตรฐานสากลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นสารสนเทศตัง้ตน้ ในการพัฒนารูปแบบการจดัการ
คณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา  (N = 52) 
 

ผลลัพธข์องโรงเรียน 
ปรากฎกระบวนการ 

ล าดับ 
จ านวน ร้อยละ 

แสดงผลลพัธจ์ากการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล    
Output ผล O-NET 35 67.31 4 
Output ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 26 50.00 5 
Output ผลการทดสอบทางภาษา 20 38.46 6 
Output ผลการทดสอบเขา้ในระดบัมหาวิทยาลยั 48 92.31 1 

Outcome ผ่านการประเมินคุณภาพในระดบัที่สงูขึน้ 37 71.15 2 
Outcome ผลการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 15 28.85 7 
Outcome การน าความรูสู้่สาธารณะ 10 19.23 8 
Outcome กระบวนการด าเนินการในโรงเรียนที่เป็นเลิศ 37 71.15 2 

 
จากตาราง 12  ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโรงเรียน ที่ เกิดจากการด าเนินการจัด

การศึกษา ตามระดับมาตรฐานสากล พบว่า ผลลัพธ์ของโรงเรียนที่เกิดจากการจัดการศึกษาตาม
แนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล มากที่สุด คือ ผลลัพธ์ ที่เป็น Output ผลการทดสอบเขา้ใน
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ระดบัมหาวิทยาลยั คิดเป็นรอ้ยละ 92.31 และ ผลลพัธ ์ที่เป็น Outcome การน าความรูสู้่สาธารณะ 
มีการแสดงผลลพัธน์อ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 19.23  

 
ตอนท่ี 7     ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
 

ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะหส์ภาพปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การด าเนินการจดัการศึกษา ตามระดบัมาตรฐานสากล ในภาพรวมเชิงปริมาณของประเด็นที่พบ 
เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการในปัจจุบัน  ของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากลที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นสารสนเทศตั้งตน้ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในระดบัมาตรฐานสากล  (N = 52) 
 

ปัญหาสภาพปัจจุบัน 
ปรากฎกระบวนการ 

จ านวน ร้อยละ 
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน และการจัดหลักสูตร   

ประเด็นดา้นองคค์วามรู ้ 46 88.46 

ประเด็นดา้นบุคลากร 38 73.08 
ประเด็นดา้นนักเรียน 24 46.15 
ประเด็นดา้นการสนบัสนุน 15 28.85 
ประเด็นดา้นส่ือ เทคโนโลยี 16 30.77 
ประเด็นดา้นการจดัการ 32 61.54 

แนวทางในการแกปั้ญหาการจัดการเรียนการสอน และการจดัหลกัสตูร   
ประเด็นดา้นองคค์วามรู ้ 46 88.46 

ประเด็นดา้นบุคลากร 38 73.08 
ประเด็นดา้นนักเรียน 24 46.15 
ประเด็นดา้นการสนบัสนุน 15 28.85 
ประเด็นดา้นส่ือ เทคโนโลยี 16 30.77 
ประเด็นดา้นการจดัการ 32 61.54 

ประเด็นความตอ้งการพฒันาในการจดัการเรียนการสอนตามหลักสตูร   
ประเด็นดา้นองคค์วามรู ้ 46 88.46 

ประเด็นดา้นบุคลากร 38 73.08 
ประเด็นดา้นนักเรียน 24 46.15 
ประเด็นดา้นการสนบัสนุน 15 28.85 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ปัญหาสภาพปัจจุบัน 
ปรากฎกระบวนการ 

จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นดา้นส่ือ เทคโนโลยี 16 30.77 
ประเด็นดา้นการจดัการ 32 61.54 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการบริหารจดัการระบบคุณภาพ 
ตามเกณฑร์างวัล  TQA OBECQA 

  

ประเด็นดา้นองคค์วามรู ้ 46 88.46 

ประเด็นดา้นบุคลากร 38 73.08 
ประเด็นดา้นนักเรียน 24 46.15 
ประเด็นดา้นการสนบัสนุน 15 28.85 
ประเด็นดา้นส่ือ เทคโนโลยี 16 30.77 
ประเด็นดา้นการจดัการ 32 61.54 

แนวทางในการแกปั้ญหาในการด าเนินการบริหารจดัการระบบ
คุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล  TQA OBECQA 

  

ประเด็นดา้นองคค์วามรู ้ 22 42.31 
ประเด็นดา้นบุคลากร 28 53.85 
ประเด็นดา้นนักเรียน 35 67.31 
ประเด็นดา้นการสนบัสนุน 40 76.92 
ประเด็นดา้นส่ือ เทคโนโลยี 18 34.62 
ประเด็นดา้นการจดัการ 50 96.15 

ประเด็นความตอ้งการในการพฒันาในการด าเนินการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ ตามเกณฑร์างวัล  TQA OBECQA 

  

ประเด็นดา้นองคค์วามรู ้ 52 100 

ประเด็นดา้นบุคลากร 35 67.31 
ประเด็นดา้นนักเรียน 30 57.69 
ประเด็นดา้นการสนบัสนุน 39 75.00 
ประเด็นดา้นส่ือ เทคโนโลยี 25 48.08 
ประเด็นดา้นการจดัการ 39 75.00 
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จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะหส์ภาพปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการแก้ไข ที่
เกิดจากการด าเนินการจัดการศึกษา ตามระดับมาตรฐานสากล ในภาพรวมเชิงปริมาณของ
ประเด็นที่พบ ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นองคค์วามรูป้ระเด็นดา้นบุคลากร ประเด็นดา้นนักเรียน ประเด็น
ดา้นการสนับสนุน ประเด็นดา้นสื่อเทคโนโลยี และประเด็นดา้นการจดัการ โดยประเด็นดา้นองค์
ความรูเ้ป็นปัญหามากที่สดุ จากประเด็นที่เป็นปัญหา ทัง้หมด คิดเป็นรอ้ยละ 88.46  
 

ตอนท่ี 8    ความต้องการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ 
 

ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพความต้องการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียน ที่เกิดจากการด าเนินการจดัการศึกษา ตามระดบัมาตรฐานสากล ในภาพรวมเชิงปริมาณ
ของประเด็นที่พบ เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการในปัจจุบนั ของโรงเรียนในระดบัมาตรฐานสากล
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นสารสนเทศตั้งต้น ในการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในระดบัมาตรฐานสากล  (N = 52) 
 

รายการความต้องการ 
ปรากฎกระบวนการ 
จ านวน ร้อยละ 

ค่าเป้าหมายในการพฒันาของโรงเรียน (เป้าประสงค ์/ ระยะเวลา 2-5 ปี)   
ดา้นนกัเรียน 48 92.31 
ดา้นการบริหารจัดการ 25 48.08 
ดา้นบุคลากร 28 53.85 
ดา้นคุณภาพ และการรบัรอง 36 69.23 

ความประสงคข์อรบัการประเมินตามเกณฑร์างวัลคุณภาพในระดับที่สงูขึน้    
ภายในปีการศึกษา 2563 17 32.69 
ภายในปีการศึกษา 2564 8 15.38 
ภายในปีการศึกษา 2565 8 15.38 

 

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหส์ภาพความตอ้งการในการพัฒนา และยกระดบัคุณภาพ
ของโรงเรียน ที่เกิดจากการด าเนินการจัดการศึกษา ตามระดับมาตรฐานสากล ในภาพรวมเชิง
ปริมาณของประเด็น พบว่า ค่าเป้าหมายในการพัฒนาของโรงเรียน มากที่สดุ คือ ดา้นนกัเรียน คิด
เป็นรอ้ยละ 92.31 และมีความตอ้งการพัฒนาเพื่อขอการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพใน
ระดบัที่สงูขึน้ มากที่สดุ ในปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 32.69  
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2.2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลจากแบบสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้าง 
ผูวิ้จัยท าการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการด าเนินงานระบบการจดัการคุณภาพและการ

จดัหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ในการด าเนินการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งผู ้ วิจัยได้ด  าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 52 โรงเรียน ที่ผูวิ้จัยท าการเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ในการให้
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง จ านวน 3 โรงเรียน ตามระดับคุณภาพของโรงเรียน 
ได้แก่ ระดับ OBECQA ระดับ ScQA  และ ระดับ WCSS  โดยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง 
ประกอบดว้ย 5 ค าถาม ไดแ้ก่ ขอ้มลูพืน้ฐาน  ที่มาของการทราบและรบัรูข้อ้มูลนั้น ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งนัน้ ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการนัน้ และความคิดเห็น
ขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งหวัขอ้ของการสมัภาษณ์เป็น 7 ประเด็น จ านวนทั้งสิน้ 35 ขอ้ โดยมีประเด็น
ต่าง ๆ ไดแ้ก่  

1) ขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรียน / โครงร่างองคก์ร   
2) ผูบ้ริหารโรงเรียน / การน าองคก์ร / กลยุทธ์   
3) การจดัการระบบคณุภาพของโรงเรียน   
4) การจดัหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน   
5) นกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย   
6) บุคลากร และ  
7) ผลลัพธ์ / ความตอ้งการในการพัฒนาและยกระดบัคณุภาพ โดยมีผูใ้ห้สมัภาษณ์

จากความเห็นตามประเด็นของแบบสมัภาษณ ์โดยแบ่งกลุ่มการสมัภาษณอ์อกเป็น  5 กลุ่ม ดงันี ้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน    จ านวน 5 คน 
กลุ่มที่ 2  ครูผูส้อน      จ านวน 9 คน   
กลุ่มที่ 3  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  จ านวน 4 คน  
กลุ่มที่ 4 นกัเรียน     จ านวน 12 คน  
กลุ่มที่ 5  ผูป้กครองนกัเรียน / ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย จ านวน 12 คน  
 

รวมจ านวนผู้ให้สัมภาษณ ์  42 คน   (ต่อโรงเรียน 1 โรงเรียน)  
รวมจ านวนผู้ให้สัมภาษณท้ั์งหมด 126 คน (จากกลุ่มตัวอยา่งท้ังหมด 3 โรงเรียน)  
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ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองจากการสมัภาษณ ์โดยแบ่งประเด็นการ
สัมภาษณ์เป็น 7 ประเด็น ที่มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 7 หมวด ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ TQA / OBECQA และสรุปผลการสัมภาษณ์ ตามประเด็นที่ก าหนดไว ้โดยน าเสนอผล
การวิเคราะหข์อ้มลูสรุปในภาพรวม ตามกลุ่มของผูใ้หส้มัภาษณ ์และแยกตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ ระดบั OBECQA ระดบั ScQA และระดบั WCSS โดยมีรายละเอียดของ
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 

 
ประเด็นท่ี 1    ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน / โครงร่างองคก์ร 
 

ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง เพื่อสอบถามสภาพ
ปัจจุบนั ในประเด็นที่ 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรียน / โครงร่างองคก์ร 
 

OBECQA ScQA WCSS 
ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร 

- โรงเรียนประชาสัมพันธ์หลากหลายเพ่ือแสดง
สารสนเทศพื้นฐาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ปรัชญาโรงเรียน ค่านิยมแนวคิด
หลกัวัฒนธรรมองคก์รของโรงเรียน 
- โครงสร้างการบริหาร 4 ฝ่ าย กลุ่ มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหาร
งบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป และ กลุ่ม
นโยบายและแผน  
- ม.ตน้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
- ม.ปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

- ประชาสมัพันธ์ วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค ์
ปรัชญาโรงเรียน  ค่านิยมและแนวคิดหลัก 
วัฒนธรรมองคก์รของโรงเรียน ที่หลากหลาย  
- โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น      
4 ฝ่าย คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  กลุ่ มบ ริหารงบป ระมาณ  และกลุ่ ม
บริหารงานทั่วไป  
- โรงเรียนเทพศริรินทร ์
- โรงเรียนทวีธาภิเศก 

- ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางที่หลากหลายและ
ระบบ เครือข่าย อิน เท อร์เน็ ต  เพ่ือ เผยแพร่
วิสัยทัศนพั์นธกิจ เป้าประสงค ์ปรชัญาโรงเรียน 
ค่านิยมแนวคิดหลกั 
- โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น 4 
ฝ่าย คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  กลุ่ มบ ริหารงบป ระมาณ  และกลุ่ ม
บริหารงานทั่วไป  
- ยังไม่ระบุโรงเรียนคู่แข่ง 

ครู ครู ครู 
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั่ วไปในบริเวณของ
โรงเรียน การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทาง
ระบบเครือข่าย อินเทอรเ์น็ต Platforms  

- 4 ฝ่าย คือ วิชาการ บุคคล งบประมาณ  
และทั่วไป และ 1 กลุ่มนโยบายและแผน 

- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

- ติดป้ายประชาสมัพันธท์ั่วไปในโรงเรียน  
- 4 ฝ่าย คือ กลุ่มบริหารวิชาการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหาร 

งบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
- โรงเรียนเทพศริรินทร ์
แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

- ติดป้ายประชาสมัพันธท์ั่วไป และ การเผยแพร่
ทางระบบเครือข่าย อินเทอรเ์น็ต  
- 4 ฝ่าย คือ กลุ่มบริหารวิชาการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 
และกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
- ยังไม่มีการระบุ 

บุคลากร บุคลากร บุคลากร 

- ประชาสมัพนัธท์ั่วไปในโรงเรียน 

- สรา้งสภาพแวดลอ้ม บริบท จัดกิจกรรม  
ท่ีเกิดการถ่ายทอด ส่งต่อ จากบุคคลสู่บุคคล  
- วิชาการ บุคคล งบประมาณ ทั่วไป  
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไม่แน่ใจ 

- ติด ป้ายประชาสัมพันธ์ในบริ เวณของ
โรงเรียน อินเทอรเ์น็ต Digital Technology 

- 4 ฝ่าย คือ  วิชาการ  ปกครอง การเงิน 
ธุรการ 
- โรงเรียนเทพศริรินทร ์

- ใ น บ ริ เ ว ณ ข อ ง โ ร ง เรี ย น ติ ด ป้ า ย
ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ทั่ ว ไป  แ ล ะก ารส ร้า ง
สภาพแวดล้อม จากผู้บริหารโรงเรียนถึงครู 
จากครู ถึงนักเรียน จากนักเรียนถึงนักเรียน  
- 4 ฝ่าย คือ วิชาการ บุคคล ประมาณ ทั่วไป  
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

OBECQA ScQA WCSS 
นักเรียน นักเรียน นักเรียน 

- การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต Platforms Digital  

- 4 ฝ่าย คือ กลุ่มบริหารวิชาการ  
กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงบประมาณ กลุ่มทั่วไป  
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

- ติดป้ายทั่วไปในบริเวณของโรงเรียน 

- การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต Application 

- 4 ฝ่าย วิชาการ บุคคล งบประมาณ ทั่วไป  
- โรงเรียนเทพศริรินทร ์

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วไปในบริเวณของ
โรงเรียน และจัดกิจกรรม ท่ีส่งเสริม กระตุ้น
ให้เกิดการถ่ายทอดเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
Digital  
- 4 ฝ่าย วิชาการ บุคคล งบประมาณ ทั่วไป  

ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง 
- ป้ายประชาสมัพนัธท์ั่วไปในบริเวณ 

ของโรงเรียน ผ่านทางระบบอินเทอรเ์น็ต  
- 5 ฝ่าย คือ วิชาการ บุคคล งบประมาณ  
และบริหารทั่วไป และกลุ่มแผนงาน 

- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วไปในบริเวณของ
โรงเรียน ผ่านทางระบบอินเทอรเ์น็ต  
- 3 ฝ่าย คือ กลุ่มบริหารวิชาการ  
ก ลุ่ ม บ ริ ห าร ง าน บุ ค ค ล  ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร
งบประมาณ  
- โรงเรียนเทพศริรินทร ์

- ติ ด ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ บ น ร ะ บ บ
อินเทอรเ์น็ต  
- 4 ฝ่าย คือ กลุ่มบริหารวิชาการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป  
- ไม่แน่ใจ 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง ในประเด็นที่ 1 

ขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรียน / โครงร่างองคก์ร พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจ และขอ้มลูพืน้ฐานโรงเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากลมาแลว้ ทั้ง 2 ระดับ คือ OBECQA และ ScQA นั้น มีขอ้มูลพืน้ฐาน และการรบัรู้
ของครู นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ชัดเจน ครบถ้วนมากกว่า โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมินซึ่งยงัไม่มีการด าเนินการในหลายส่วนที่มีความเกี่ยวขอ้ง  
 

ประเด็นท่ี 2  ผู้บริหารโรงเรียน / การน าองคก์ร / กลยุทธ ์
 

ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ในประเด็นที่ 2 
ผูบ้ริหารโรงเรียน / การน าองคก์ร / กลยุทธ ์
 

OBECQA ScQA WCSS 
ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร 

-วิเคราะหบ์ริบทโดยใชเ้ทคนิค SWOT 
- ทบทวนวสิยัทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงคเ์ชิงกล
ยุทธ ์ค่านิยมแนวคิดหลกั 
- แผนกลยุทธโ์ดยใช ้Balanced Scorecard 

รวบรวมและวิเคราะหปั์จจัยน าเขา้ ส ารวจ
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก โดยใช้
ขอ้มูลสารสนเทศที่ไดเ้ก็บรวบรวมไว ้
ในการวางแผนกลยุทธ ์ผ่านกระบวนการ SWOT  

ศึกษาบริบทของโรงเรียน (SWOT) ประชุมเพ่ือ
ก าหนด วิเคราะหว์ิสยัทัศน ์พันธกิจที่เป็น
แนวทางในการพัฒนาวิเคราะหท์ิศทางการ
พัฒนาของโรงเรียน ก าหนดค่านิยมของโรงเรียน  
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

OBECQA ScQA WCSS 

ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร 
- ก าหนดวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธแ์ละตวัชีว้ัด 
- ก าหนดเป้าหมายโครงการทางกลยุทธ ์
- เชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณ และจัดท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี ถ่ายทอดสู่การปฏิบติั 

Analysis โดยพิจารณาสภาพแวดลอ้มภายใน 
(Internal Environment) เพ่ือเป็นขอ้มูลในการหา
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
และมีผลท าใหเ้กิดการด าเนินงานภายในโรงเรียน 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัของบุคลากร
ภายในโรงเรียนพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตาม
มาตรฐานมีคุณธรรมจริยธรรม และมวีินัย เพ่ือให้
ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก  เป็นคนดี มี
คุณภาพ 

ครู ครู ครู 

- วิเคราะหโ์รงเรียนโดยใชเ้ทคนิค SWOT 
- ทบทวนวสิยัทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์ค่านิยม ทุก 3 ปี 
- เชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณ และจัดท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี ถ่ายทอดสู่การปฏิบติั 
ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 
- ก าหนดวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธแ์ละตวัชีว้ัด
ก าหนดเป้าหมายและโครงการทางกลยุทธ ์

กระบวนการ SWOT Analysis โดยพิจารณา
สภาพแวดลอ้ม (Internal Environment) เพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการหาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) และมผีลท าใหก้ารด าเนนิงาน
ภายในโรงเรียนประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลว เช่น 
บุคลากร งบประมาณที่ไดร้บัการจัดสรรแลว้ วัสดุ
อุปกรณ ์เครื่องมือ เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการ
ทุกดา้น การเงินพัสดุ งบประมาณ ทรพัยากร
บุคคล  

1. ศึกษาบริบทของโรงเรียน (SWOT) และขอ้มูล
จากการประเมินของนักเรียนในปีการศึกษาที่
ผ่านมา 3 ปี เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค 
2. ก าหนดวิสยัทัศนก์ารจัดการศึกษา 
3. ก าหนดพันธกิจ และกลยุทธเ์พ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเ้รียนและการบริหารจัดการพัฒนา
ผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวนิัย เพ่ือใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพเป็นพล
โลก  มีคุณภาพ 

บุคลากร บุคลากร บุคลากร 

- ทบทวนวสิยัทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงคเ์ชิง 
กลยุทธ ์ค่านิยม ทุก 3 ปี จัดท าแผนปฏิบติัการ 
- ก าหนดเป้าหมายและโครงการกิจกรรม 
ทางกลยุทธกั์บการจัดท างบประมาณ  

ก าหนดวิสยัทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค ์และ
ประเด็นยุทธศาสตรข์องโรงเรียนต่อไปก าหนด
กรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนกลยุทธ  ์5 ปี
การศึกษา คือ ปีการศึกษา 2559-2563 

ศึกษาบริบทของโรงเรียน (SWOT) และขอ้มูล
จากการประเมินตนเองของนักเรียนในปี
การศึกษาที่ผ่านมา (3 ปี) เพ่ือหาจุดแข็ง , 
จุดอ่อน ,โอกาส และอุปสรรค ก าหนดวิสยัทัศน์
การจัดการศึกษา 

นักเรียน นักเรียน นักเรียน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
โรงเรียน เช่นการจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 

จัดประชุมเพ่ือสอบถามและรวบรวม 
ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ หัวหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้หัวหนา้งาน ตวัแทนครู และตวัแทน
นักเรียน 

พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานมี
คุณธรรมจริยธรรม และมีวนิัย เพ่ือใหผู้เ้รียนมี
ศกัยภาพเป็นพลโลก  เป็นคนดี มีคุณภาพ 

ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง 
จัดประชุมเพ่ือสอบถามและรวบรวม ความ
คิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนโดยใชก้ระบวนการมีส่วน
ร่วม  

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม สมาคมผูป้กครองและครู 
สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมครูเก่า และเครือข่าย 

ประชุมชีแ้จงทิศทางและการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
รบัทราบ 

 
จากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อ

สอบถามสภาพปัจจุบนัของการด าเนินการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในประเด็นที่ 2 
ผูบ้ริหารโรงเรียน/การน าองคก์ร/กลยุทธ์ พบว่า กระบวนของการน าองค ์และกลยุทธ์ของโรงเรียน
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ทั้ง 3 ระดบั ด าเนินการอยู่ในบุคคล 2 กลุ่ม เป็นหลักคือ กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน และครู สังเกตได้
จากการตอบค าถามจากประเด็นสัมภาษณน์ี ้ซึ่งจะสามารถใหข้อ้มลูที่ระบุเทคนิคกระบวนการได้
ชัดเจน และโรงเรียนในระดับ OBECQA จะมีกระบวนการได้มาของกลยุทธ์ที่หลากหลาย
ครอบคลมุการด าเนินงานของโรงเรียน และพบว่า เทคนิคกระบวนการ SWOT Analysis นัน้ ไดถู้ก
น าไปใชใ้นการจดัท ากลยุทธ ์และวางแผนปฏิบตัิการของโรงเรียนทุกระดบั  

 
ประเด็นท่ี 3    การจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน 
 

ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง ในประเด็นที่ 3 การ
จดัการระบบคณุภาพของโรงเรียน 
 

OBECQA ScQA WCSS 
ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร 

- บริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลดว้ยการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
- ตูร้บัความคิดเห็นหนา้หอ้งผูอ้  านวยการ  
- พบผูอ้  านวยการโดยตรงไดต้ลอดเวลา 
 - แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- น าผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี มาจัดท า  
- ประชมุครูประจ าเดือน /นิเทศการเรียนสอน  
- ติดตามการจัดการเรียนการสอน 

ผูบ้รหิารยึดหลกัการบริหารและเทคนิคการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management: SBM) “มุ่งมั่นพัฒนาผูเ้รียนใหม้ี
ศกัยภาพเป็นพลโลก ด ารงชีวิตบนพืน้
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารจัดการ  
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ เขา้ใจ
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายที่
ชัดเจน ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี 

ศึกษาบริบทของโรงเรียน (SWOT) 
วิเคราะห์ทิศทางการพฒันาของโรงเรียน 
ประชุมเพ่ือก าหนดค่านิยมของโรงเรียน 

พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานมี 
คุณธรรมจริยธรรม และมีวินัย เพ่ือใหผู้เ้รียน
มีศกัยภาพเป็นพลโลก  เป็นคนดี มีคุณภาพ 

ครู ครู ครู 

1. การก าหนดโครงสรา้งการด าเนินงาน  
2. การจัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ  
3. การใชข้อ้มูลหลกัสูตรสถานศึกษา สารสนเทศ
และกลุ่มนักเรียนเพ่ือจัดและพัฒนากระบวนการ 
4. การจัดโครงสรา้งการเรียนรู ้อัตราก าลงัครู 
5. การจัดสอนตามตารางสอน 
6. การนิเทศติดตามการสอน วัดประเมนิผล 
7. การจัดท ารายงานสรุป 

ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนนิงานดว้ยระบบการ
บริหารคุณภาพ PDCA โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย มีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายใน
และภายนอกของโรงเรียนซึ่งใชเ้ทคนิควิธี SWOT 
(SWOT Analysis) ประเมินสถานภาพของ
โรงเรียนแลว้น าขอ้มูลมาก าหนดทิศทางของ
โรงเรียน ก าหนดวิสยัทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค ์
และจัดท ากรอบกลยุทธห์ลกัใหบ้รรลุเปา้หมาย 

1. วิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียนใน
ดา้นต่าง ๆ และจึงพิจารณาหนว่ยงานภายนอกที่
มีคุณสมบติัเหมาะสมและใหค้วามช่วยเหลือ 
2. หากมีหน่วยงานภายนอกติดต่อมาเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ทางโรงเรียนจะมีการพิจารณา
ความเหมาะสมและอนุญาตใหค้วามร่วมมือ 
3. ส ารวจและวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน 

บุคลากร บุคลากร บุคลากร 
- ควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนการท ารายงานสรุป   
- การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
การส่งผลสรุปไปใหง้านประกันคุณภาพ 

ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนนิงานดว้ยระบบการ
บริหารคุณภาพ PDCA โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย มีการวิเคราะหท์ัง้ภายในและภายนอก
ของโรงเรียนซึ่งใชเ้ทคนิควิธี SWOT  

- มีความรวดเร็วความรวดเร็วของการจัดการ
ปัญหา และภาวะเหตุการณฉ์ุกเฉิน ในระดบัที่
ตอบสนองความตอ้งการของนักเรียน ได ้ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

OBECQA ScQA WCSS 
นักเรียน นักเรียน นักเรียน 

สมาคมผูป้กครองและครู  สมาคมนักเรียนเก่า 
สนับสนุน ทัง้นียั้งมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน คอยก ากับ ติดตาม การปฏิบติังาน 

นวัตกรรมในดา้นการจัดการระบบบรหิาร 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

- มีความรวดเร็วความรวดเร็วของการจัดการ
ปัญหา และภาวะเหตุการณฉ์ุกเฉิน ในระดบัที่
ตอบสนองความตอ้งการของนักเรียน  

ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง 
โรงเรียนมีวัฒนธรรมองคก์รที่เขม้แข็ง  มี
ระบบงานที่มปีระสทิธิภาพ สมาคมผูป้กครอง
และครู  สมาคมนักเรียนเก่า ที่ช่วยเหลือ
สนับสนุนมาโดยตลอด  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน คอยก ากับ ติดตาม ดูแล 

ระบบโรงเรียนคุณภาพ เพ่ือน ากลยุทธไ์ปสู่การ
ปฏิบติัที่เป็นเลิศตามที่ก าหนดไวใ้นวิสยัทัศน์
บริหารจัดการที่เนน้การบรหิารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management: SBM) 
ควบคู่ไปกับการคุณภาพ PDCA  

จัดกิจกรรมใหค้วามรูกั้บนักเรียนโดยผูป้กครอง
เครือข่าย  

 
จากตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อ

สอบถามสภาพปัจจุบนัของการด าเนินการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในประเด็นที่ 3 
การจดัการระบบคณุภาพของโรงเรียน พบว่า กระบวนของวงจรคณุภาพ PDCA ไดม้ีการปรากฏใน
กระบวนการท างานของโรงเรียนในทุกระดบั และมีการใชรู้ปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
โดยให้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษา จากการให้ขอ้มูลของทุกกลุ่มบุคคล และยังมีการ
ก าหนดวงรอบของระยะการด าเนินการและการพฒันาที่ชดัเจน  
 

ประเด็นท่ี 4    การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 
ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง ในประเด็นที่ 4 การจัด
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

OBECQA ScQA WCSS 
ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร 

พัฒนาหลกัสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผู้
ประพฤติดีมีความรู ้เป็นพลโลก บนพืน้ฐานตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ครูและบุคลากรไดร้บัการพัฒนาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากลพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่ง 

โรงเรียนมีการก าหนดเกณฑม์าตรฐานดา้นการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ก าหนดค่าเป้าหมายโดยศึกษาจากค่าเป้าหมาย 
3 ปียอ้นหลงัเป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
ครูผูส้อน ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนมีการด าเนินการติดต่อ  

ร่างหลกัสูตร ตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตร ขอ
อนุมัติหลกัสูตร และน าหลกัสูตรไปใชผู้เ้รียนเป็น
คนดี มีคุณภาพ มีศกัยภาพ 

 1. มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ 

2. สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

3. จัดท าโครงงานวชิาการและคุณธรรมไดอ้ย่าง 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

OBECQA ScQA WCSS 
ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร 

เรียนรู ้ความเป็นเลิศดา้นวชิาการ ควบคู่
คุณธรรม จริยธรรม 

ประสานงานหน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานอื่น 

ตามศกัยภาพ 

4. มีทักษะกระบวนการใชเ้ทคโนโลยี 
ครู ครู ครู 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
มุ่งสู่มาตรฐานสากล พัฒนาศกัยภาพครู 
บุคลากร 
2. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
3. น าผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี มาจัดท า
ขอ้มูล เปรียบเทียบและปรบัปรุงพัฒนา 
- การประชมุครูประจ าเดือน / นิเทศการสอน  
- ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารวชิาการและการ
ประชุมกลุ่มสาระ 

โรงเรียนมีการด าเนินการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงาน ทางการศึกษาและหน่วยงาน อื่น ๆ 
ในทอ้งถ่ินทัง้ภาครฐัและ เอกชน เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ผ่านการสอบถามความพึงพอใจการใชห้ลกัสูตร
ทุกปีโรงเรียนมีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
พัฒนารูปแบบการสอน ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมี
ความรู ้ทักษะ การสรา้งสื่อ นวัตกรรม และ
บทเรียนดว้ยวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การส่งเสริมใหค้รู สรา้งสื่อ นวัตกรรม ส าหรบัการ
เรียนการสอน 

1. ส ารวจและวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานในดา้นต่าง 
ๆ ไดแ้ก่ สภาพและความ ตอ้งการของชุมชน 
ศกัยภาพของ โรงเรียน และหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ปรบัปรุง 
2560) 
2. ร่างหลกัสูตร ตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตร 
ขออนุมัติหลกัสูตร และน าหลกัสูตรไปใช ้
1. มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ 
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. จัดท าโครงงานวิชาการ คุณธรรมตาม 
4. มีทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค ์

บุคลากร บุคลากร บุคลากร 

การใชข้อ้มูลหลกัสูตรสถานศึกษา 

สารสนเทศและกลุ่มนักเรียนเพ่ือจัดและ
พฒันากระบวนการเรียนรู ้

โรงเรียนมีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
เป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสูตร 
พฒันารูปแบบ การสอน อย่างต่อเน่ือง 

1. ส ารวจและวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน 

 2. ร่างหลกัสูตร ขออนุมตัิหลกัสูตร และน า
หลกัสูตรไปใช้ 

นักเรียน นักเรียน นักเรียน 

- คอยก ากับ ติดตาม ดูแลผลการปฏิบตัิงาน
ของโรงเรียน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม, กิจกรรมชุมนุม, ด าเนินการ
ทัง้สองรูปแบบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาเพ่ิมเติม, กิจกรรม  

1. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั โดยมีการน าส่ือแอปพลิเคชั่นและการ
จัดการเรียนรูท่ี้กระตุ้นทกัษะการคิดมาใช้ 

นักเรียน นักเรียน นักเรียน 
น าเสนอในงานเปิดบา้นวิชาการ น าเสนอใน
งานเปิดบา้นวิชาการ รายวิชาเพ่ิมเติม, 
กิจกรรมชุมนุม, ด าเนินการทัง้สองรูปแบบ
ภาษาจีน เกาหลี รายวิชาเพ่ิมเติม, กิจกรรม 

ชุมนุม, ด าเนินการทัง้สองรูปแบบ
ภาษาองักฤษ ฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ฝรั่งเศส 

วดัและประเมินผลการเรียนรูต้าม
ตวัชีว้ดัท่ีก าหนดในสาระการเรียนรู ้8 กลุ่ม
สาระฯ แบบประเมินท่ีหลากหลาย ประเมิน
ตามสภาพจริง 

ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง 

การประชุม การอบรมสมัมนา การทศัน
ศึกษา การศึกษาต่อ ติดตาม ดูแลผลการ
ปฏิบตัิงานผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เอกสาร
ประกอบการเรียน น าเสนอในงานเปิดบา้น
วิชาการ 

การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน ์สามารถปรับใหเ้หมาะสม
กับความสนใจ 

 

นักเรียนมีการท าโครงงาน และมีการ
ประชาสมัพนัธข์อ้เท็จจริงท่ีไดร้บัจากการท า
โครงงาน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรูใ้น
ชุมชน และมีกิจกรรมจัดการน าเสนอ
โครงงาน  
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จากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อ
สอบถามสภาพปัจจุบนัของการด าเนินการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในประเด็นที่ 4 
การจดัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ในโรงเรียนระดับ 
OBECQA และ ScQA นั้น มีความชัดเจนและหลากหลายในการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการบูรณการความรูท้ักษะที่ส่งเสริมสมรรถนะ
ส าคัญขัน้สูงของนักเรียน ส่งเสริมคุณลักษณะการพลโลก และในโรงเรียนระดับ WCSS นั้น จะมี
ความหลากหลายในดา้นส่งเสริมทกัษะชีวิต ที่ชดัเจนมากกว่า  
 

ประเด็นท่ี  5    นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อสอบถามสภาพ
ปัจจุบนั ในประเด็นที่ 5 นกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
 

OBECQA ScQA WCSS 
ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร 

- ส่งหนังสือถึงผูอ้  านวยการทางไปรษณีย ์ 
- ตูร้บัความคิดเห็นหนา้หอ้งผูอ้  านวยการ  
- พบผูอ้  านวยการโดยตรงไดต้ลอดเวลา  
- แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- น าผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี มาจัดท า
ขอ้มูลสถิติเปรียบเทียบ วิเคราะห ์ปรบัปรุง 
พัฒนานวัตกรรม มีการติดตามการจัดการเรียน
การสอนโดยใชก้ารประชุม และ PLC 

กระบวนการจัดการดา้นการรบัฟังนักเรียนและผู้
มีส่วนไดส้ว่นเสียปัจจบุนั โดยการประชุม
นักเรียนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย และการเย่ียม
บา้นนักเรียน นอกจากนีโ้รงเรียนมีวธิีการใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน ์และเทคโนโลยีบนเว็บไซต ์
Facebook LINE ในการรบัฟังเสียงของนักเรียน
ปัจจุบนัและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

กระบวนการติดต่อสื่อสาร และรบัฟังความ
คิดเห็นกับผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย ดงันี ้  
1. รวบรวม และวิเคราะหข์อ้มลูจากสารสนเทศ 
2. แบบสอบถามจากการประชุมผูป้กครอง  
3. เว็บไซดข์องโรงเรียน  
4. กล่องรบัความคิดเห็น  
5. ขอ้มูลจากครูที่ปรึกษา  

ครู ครู ครู 

- ประชมุระดบัชัน้ 
- ตูร้บัความคิดเห็นหนา้หอ้งผูอ้  านวยการ  
- แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- ติดตามการจัดการเรียนการสอน น าผลการ
ด าเนินงานใน SAR ประจ าปีการศึกษาที่ผ่านมา 

การสมัภาษณ ์ การประเมนิ การสอบถาม สื่อ
สงัคมออนไลน ์และเทคโนโลยีบนเว็บไซต ์เช่น 
การประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลกัสูตร
สถานศึกษา การประเมนิผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ การประเมินการบริการทาง
การศึกษา และการท าธุรกรรมต่าง ๆ  

1. แบบสอบถามจากการประชุมผูป้กครอง  
2. เว็บไซดข์องโรงเรียน  
3. กล่องรบัความคิดเห็น  
4. ขอ้มูลจากครูที่ปรึกษา  

บุคลากร บุคลากร บุคลากร 
- ส่งหนังสือถึงผูอ้  านวยการทางไปรษณีย ์ 
- ตูร้บัความคิดเห็นหนา้หอ้งผูอ้  านวยการ  
- พบผูอ้  านวยการโดยตรงไดต้ลอดเวลา  
- แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

การสมัภาษณ ์ การประเมนิ การสอบถาม สื่อ
สงัคมออนไลน ์และเทคโนโลยีบนเว็บไซต ์เช่น 
การประเมินความพึงพอใจ 

1.แบบสอบถามจากการประชุมผูป้กครอง  
2. เว็บไซดข์องโรงเรียน  
3. กล่องรบัความคิดเห็น  
4. ขอ้มูลจากครูที่ปรึกษา  
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

OBECQA ScQA WCSS 
นักเรียน นักเรียน นักเรียน 

- ประชมุระดบัชัน้  
- การเย่ียมบา้นนักเรียนทุกปี 
- ตูร้บัความคิดเห็นหนา้หอ้งผูอ้  านวยการ  
- พบผูอ้  านวยการโดยตรงไดต้ลอดเวลา  
- แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

แบบสอบถาม แบบประเมิน การสมัภาษณ ์  
การสงัเกต การประชุมนักเรียนและผูม้สี่วนได้
ส่วนเสีย และการเย่ียมบา้นนักเรียน นอกจากนี้
โรงเรียนมีวิธีการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์และ
เทคโนโลยีบนเว็บไซต ์Facebook LINE ในการ
รบัฟังเสียงของนักเรียน 

เว็บไซดข์องโรงเรียน  
กล่องรบัความคิดเห็น  
ขอ้มูลจากครูทีป่รึกษา 
Facebook  
LINE  
ในการรบัฟังเสียงของนักเรียน 

ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง 
- ส่งหนังสือถึงผูอ้  านวยการทางไปรษณีย ์ 
- ตูร้บัความคิดเห็นหนา้หอ้งผูอ้  านวยการ  
- พบผูอ้  านวยการโดยตรงไดต้ลอดเวลา 
- แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- เว็บไซตโ์รงเรียน Facebook LINE  
- การเย่ียมบา้นนักเรียนทุกปี  

การประชุมนักเรียนและผูม้สี่วนไดส้ว่นเสีย และ
การเย่ียมบา้นนักเรียน นอกจากนีโ้รงเรียนมี
วิธีการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์และเทคโนโลยีบน
เว็บไซตโ์รงเรียน Facebook LINE ในการรบัฟัง
เสียงของนักเรียน 

การเย่ียมบา้น  
กล่องรบัความคิดเห็น  
ขอ้มูลจากครูทีป่รึกษา 
การใช ้Facebook LINE  
ในการรบัฟังเสียงของนักเรียน 

 
จากตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อ

สอบถามสภาพปัจจุบนัของการด าเนินการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในประเด็นที่ 5 
นกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย พบว่า ทุกโรงเรียนพยายามอย่างยิ่งในการรบัฟังเสียงของนักเรียน 
และมีการใชช้่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีความหลากหลาย นกัเรียน และผูป้กครองสามารถให้
ขอ้มลูในการด าเนินการส่วนนี ้ไดอ้ย่างชดัเจน  
 

ประเด็นท่ี 6    บุคลากร 
 

ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อสอบถามสภาพ
ปัจจุบนั ในประเด็นที่ 6 บุคลากร 
 

OBECQA ScQA WCSS 
ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร 

ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรพัฒนาตนเองให้
เป็นบุคคล แหล่งการเรียนรูม้ีความรกัในองคก์ร
โดยจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร 4 กิจกรรม 
ดงันี ้กิจกรรมที่ 1 สมัมนาก่อนเปิด-ปิดภาคเรียน  

โรงเรียนสรา้งความตระหนัก พรอ้มทัง้ใหแ้นว
ทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลใหแ้ก่ครู 
บุคลากร และผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบสามารถ
ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษา 

1. ส่งเสริมศกัยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ้
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

OBECQA ScQA WCSS 
ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร 

กิจกรรมที่ 2 สมัมนาครูระหว่างภาคเรียน  
กิจกรรมที่ 3 การอบรมครูรุน่ใหม่  
กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานภายในและ
ภายนอกประเทศ 

ไปในทิศทางเดียวกันผ่านโครงการพัฒนาครู 
มีก าหนดประเด็นการจัดกิจกรรมใหส้อดคลอ้ง
กับการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชุม
ชีแ้จงเพ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยทางการศึกษา 
4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู นวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ครู ครู ครู 
กิจกรรมที่ 1 สมัมนาครูก่อนเปิด-ปิดภาคเรียน  
กิจกรรมที่ 2 สมัมนาครูระหว่างภาคเรียน  
กิจกรรมที่ 3 การอบรมครูรุน่ใหม่  
กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานภายในภายนอก 
- แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
- โครงการขอ้ตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ
โรงเรียนในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 
- โครงการความร่วมมือ Asian University  
ส่งครูทุกกลุ่มสาระฯ ศึกษาภาษาอังกฤษ 

ประชุมชีแ้จงเพ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการผูม้ี
ส่วนร่วม โดยครอบคลุมประเด็นส าคญัโรงเรียน
มีการก าหนดเกณฑม์าตรฐานดา้นการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ก าหนดค่า
เป้าหมายในการด าเนนิงานโดยศึกษาจากค่า
เป้าหมาย 3 ปียอ้นหลงัเป็นเป็นทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพครูผูส้อน 

ส่งเสริมศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ้
โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยทางการศึกษา 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการศึกษา 

บุคลากร บุคลากร บุคลากร 
กิจกรรมที่ 1 สมัมนาครูก่อนเปิด-ปิดภาคเรียน  
กิจกรรมที่ 2 สมัมนาครูระหว่างภาคเรียน  
กิจกรรมที่ 3 การอบรมครูรุน่ใหม่  
กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานภายในภายนอก 

ประชุมชีแ้จงเพ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการผูม้ี
ส่วนร่วม โดยครอบคลุมประเด็นส าคญั 

ส่งเสริมศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ้

นักเรียน นักเรียน นักเรียน 
การศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ มีการอบรมพัฒนาคุณภาพครูผูส้อน 

ประชุมชีแ้จงเพ่ือสรา้งความรู ้ 
 - กิจกรรมสรา้งขวัญก าลงัใจและยกย่องเชิดชู
เกียรติในการประกอบอาชีพหนา้เสาธง 

ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง 
การศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ อบรม และประชุมชีแ้จงพัฒนาคุณภาพ

ครูผูส้อนเพ่ือสรา้งความรู ้ต่าง ๆ ทุกปี 
 - กิจกรรมสรา้งขวัญก าลงัใจและยกย่องเชิดชู
เกียรติในการประกอบอาชีพ วันไหวค้รู  

 
จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อ

สอบถามสภาพปัจจุบันของการด าเนินการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามระดับคุณภาพของโรงเรียน 3 ระดับ ใน
ประเด็นที่ 6 บุคลากร พบว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาครู บุคลากรนั้น ผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง และสามารถใหข้อ้มลูที่ชดัเจนคือ กลุ่มของ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร ส่วนกลุ่มนักเรียน 
ผูป้กครอง จะมีการรบัรูข้อ้มลูและใหข้อ้มูลในระดบัที่นึงเท่านั้น คือ รบัรู ้แต่ไม่มีขอ้มลูรายละเอียด
ในการด าเนินการ ต่าง ๆ ในทุกระดบัโรงเรียน   
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ประเด็นท่ี 7    ผลลัพธ ์/ ความต้องการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ 
 
ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อสอบถามสภาพ
ปัจจุบนั ในประเด็นที่ 7 ผลลพัธ/์ความตอ้งการในการพฒันาและยกระดบัคณุภาพ 
 

OBECQA ScQA WCSS 
ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร 

- ผลการด าเนินโครงการตามกลยุทธ ์16 

โครงการ เช่น - ผลการทดสอบระดบัชาติ 
และผลการแข่งขันโอลิมปิควิชาการ 

- เตรียมรบัการประเมินระดบัสูงขึน้ ปี 2565 

- การเขา้รบัการประเมินในระดบัท่ีสูงขึน้ใน
ปีการศึกษา2562 หรือภายในปี 2563 

- ผลจากการสอบ O-NET 

- เป้าหมายสูงกว่าโรงเรียนคู่แข่ง 

- มีความประสงคข์อเขา้รบัการประเมิน
ระดบั SCQA ในปี 2563 

- ผลจากการสอบ O-NET ผลสมัฤทธิ์ 
- ผลการแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียน 

ครู ครู ครู 
- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผลการทดสอบระดับชาติ 
- ผลการแข่งขันโอลิมปิควิชาการ 

- ผลการเขา้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

- ผลจากการสอบ O-NET 

- ผลการเขา้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทัง้น
และต่างประเทศ 

- ผลจากการสอบ O-NET 

- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผลการแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียน 

 

บุคลากร บุคลากร บุคลากร 
- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผลจากการสอบ O-NET 

- ผลจากการสอบ O-NET 

- ผลการเขา้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
- รบัการประเมินระดบั SCQA ในปี 2563 

- ผลจากการสอบ O-NET 

นักเรียน นักเรียน นักเรียน 
- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผลการทดสอบระดับชาติ 
- ผลการเขา้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทัง้ใน
และต่างประเทศ 

- ทกัษะสมรรถนะท่ีเกิดขึน้กับนักเรียน 

- ผลจากการสอบ O-NET 

- ผลการเขา้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทัง้น
และต่างประเทศ 

- คสามสามารถทางภาษาต่างประเทศใน
ระดบัสากล 

- ผลจากการสอบ O-NET 

- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- ความสามารถดา้นภาษาและวฒันธรรม 

 

ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง 
- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผลการทดสอบระดับชาติ 
- ผลการเขา้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทัง้ใน
และต่างประเทศ 

- ความสามารถในการท างาน 

- ผลจากการสอบ O-NET 

- ผลการเขา้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทัง้น
และต่างประเทศ 

- ทกัษะในการเอาตวัรอด และทกัษะชีวิต  

- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผลการเขา้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
- ทุนการศึกษา 

 
จากตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อ

สอบถามสภาพปัจจุบันของการด าเนินการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามระดับคุณภาพของโรงเรียน 3 ระดับ ใน
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ประเด็นที่ 7 ผลลพัธ/์ความตอ้งการในการพฒันาและยกระดบัคณุภาพ พบว่า โดยภาพรวมของทุก
ระดบัโรงเรียนจะมุ่งไปที่ผลผลิตของโรงเรียนที่เกิดขึน้จากนกัเรียนเป็นหลัก และทุกกลุ่มบุคคลที่ให้
ขอ้มลู แต่จะมีกลุ่มของนกัเรียน ผูป้กครอง ที่มีความตอ้งการในดา้นทกัษะสมรรถนะต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ผลลพัธท์ี่เกิดขึน้กบัตวันกัเรียนเชน่กนั และโรงเรียนในระดบั OBECQA จะมีการกล่าวถึงผลลพัธใ์น
การด าเนินการดา้นอ่ืน ๆ ของโรงเรียน ดว้ย   
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินการระบบคุณภาพตามเกณฑร์างวัล  TQA OBECQA จาก
การสัมภาษณ ์

การส่งเสริมการบริหารงานในโรงเรียนที่เขา้ร่วมระดบัมาตรฐานสากล และภาพรวม
การจัดการส่งเสริม การบริหารงานในโรงเรียนที่เข้าร่วมระดับมาตรฐานสากล และภาพรวม
เกี่ยวกับการบริหารงานในโรงเรียนที่เข้าร่วมระดับมาตรฐานสากลนั้น ยังขาดแนวทางในการ
ส่งเสริมการบริหารหลกัสูตรมาตรฐานสากลที่ชดัเจน ท าใหค้รูผูส้อนยงัไม่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของหลักสตูรมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเท่าที่ควร ยังขาดการใหค้วามรู้
ความเขา้ใจในทกัษะกระบวนการบริหารหลกัสตูรมาตรฐานสากล ขาดความต่อเนื่องในการกระตุน้
ใหค้รูท างาน และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัดไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่ยงัไม่เขา้รบัการประเมิน คือระดบั WCSS 

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการบริหารงานในโรงเรียนระดับ OBECQA คือ ผู ้บริหาร
โรงเรียนใหค้วามส าคญัในการจัดการคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยด าเนินการต่าง ๆ  เช่น 
การจัดประชุมชีแ้จงถึงแนวทางในการโรงเรียนมาตรฐานสากล ทัง้การจัดอบรม ศึกษาดูงานทัง้ใน
และนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนเงินทุนและอปุกรณ์ที่จ  าเป็นต่อการท างาน
ของครู ซึ่งทุกโรงเรียนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนครูผูส้อนให้มีความรู้ความเขา้ใจในการ
ด าเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อน ามาพฒันางานในอ่ืน ๆ พรอ้มทั้งส่งเสริมการด าเนินการ
นิเทศก ากับติดตามและประเมินผลตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในทุกด้านของการ
ด าเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล และตอ้งสรา้งจิตส านึก ทศันคติที่ดีในการจดัการคณุภาพตาม
นโยบายของโครงการเรียนมาตรฐานสากล ที่ไม่ไดเ้ป็นการเพิ่มภาระ หรือลดทอนคณุภาพในการ
จัดการเรียนการสอน แต่ในทางตรงกันขา้ม คือ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน และพฒันานกัเรียน รวมทัง้กระบวนการทัง้หมดของงโรงเรียนใหม้ีคุณภาพสงูขึน้ 
และมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน ซึ่งโรงเรียนตอ้งด าเนินการใหทุ้กคน ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวขอ้งกับโรงเรียน มี
ความรูค้วามเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั การด าเนินการทัง้การจดัการเรียนการสอน และการบริหาร
จดัการระบบคณุภาพของโรงเรียนจึงจะประสบความส าเร็จ   
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3. สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูลในการวิจัยข้ันตอน ท่ี 1  
จากการวิจัยครั้งนี ้ ที่ผู ้วิจัยท าการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน

มธัยมศึกษา และสภาพปัจจุบันในการด าเนินงานระบบการจดัการคุณภาพและการจดัหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ตามความมุ่งหมายของการวิจัยขอ้ที่ 1 นั้น ผูวิ้จัยมีผลการวิเคราะหข์อ้มูล จาก
การวิจยั ดงันี ้ 

(1) รูปแบบการจดัการคณุภาพที่ปรากฏตามเอกสาร ที่ท าการศึกษาจ านวน 140 
ฉบับ พบว่า รูปแบบการจัดการคุณภาพน ามาใช้ในการด าเนินการมากที่สุด ได้แก่ รูปแบบเชิง
ระบบ  รูปแบบวงจรคณุภาพ รูปแบบ Balanced Scorecard รูปแบบบูรณาการ และรูปแบบอ่ืน ๆ 
ตามล าดับ โดยมีรูปแบบอ่ืน ๆ ที่พบ อาทิเช่น การจัดการแบบองคร์วม การบริหารแบบเสริมพลัง
อ านาจ และการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นตน้  

(2) กระบวนการด าเนินการอีกหนึ่งกระบวนการส าคญั คือ กระบวนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนินการเพื่อยกระดบัคณุภาพของโรงเรียน(องคก์รหรือหน่วยงาน) ที่หน่วยงานตน้สงักัด
โดยเฉพาะในภาครฐับาลเป็นผูด้  าเนินการ โดยปรากฏชัดเจนในเอกสารประเภทที่ 1 คือ เอกสาร
การจดัการคณุภาพของโรงเรียน ที่เป็นเกณฑร์างวลัคุณภาพต่าง ๆ จะกล่าวถึงกระบวนการส าคัญ
ในการขบัเคลื่อนการด าเนินการ คือ กระบวนการของหน่วยงานตน้สงักดั (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 2560 , น. 76-99 ) ซึ่งผูวิ้จยันิยามศพัทเ์ฉพาะของกระบวนการนี ้คือ  

“ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนของหน่วยงานต้นสังกัด (ระบบการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพ)” 

(3) เกณฑ์รางวัลคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีการรับรองคุณภาพที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หรือระดับ
นานาชาติ และมีการน าไปใช้ อย่างแพร่หลายทั่วโลก คือ เกณฑ์รางวัลคุณภาพ MBNQA ซึ่ง
ประเทศไทยได้น ามาใชเ้พื่อการพัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ  และพัฒนา
องคก์รต่าง ๆ ภายในประเทศชื่อว่าเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA โดยน ามาใชใ้นภาคส่วน
ทางการศึกษาเพื่อใหส้ถาบันทางการศึกษาทุกระดบั ทัง้มหาวิทยาลัย และโรงเรียนมีกระบวนการ
จัดการศึ กษ าที่ มี ป ระสิท ธิภาพ  และส านั กบ ริห ารงานการมั ธยมศึ กษ าตอนปลาย  
กระทรวงศึกษาธิการ ไดน้ าเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ TQA มาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน และใช้ชื่อว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน OBECQA ที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ MBNQA และ 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA มีประเด็นส าคัญร่วมกัน แสดงถึงการน าหลักการพืน้ฐาน 
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แนวคิด ค่านิยม ของ MBNQA มาใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์ที่มีความสอดคลอ้ง และ
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ โดยใช้ระบบคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด เป็นตัวก ากับ
ควบคมุการด าเนินงาน 

(4) โครงสรา้งของรูปแบบการด าเนินการของโรงเรียน จ าแนกไดอ้อกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1)ส่วนที่ 1 ตอ้งปรากฏในโรงเรียน คือ วิสัยทัศน ์เป้าประสงค ์ พันธกิจ กลยุทธ์  ค่านิยม
แนวคิดหลัก สมรรถนะหลัก และ2)ส่วนที่ 2 ตอ้งด าเนินการในโรงเรียน คือ การจัดการหลักสูตร
และการเรียนการสอน การจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน การพัฒนาและปรบัปรุงผลการ
ด าเนินการ การตรวจสอบผลการด าเนินการ ปัจจยัที่มีผลต่อการด าเนินการของโรงเรียน ซึ่งก าหนด
จากการศึกษาเอกสาร โดยปรากฏรูปแบบเชิงระบบ กระบวนการวงจรคุณภาพ Balance 
Scorecard ฯลฯ และสอดคลอ้งตามเกณฑร์างวลัคณุภาพ TQA / OBECQA 

(5) สภาพปัจจุบันในการด าเนินการของส่วนที่ 1 ตอ้งปรากฏในโรงเรียน พบว่า 
โรงเรียนกลุ่ม เป้ าหมาย  ปรากฏ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ พันธกิจ  กลยุทธ์ ครบถ้วนใน
เอกสารรายงานของโรงเรียนที่ผูวิ้จัยท าการศึกษา และวิสยัทศัน ์เป้าประสงค ์สอดคลอ้งกบัเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ TQA / OBECQA โดยสมรรถนะหลักยังมีการปรากฏและความสอดคลอ้งเกณฑ์
รางวลัคณุภาพ TQA / OBECQA นอ้ยกว่าส่วนอ่ืน ๆ  

(6) สภาพปัจจุบันในการด าเนินการของส่วนที่ 2 ต้องด าเนินการในโรงเรียน 
พบว่า การพัฒนาและปรบัปรุงผลการด าเนินการ และการตรวจสอบผลการด าเนินการ ปรากฏ
กระบวนที่เป็น PDCA มีความครบถว้น มากที่สดุ และปรากฏการด าเนินการในทุกประเด็น ไดแ้ก่ 
การจดัการหลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดการระบบคณุภาพของโรงเรียน การพฒันาและ
ปรบัปรุงผลการด าเนินการ การตรวจสอบผลการด าเนินการ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการของ

โรงเรียน สอดคลอ้งกบักระบวนการเชิงระบบ SIPOC (Stakeholders → Input → Process → 

Output → Costumer)  และสอดคล้องกับกระบวนการเชิงระบบ IPO (Input → Process → 
Output)  โดยมีประเด็น ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการของโรงเรียนปรากฏกระบวนที่เป็น PDCA 
มีความครบถว้น นอ้ยที่สดุ 

(7) องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ประกอบดว้ยระบบการด าเนินการ 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ของหน่วยงานตน้สงักดั และระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน  

(8) รูปแบบการจัดการคณุภาพที่เหมาะสมตอ้งประกอบดว้ย กระบวนการ และ
ระบบ ที่มีความสอดคลอ้งกบัขัน้ตอนการด าเนินการตามกรอบของเกณฑร์างวลัคณุภาพ ในระดับ
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สากล 7 หมวด คือ ตอ้งมีการด าเนินการโดยใชว้งจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการเชิงระบบ 
IPO I(input) P(process) O(output) แ ล ะ  SIPOC S( stakeholders)  I(input) P(process) 
O(output) และC(costumer) ด าเนินการในทุกหมวด  

(9) ผูวิ้จัยไดค้้นพบ “ระบบบริหารจัดการคุณภาพแบบองคร์วมของการจัดการ
โรงเรยีนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล” ที่เป็นกระบวนการด าเนินการจดัการ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีครอบคลุมองคป์ระกอบของการจัดการคุณภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 2 องคป์ระกอบ คือ ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ของหน่วยงานตน้สงักดั และระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน โดยมีการด าเนินการที่ผสานกนั
ขององคป์ระกอบรูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สรุปผลของการศึกษาในตอนที่ 1 นี ้ ผลการวิจัย พบว่า องคป์ระกอบของรูปแบบการ
จดัการระบบคุณภาพของโรงเรียนของมัธยมศึกษา ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ระบบ
การพฒันาและยกระดบัคณุภาพโรงเรียนของหน่วยงานตน้สงักดั และ2) ระบบการจดัการคณุภาพ
ของโรงเรียน โดยใชก้ระบวนการของวงจรคณุภาพ PDCA เป็นขัน้ตอนในการจดัการระบบคณุภาพ 
ทั้ง 7 หมวด คือ 1)การน าองค์กร 2)กลยุทธ์ 3)นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4)การวัด การ
วิเคราะห ์และการจัดการความรู ้5)บุคลากร 6)การปฏิบัติการ 7)ผลลัพธ ์ด าเนินการแบบขั้นตอน
ของระบบ Stakeholders →  Input →  Process →  Output →  Costumer น าไปใช้ใน
โรงเรียนดา้นการบริหารจัดการ และดา้นการจดัหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีค่านิยมแนวคิด
หลักของเกณฑร์างวัลคณุภาพระดับมาตรฐานสากล 11 ประการ เป็นหลกัในการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน เพื่อใหห้น่วยงานที่รบัผิดชอบการจัดการศึกษา และโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากลมี
รูปแบบการจัดการะบบคุณภาพสามารถประยุกตใ์หส้อดคลอ้งเหมาะสมตามบริบทในการจดัการ
ระบบคุณภาพของโรงเรียนตนเอง สู่ความเป็นเลิศตาม เกณฑ์รางวัลคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากล 

 
ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับมาตรฐานสากล 

ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศในระดับมาตรฐานสากล นี ้ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการโดยใชก้ระบวนการพัฒนารูปแบบ ที่มีขั้นตอน
การพฒันาแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน (ชิรวฒัน ์นิจเนตร , 2560 , น. 98) ดงันี ้

ขั้นตอน 1) ประกอบด้วย การศึกษา เอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
เอกสารรายงานการด าเนินการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการ
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ด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยน ามาสังเคราะห์ให้ได้กรอบของ
รูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบและสารสนเทศตัง้ตน้ 

ขัน้ตอน 2) ประกอบดว้ย การสรา้งรูปแบบการจัดการคุณภาพโดยน าผลการศึกษา
มาสังเคราะห์กระบวนการเพื่อพัฒนาเป็น “ร่างรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล” และตรวจสอบความถูกตอ้ง ใหข้อ้เสนอแนะ และ
ความคิดเห็น ดว้ยการอิงผูท้รงคณุวฒุิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ และน าขอ้สรุปจากขอ้เสนอแนะมา
แกไ้ขปรบัปรุง  

ขัน้ตอน 3) ประกอบดว้ย การประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยการอิงผูท้รงคุณวุฒิ
โดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ปรบัปรุงแก้ไขโครงร่างรูปแบบจากการประเมิน
คณุภาพ เป็นฉบบัสมบูรณ์ และเสนอเป็นรายงานผลการวิจยัเผยแพร่ใหผู้ท้ี่สนใจ ต่อไป โดยมีผล
การพฒันาที่ปรากฏ ดงันี ้

 
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน

ระดับมาตรฐานสากล  
ท าใหไ้ด ้กระบวนการ ขั้นตอน ระบบ และวิธีการ ต่าง ๆ ในการจัดการคณุภาพของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทุกส่วน สามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการจัดการคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดว้ยความรู ้ความเขา้ใจ ที่
ถูกตอ้งบนพืน้ฐานของหลักการ ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล และสามารถเขา้
รบัการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพได้ จากการศึกษา วิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการ
คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล โดยการสังเคราะห์
เนือ้หา โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และสารสนเทศตัง้ตน้ ที่ไดจ้ากการผลการวิจยัในตอนที่ 1 มีผลการ
พฒันารูปแบบ โดยมีโครงสรา้ง และองคป์ระกอบที่เป็นกระบวนการต่าง ๆ ดงันี ้ 

1.1 องคป์ระกอบของรูปแบบท่ีเป็นกระบวนการปฏิบัติ 2 ระบบ ได้แก่  
(1) ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด  

คือ กระบวนการจดัการศึกษาและพฒันาคุณภาพของโรงเรียนที่ด  าเนินการ
โดยหน่วยงานตน้สังกัด ระดับเขตพืน้ที่การศึกษาขึน้ไป โดยใชข้ัน้ตอนของวงจรคุณภาพ PDCA 
และด าเนินงานเชิงระบบ SIPOC ท างานผสานกัน สัมพันธ์ไปยังระบบการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียน ในการน าหลกัการของระบบบริหารจัดการคณุภาพแบบองคร์วมของการจัดการโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล บูรณาการสู่กระบวนการปฏิบตัิงาน เพื่อการ
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ส่งเสริม สนบัสนุน นิเทศ ติดตาม การจดัการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัใหม้ีคณุภาพ และสามารถ
ยกระดบัสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล  

(2) ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน  
คือ กระบวนการจัดการศึกษา และการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในการจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใชข้ั้นตอนของวงจรคณุภาพ PDCA และ
ด าเนินงานเชิงระบบ SIPOC ท างานผสานกนั สมัพันธ์เชื่อมโยงโดยตรงกบัระบบการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาของหน่วยงานตน้สงักดั เพื่อใหเ้กิดกระบวนการปฏิบตัิงาน
ในระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ที่ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการหลักสูตร โครงร่างองค์กร ค่านิยมแนวคิดหลัก และบูรณาการการ
ด าเนินงานของระบบคณุภาพ ทัง้ 7 หมวด ไดแ้ก่ 1)การน าองค ์ 2)กลยุทธ ์ 3)นกัเรียน และผูม้ีส่วน
ไดส้่วนเสีย  4)การวัด การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ 5)บุคลากร 6)การปฏิบัติการ และ 7)
ผลลัพธ์ โดยบูรณาการร่วมกันทั้งขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA  การด าเนินงานเชิงระบบ 
SIPOC และระบบคุณภาพ ที่ยึดค่านิยมแนวคิดหลักของการด าเนินการที่เป็นเลิศ เป็นแนวทาง
หลกัและตน้แบบในการด าเนินงาน โดยโรงเรียนตอ้งน าไปประยุกตใ์ชก้บัการด าเนินการทัง้หมด  

 
1.2 ข้ันตอนของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับ

มาตรฐานสากล  
รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมาตรฐานสากล มีขั้นตอน

ในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน โดยใช้ระบบของวงจรคุณภาพ PDCA เป็นขั้นตอนในระบบการ
จดัการคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด คือ  1)การน าองคก์ร  2)กลยุทธ์  3)นักเรียน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  
4)การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ 5)บุคลากร  6)การปฏิบตัิการ และ 7)ผลลพัธ ์โดยมี
รายละเอียดระบบของวงจรคณุภาพ PDCA ดงันี ้ 

Plan (P) คือ ขั้นตอนการวางแผนก่อนเริ่มปฏิบัติ งานจริง ก าหนดล าดับ
ความส าคัญของงาน และครอบคลุมถึงการก าหนดหัวขอ้วัตถุประสงคท์ี่ชัดเจนที่ต้องการลงมือ
ปฏิบตัิ ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพฒันาส่ิงใหม่ ๆ  

Do (D) คือ การลงมือท าหรือการปฏิบัติตามขัน้ตอนตามแผนงานที่ไดก้ าหนดไว้
อย่างเป็นระบบและให้มีความต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนการปฏิบัตินี ้เ ราควรศึกษาถึงวิธีการที่
เหมาะสมที่สดุส าหรบัการท างานนัน้ ๆ ดว้ยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และ ผลลพัธท์ี่ดีที่สดุ รวมถึง
ในระหว่างการปฏิบัติงานเราควรเก็บขอ้มูลที่ส  าคัญ หรือ ขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ของงานเอาไวเ้พื่อ
ประโยชนใ์นการท างานขัน้ตอนต่อไป 
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Check (C) คือ ขั้นตอนการตรวจสอบว่าหลังจากน าแผนที่วางไวไ้ปปฏิบัติจริง 
(Do) แล้วเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่เราไดก้ าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี ้สิ่งที่ควร
ค านึงถึงก็คือ เราตอ้งรูว่้าจะตอ้งตรวจสอบอะไรบา้งและจ านวนบ่อยครัง้แค่ไหน การตรวจสอบการ
ท างานควรจะมีการบนัทึกในรูปแบบต่าง ๆ ไว ้เพื่อใหง้่ายในการปรบัปรุง และแก้ไขในการท างาน
ครัง้ต่อไปเพื่อใหข้อ้มลูที่ไดจ้ากการตรวจสอบเป็นประโยชนส์ าหรบัขัน้ตอนถดัไป คือ กระบวนการ
ปรบัปรุงแกไ้ข 

Acts / Action (A) คือ กระบวนการปรบัปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา เป็นการน าเอา
ผลลัพธท์ี่ไดจ้ากขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) มาวิเคราะหแ์ละตรวจสอบสาเหตคุวามผิดพลาด
ที่เกิดขึน้มาประเมินเพื่อพฒันาแผนและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่เกิด เพื่อป้องกนัไม่ใหปั้ญหา
เดิมเกิดขึน้อีกในระยะยาว ถึงแมว่้าจะไม่มีขอ้บกพร่องจากกระบวนการท างานที่ผ่านมา แต่ควรจะ
มีวิธีในการพัฒนาปรบัปรุงการท างานของตนเองอยู่ เสมอ เพื่อให้การด าเนินงานครัง้ต่อไปมี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม 

การท างานของวงจรคุณภาพ PDCA โดยที่หลังจากเสร็จกระบวนการการปรบัปรุงแกไ้ข 
(Acts/Action) แลว้วงจรบริหารคณุภาพก็จะวนเขา้สู่กระบวนการวางแผน(Plan) เพื่อเริ่มวางแผน
ใหม่อีกครัง้หนึ่งส าหรบัการปฏิบตัิการในครัง้ต่อไป ซึ่งวงจรคุณภาพ PDCA จะสามารถวนอย่างนี ้
ไปไดเ้รื่อย ๆ โดยไม่มีที่สิน้สดุเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาที่จะเกิดและเป็นการพฒันาคณุภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ในการน าเกณฑค์ณุภาพมาใชใ้นการด าเนินการของโรงเรียน นัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้ง
บูรณาการ ประยุกตว์งจรคณุภาพ PDCA มาใชเ้ป็นกระบวนการในการด าเนินการจัดการคุณภาพ
ของโรงเรียน เนื่องจากมีพืน้ฐาน กรอบแนวคิด และมิติการให้คะแนนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
ระดบัมาตรฐานสากล นัน้ มีความสอดคลอ้งกับวงจรคณุภาพ PDCA ซึ่งจะท าใหเ้กิดกระบวนการ
ด าเนินการของโรงเรียนที่สามารถตอบขอ้ค าถามของเกณฑไ์ดอ้ย่างเป็นระบบ และชัดเจน และ
สามารถพัฒนาคุณภาพไดอ้ย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงไปยังมิติของการประเมิน แบบ ADLI และ
การใชค้ะแนน แบบ LeTCI ซึ่งเป็นระบบการประเมินของเกณฑ ์

 
1.3 ระบบด าเนินการของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับ

มาตรฐานสากล 
ในการด าเนินการของรูปแบดว้ยขัน้ตอนของวงจรคณุภาพ PDCA นัน้ การด าเนินการ

ในแต่ละขั้นตอนของวงจรนั้น จะต้องมีการใช้ระบบ  SIPOC 5 ขั้นตอน คือ Stakeholders → 

Input → Process → Output → Costumer และบูรณาการค่านิยมแนวคิดหลักของเกณฑ์
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รางวลัคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล เป็นหลกัในการปฏิบตัิงานตามขัน้ตอน โดยน าระบบไปใชใ้น
การด าเนินการของโรงเรียน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการจดัหลกัสตูรการเรียน
การสอน ของแนวทางการด าเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดและองคป์ระกอบ
ของระบบ ดงันี ้ 

 
(1) Stakeholders(S) คือ ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ส่งมอบ

ต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ซึ่ งโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ก าหนดกรอบของ 
Stakeholders และจัดประเภท/กลุ่ม ให้ชัดเจน พรอ้มทั้งก าหนดตัวชี ้วัดของ Stakeholders ที่มี
คณุภาพในการน าเขา้สู่กระบวนการต่อไป  

 
ตาราง 22 แสดงการยกตวัอย่าง Stakeholders ของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 
ประเภท/กลุ่ม Stakeholders ตัวชีว้ัด 
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  - สภาพสงัคมโลกปัจจุบนั / แผนพฒันาประเทศ 

- พรบ. / นโยบายการศึกษา  
- หลกัสูตรแกนกลาง (ปรบัปรุง 2560) 

- ระยะเวลา(รอบปีของการด าเนินการ) 
- ความเกี่ยวขอ้งกับโรงเรียนเชิงโครงสรา้ง 
- กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

- กระทรวงศึกษาธิการ/ สพฐ. / ส านักงานเขตพืน้ท่ี  
- ผูป้กครอง นักเรียน 
- สงัคม ชุมชน รอบโรงเรียน  
- องคก์รเครือข่ายโรงเรียน 

- สายงานตามโครงสรา้งการบงัคบับญัชา 
- ระยะเวลาความเกี่ยวขอ้ง 
- รศัมีของพืน้ท่ี  
- ระดบั ความเกี่ยวขอ้ง / สมัพนัธ ์

ผู้ส่งมอบ 
ต่าง ๆ 

- บริษัท / หา้งรา้น ท่ีบริการต่าง ๆ ใหแ้ก่โรงเรียน 
- องคก์ร / สถาบนั ต่าง ๆ ท่ีใหบ้ริการแก่โรงเรียน 
- โรงเรียน ระดบัประถมศึกษา  

- รูปแบบ ประเภทของการบริการ 
- ความส าคญัต่อการจัดการศึกษา 
- ปริมาณของนักเรียนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 
 

(2) Input(I) คือ  ส่ วนการน า เข้ า  หมายถึง บุ คคล องค์ความ รู้ ข้อมู ล 
สารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับ Stakeholders ที่มาจากตัวชี ้วัดที่มี
คุณภาพในการน าเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ ต่อไป โดย Input ที่ดี จะต้องมีความครอบคลุม
กระบวนการท างาน สนองต่อกระบวนการใหด้  าเนินการไปไดอ้ย่างเป็นระบบ และมีคณุภาพ ทัง้ใน
กระบวนการท างานหลกั และกระบวนการท างานสนบัสนุน  
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ตาราง 23 แสดงการยกตวัอย่าง Input ของกระบวนการท างานหลกั ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 

Stakeholders Input Process 
- สภาพสงัคมโลกปัจจุบัน / ยุทธศาสตรช์าติ 
- พรบ. / นโยบายการศึกษา  
- หลกัสูตรแกนกลาง 
- ผลคะแนน O-net / PISA   
- ความตอ้งการของนักเรียน 

- SDGs UNESCOs  
- แผนพฒันาฯ ฉบบั(ปัจจุบนั)ท่ี 12 2560-2564 
- พรบ.การศึกษา 
- หลกัสูตรแกนกลาง (ฉบบัปรบัปรุง 2560)  
- คะแนน O-net 3 ปีล่าสุด เปรียบเทียบคู่แข่ง  

กระบวนการออกแบบ
หลกัสูตร และจัดการ
เรียนการสอน  
ของโรงเรียน 

 
(3) Process(P) คือ กระบวนการ หมายถึง กิจกรรม หรือ การด าเนินงานท่ี

เช่ือมโยงกันเป็นล าดับข้ัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลักการ กติกา 
ขอ้บังคับ ความตอ้งการของนักเรียน ผูป้กครอง และความคาดหวงัจากส่วนที่เกี่ยวขอ้ง อย่างเป็น
ระบบ และสอดคลอ้งกับ Input และตรงตาม Output ที่ตอ้งการ สามารถท าซ  า้ได ้มีผูร้บัผิดชอบ 
และกรอบระยะเวลา สถานที่ในการปฏิบตัิที่ชดัเจน  
 
ตาราง 24 แสดงการยกตวัอย่าง Process ของกระบวนการท างานหลกั ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 

Stakeholders Input Process 
- สภาพสงัคมโลกปัจจุบัน / 
แผนพฒันาประเทศ 
- พรบ. / นโยบายการศึกษา  
- หลกัสูตรแกนกลาง 
- ผลคะแนน O-net / PISA  
- ความตอ้งการของนักเรียน 

- SDGs UNESCOs  
- แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 
2560-2564 
- พรบ.การศึกษา 
- หลกัสูตรแกนกลาง (ฉบบั
ปรบัปรุง 2560)  
- คะแนน O-net 3 ปีล่าสุด 
เปรียบเทียบคู่แข่ง  

กระบวนการออกแบบหลกัสูตร  
และจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนโดยใช ้วงจรคุณภาพ 
PDCA ในการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียน โดย
ใชแ้นวคิด ของหลกัสูตรท่ียึดกระบวนการทางทกัษะหรือ
ประสบการณเ์ป็นหลกั (process skill or experience 
curriculum) และจัดการเรียนการสอน แบบกิจกรรมและ
ประสบการณ ์(activity and experience learning) ** ตาม
เกณฑ ์หมวด 6  

 
(4) Output(O) คือ ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดจากกระบวนการ

ท างาน โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายของขัน้ตอน/กระบวนการ/งาน ที่ก าหนด
โดยตอ้งสามารถวัดได ้มีตวัชีว้ดัชดัเจน และสามารถปรบัปรุงผลการด าเนินการ บูรณาการผลลพัธ์
ที่ไดเ้ป็น ขอ้มลู สารสนเทศ หรือ Input ในกระบวนการขัน้ตอนอ่ืน ๆ ของระบบ และผลกระทบ 
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ตาราง 25 แสดงการยกตวัอย่าง Output ของกระบวนการท างานหลกั ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 
Stakeholders Input Process Output 
- ความตอ้งการของ
นักเรียน 

- SDGs UNESCOs  
- แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12  
- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
- หลกัสูตรแกนกลาง  
(ปรบัปรุง2560) 
- คะแนน O-net 3 ปีล่าสุด 
เปรียบเทียบคู่แข่ง  

กระบวนการออกแบบหลกัสูตร และ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยใช้
วงจรคุณภาพ PDCA ในการออกแบบ
และพัฒนาหลกัสูตรของโรงเรียน โดยใช้
แนวคิดของหลกัสูตรที่ยึดกระบวนการ
ทางทักษะหรือประสบการณเ์ป็นหลกั  
** ตามเกณฑ ์หมวด 6  

- หลกัสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- กระบวนการนิเทศ ติดตาม  
- กระบวนการประเมนิผล 
- สื่อการจัดการเรียนรู ้
** ตามเกณฑห์มวด 6 

 
(5) Costumer(C) คือ นักเรียน และหมายรวมถึง ผู้ปกครอง บุคลากร 

สถาบันการศึกษาในระดับสูงขึ้น และนักเรียนในอนาคต ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Output ที่
ไดม้าของระบบ สมัพันธ์กับเสียงความตอ้งการของ Costumer และประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
กระบวนการนัน้ ๆ  
 
ตาราง 26 แสดงการยกตวัอย่าง Costumer ของกระบวนการท างานหลกั ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 
Stakeholders Input Process Output Costumer 
- สภาพสงัคมโลก
ปัจจุบัน / แผนพัฒนา
ประเทศ 
- พรบ. / นโยบาย
การศึกษา  
- หลกัสตูรแกนกลาง 
- ผลคะแนน 
O-net / PISA   
- ความตอ้งการของ
นักเรียน 

- SDGs UNESCOs  
- แผนพัฒนาฯฉบบัที่ 
12 2560-2564 
- พรบ. การศึกษา 
- หลกัสตูรแกนกลาง 
(ปรบัปรุง2560)  
- คะแนน O-net 3 ปี
ล่าสุดทีเ่ปรียบเทียบ
คู่แข่ง 

กระบวนการออกแบบ
หลกัสูตร และจัดการเรียน
การสอน ของโรงเรียนโดย
ใช ้วงจรคุณภาพ PDCA ใน
การออกแบบและพัฒนา 
หลกัสูตรของโรงเรียน โดย
ใชแ้นวคดิของหลกัสตูรที่ยดึ
กระบวนการทางทักษะ
ประสบการณเ์ป็นหลกั  
** ตามเกณฑ ์หมวด 6 

- หลกัสตูรสถานศึกษา 
- แผนการจดัการ
เรียนรู ้
- กระบวนการนิเทศ 
ติดตาม 
- กระบวนการ
ประเมินผล 
- สื่อการจดัการเรยีนรู ้
** ตามเกณฑ ์ 
หมวด 6 

- การเขา้ชั้นเรยีน 
- ความพึงพอใจ ความผูกพันธ ์
- ผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน 
- ผลคะแนนO-net/PISA 
- คณุลกัษณะของนักเรยีน 
▪ เป็นเลิศวิชาการ 
▪ สื่อสาร2ภาษา  
▪ ล า้หนา้ทางความคดิ  
▪ ผลิตงานอยา่งสรา้งสรรค ์ 
▪ ร่วมกันรบัผดิชอบต่อสงัคม  
ของนักเรยีน ผูป้กครอง อื่น ๆ 
▪ ** ตามเกณฑ ์หมวด 3 / 7 
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1.4 รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล ที่แสดง โครงสรา้ง ขัน้ตอน และกระบวนการของ 2 องคป์ระกอบหลกั ในรูปแบบดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 10 แสดงโครงสรา้งของขัน้ตอน กระบวนการ ความเชื่อมโยง และการส่งต่อของ
รูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล โดยมี
องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบ 2 องคป์ระกอบ ทีเ่ป็นกระบวนการ และระบบงาน 2 ระบบ โดยใช้
กระบวนการของวงจรคณุภาพ PDCA เป็นขัน้ตอนที่มีกระบวนการของระบบที่สมัพนัธก์นั และใช้
กระบวนการเชิงระบบ SIPOC ในทุกขัน้ตอนของการด าเนนิการ ความหมายของสญัลกัษณ ์และ

รายละเอียดของขัน้ตอน กระบวนการ ดงัขอ้ 1.5 และ 1.6 ต่อไปนี ้
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1.5. ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด  
หมายถึง ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และในเชิงโครงสร้างทาง

นโยบาย โดยใช้ขั้นของวงจรคุณภาพ PDCA เป็นกระบวนการในการด าเนินการพัฒนาและ
ยกระดับ 4 ขั้นตอน และกระบวนการ ที่ด  าเนินกับโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลในสังกัด 
ดงันีต้ามภาพประกอบที่ 13 ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนของระบบการพฒันาทีห่น่วยตน้สงักดัตอ้ง
ด าเนินการ 
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1.6 ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน 
หมายถึง โรงเรียนที่เขา้ร่วมระดับมาตรฐานสากล (ฐานขอ้มูลของส านักบริหารงาน

การมธัยมศึกษาตอนปลาย) ในทุกระดบัคณุภาพ ดงันี ้
Non – WCSS คือ  โรงเรียนที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 
WCSS  คือ  โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ และยงัไม่ผ่านการประเมินคณุภาพ 
ScQA  คือ  โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ และผ่านการประเมินคณุภาพในระดบั ScQA  
OBECQA คือ  โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ และผ่านการประเมินคณุภาพในระดบั OBECQA 
 

ระบบการจดัการคุณภาพของโรงเรียน เป็นการด าเนินการ และการปฏิบัติงานของส่วน
ต่าง ๆ ในโรงเรียน ตามเกณฑร์างวัลคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล โดยใชก้ระบวนการของวงจร
คณุภาพ PDCA เป็นขั้นตอนของการจัดการระบบคุณภาพ โดยใชก้ระบวนการเชิงระบบ SIPOC 
ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ ที่มีความสมัพันธ์กบัระบบการพัฒนาและยกระดบัคณุภาพโดย
หน่วยงานตน้สงักดั บนพืน้ฐานของค่านิยมแนวคิดหลกัขององคก์รที่มีความเป็นเลิศ ตามที่ไดม้ีการ
ระบุไว ้สอดคลอ้งกับหลักสูตรสถานศึกษา อตัลกัษณโ์รงเรียน โครงร่างองคก์ร วิสัยทัศน ์ พันธกิจ 
เป้าประสงค ์และบริบทความตอ้งการของนกัเรียน ความคาดหวงัของผูป้กครอง ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
และสังคม ชุมชน เป็นกระบวนการในการด าเนินการจัดการคุณภาพของโรงเรียน สัมพันธ์กับ
หน่วยงานตน้สงักดั ตามภาพประกอบ 12 ดงันี ้

 
ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน โรงเรียน 

รายละเอียดการด าเนินการ ข้ันตอน 
การตรวจสอบ ส  ารวจ และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินการทุกกระบวน โดยใชก้ารวิเคราะห ์และการ
จัดการความรู้ อัน ได้แก่ Stakeholder Input Process Output/Outcome และCustomer เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการ
ปฏิบติังานใหม้ีความครบถว้น ครอบคลุมรอบดา้น ดงันัน้ โรงเรียนตอ้งมีการตรวจสอบสภาพการด าเนินการปัจจุบนัของตนเอง 
วิเคราะห์ ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ข้อจ ากัด แนวทางในการพัฒนา รวมทัง้ความตอ้งการของโรงเรียน โดยต้องค านึงถึงนโยบาย จุดเน้น 
หลกัการ ที่หน่วยงานตน้สงักัดก าหนดไว ้และส ารวจตรวจสอบผูเ้ชี่ยวชาญ/โรงเรียนพ่ีเลีย้ง ในการใหค้วามช่วยเหลือ  
การวางแผน เมื่อได้ขอ้มูลสารสนเทศที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินการแลว้ โรงเรียนต้องวางแผนก่อนการเริ่ม
ปฏิบัติงานจริง เป็นการก าหนดล าดับความส าคัญของงาน ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาและยกระดับ และครอบคลุมถึง
การก าหนดวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจนในการด าเนินการลงมือปฏิบติั พัฒนากระบวนการที่ยังไม่ปรากฏ  ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง และ
แกไ้ขกระบวนการที่มีอยู่แลว้ใหโ้รงเรียนสามารถด าเนินการจัดการคุณภาพได ้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีผูร้บัผิดชอบ  

Plan 
(P) 

 
ภาพประกอบ 12 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรยีน  

ขัน้ PLAN 
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ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน โรงเรียน 

รายละเอียดการด าเนินการ ข้ันตอน 

การฝึกอบรม Training การด าเนินการของโรงเรียนในการฝึกอบรมนั้น ต้องมีการด าเนินการเพื่อสรา้ง
ความรู ้และความเขา้ใจให้กับ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และผูท่ี้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งระบบงานของโรงเรียน ทั้งระบบงานหลัก (Core 
Process) และระบบงานสนับสนุน(Support Process) เห็นคุณค่า ประโยชน ์และความส าคัญของการเข้า
ร่วมระดับมาตรฐานสากล และการจัดการคุณภาพของโรงเรียนตามเกณฑ์ OBECQA และต้องด าเนินการ
ในการเขา้ร่วมการฝึกอบรม ดงันี ้ 

1. ต้นแบบ/พ่ีเลีย้ง หมายถึง การเขา้ร่วมการฝึกอบรมใหแ้ก่โรงเรียนตน้แบบ (เฉพาะโรงเรียนท่ีไดร้ับ
รางวัล OBECQA) เพื่อให้ท าหน้าท่ีร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการเป็นพี่เลีย้งCOACHING ให้
ค  าแนะน า MENTORING สามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ ์ในขัน้ตน้ใหก้ับโรงเรียนท่ี
ประสงคเ์ขา้รบัการประเมินต่อไปได ้และน ามาใชใ้นการด าเนินการของตนเองไดอี้กดว้ย 
2. โรงเรียน การเข้าร่วมการฝึกอบรมใหแ้ก่โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลในสังกัด ตามประเด็น
เนื ้อหา และความต้องการในการพัฒนาหลัก คือ ความเข้าใจในการด าเนินการตามเกณฑ์ การ
ปฏิบตัิงาน การประเมิน และการเขียนรายงานเพื่อให้โรงเรียนสามารถน าความรู ้ทกัษะ กระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการวางแผนการด าเนินการ/ปรับปรุงกระบวนการท างาน และ
พฒันาการจัดการคุณภาพของโรงเรียน และการจัดการศึกษา  
3. การฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก อนัไดแ้ก่ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบนั
ระดบัอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ฯลฯ  

** การฝึกอบรม เป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจ และเป็นการตรวจการท างานใหมี้ความชัดเจนมากขึน้  
ด้วยการจัดการคุณภาพ นั้น เป็นการด าเนินการท่ีต้องมีการฝึกฝน ท าความเข้าใจ และปรับปรุง
กระบวนการท างานอยู่เสมอ (on the job training) 

Do  
(D) 

การปรับปรุง  เป็นกระบวนการของการปรบัปรุงกระบวนการ การปฏิบตัิท่ีด  าเนินการไปแลว้ใหส้อดคลอ้ง
กับเกณฑ ์และการจัดการคุณภาพมากขึน้ มีรูปแบบวิธีการแนวทางที่ชัดเจน(Approach) โดยสามารถน าสู่
การปฏิบตัิ (Deploy) การเรียนรูร่้วมกันของการปฏิบตัิงาน(Learning) ไปถึงการบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียน
ร่วมกันของกระบวนการท างาน(Integration) จนเกิด Best Practice ท่ีเป็นเสมือนตวัแบบใหก้ับ
กระบวนการอ่ืน ๆ ต่อไป 
การพัฒนา  เป็นกระบวนการท่ีพฒันากระบวนการ การปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีตอ้งมีตามเกณฑ ์แต่ยงัไม่พบใน
การด าเนินการ ใหมี้รูปแบบวิธีการแนวทางที่ชัดเจน(Approach) โดยสามารถน าสู่การปฏิบตัิ (Deploy) 
การเรียนรูร่้วมกันของการปฏิบตัิงาน(Learning) เพื่อการพฒันา โดยกระบวนการท่ีด าเนินการนัน้ ตอ้ง
สอดคลอ้งกับกลยุทธ ์สู่การบรรลเุป้าประสงค  ์

Do (D) 

 
ภาพประกอบ 13 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรยีน  

ขัน้ DO 
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ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน โรงเรียน 

รายละเอียดการด าเนินการ ข้ันตอน 

การประเมิน   
การด าเนินการในขัน้ตอนนี ้โรงเรียนตอ้งด าเนินการตรวจสอบการด าเนินการตามแผนท่ีวางไวข้อง

ตนเองในการจัดการคุณภาพ และการจัดการศึกษา โดยการประเมินตามเกณฑ์ OBECQA และใช้
กระบวนการ วิธีการประเมิน ทั้งในส่วน กระบวนการ ADLI และประเมินผลลัพธ ์LeTCI เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบการด าเนินการท่ีผ่านมานั้น มีผลการประเมินเป็นอย่างไร สามารถด าเนินการจนมีผลลัพธ์
การด าเนินการท่ีสงูกว่าโรงเรียนคู่แข่งขันท่ีตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ หากมีการประเมินตามเกณฑขึ์น้ อีก
ทั้ง เป็นการตรวจสอบและเตรียมความพรอ้มของโรงเรียน ในการขอรับการประเมินเพื่อยกระดับ
คุณภาพของโรงเรียนให้สงูขึน้ หลงัจากท่ีได้มีการพัฒนาตามระยะเวลาท่ีก าหนด และการประเมินนั้น
ตอ้งมีการบนัทึกในรูปแบบต่าง ๆ ไว้  และให้ขอ้มูลย้อนกลบัใหแ้ก่ผูร้ับชอบของงานต่าง ๆ ในโรงเรียน 
เพื่อใหง้่ายในการปรบัปรุง และแก้ไขในการท างานครั้งต่อไปเพื่อใหข้้อมลูท่ีได้จากการตรวจสอบเป็น
ประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป  **เม่ือการประเมินมีผลการประเมินท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ แล้วจึงให้
หน่วยงานตน้สงักัดไดป้ระเมินผลการด าเนินการ อีกครัง้  

Check 
(C) 

 
ภาพประกอบ 14 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรยีน  

ขัน้ CHECK 
 
 

ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน โรงเรียน 

รายละเอียดการด าเนินการ ข้ันตอน 

การรายงานผล   
การด าเนินการเขียนรายงานจ านวน 100 หน้า ตามกรอบท่ีเกณฑ์ได้ก  าหนด เพื่อขอรับการ

ประเมิน โดยเป็นการรายงานการผลด าเนินการระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน อันประกอบไป
ดว้ย โครงร่างองคก์ร การน าองคก์ร กลยุทธ ์นักเรียนและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย การวัด วิเคราะห ์และการ
จัดการความรู ้บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลพัธ ์โดยใชห้ลักการของการประเมินตนเอง ADLI ใน
ส่วนของกระบวนการ และใชห้ลกัการ LeTCI ในการรายงานผลลพัธท่ี์มาจากการจัดการคุณภาพ 

เข้ารับการประเมินคุณภาพ ในระดบัคุณภาพท่ีสงูขึน้  
 

Action / 
Acts 
(A) 

 
ภาพประกอบ 15 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรยีน  

ขัน้ ACTON / ACTS 
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การจัดการคุณภาพของโรงเรียน ขั้นตอน PDCA                      น ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงร่างขององคก์ร 
และเป็นขั้นตอนการด าเนินการของระบบคุณภาพ                  ท้ัง 7 หมวด โดยใช้กระบวนการเชงิระบบ SIPOC 

โครงร่างองคก์ร (องคป์ระกอบ หลักการพืน้ฐาน การจัดการศึกษา) 
อตัลกัษณ์โรงเรียน  วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ กลยุทธ ์เป้าประสงค ์จุดเน้น  

ค่านิยมแนวคิดหลกั 11 ประการ สมรรถนะหลกัของโรงเรียน 
หลกัสตูรสถานศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

เกณฑร์างวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

โครงร่างองคก์ร 1. การน าองคก์ร 2. กลยุทธ ์

3. นักเรียนฯ 5. บุคลากร 6. การปฏิบัติการ 

4. การวัด วิเคราะห ์และจัดการความรู้ 

7. ผลลัพธ ์

 
ภาพประกอบ 16 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรยีน .ใน
การน าสู่โครงสรา้ง และองคป์ระกอบการด าเนนิการของโรงเรียน ตามเกณฑร์างวลัคณุภาพระดบั

มาตรฐานสากล  
 

1.7 การน ารูปแบบไปใช้ในการด าเนินการของโรงเรียน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย การ

จดัการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  และการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสรา้งความเข้าใจและทบทวนผลการ
ด าเนินการในระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นกลไกในการส่ือสารและการแบ่งปันเรียนรู้
จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและบุคคล เป็นรูปแบบการพัฒนา
โรงเรียน ใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก มีระบบการพฒันานกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร และสถานศึกษา
เพื่อพฒันาปรบัปรุงการด าเนินการขีดความสามารถและผลลพัธใ์หด้ีขึน้ มีความสามในระดบัสากล
และเพื่อท าให ้การจัดการศึกษามีการปรบัปรุงอยู่เสมอเป็นประโยชนก์ับนักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และความส าเร็จในปัจจุบันและในอนาคตของโรงเรียนและ
กา้วสู่คณุภาพตามเกณฑร์างวลัคณุภาพในระดบัที่สงูขึน้ตามล าดบั ในทุกดา้น ดงันี ้
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(1) ด้านการบริหารจัดการ 
การบริหารจดัการระบบคุณภาพ ตามเกณฑร์างวลัคณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล 

มีพืน้ฐานมาจาก “ค่านิยมแนวคิดหลกั 11 ประการ” ซึ่งเป็นรากฐานส าหรบัการบูรณาการกับการ
บริหารจัดการคณุภาพ มุ่งเนน้ผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ไปสู่มุมมองเชิงระบบที่
ครอบคลมุและบูรณาการการบริหารจดัการกับผลการด าเนินการโดยรวมขององคก์ร ภายใตก้รอบ
ที่มุ่งเนน้ผลลัพธ์ ซึ่งจะสรา้งพืน้ฐานส าหรบัการปฏิบัติ เพื่อเกิดการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติที่มีการ
จดัการความรู ้และความส าเร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เกณฑร์างวลัคณุภาพในระดับ
มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือที่มีการยอมรบัในระดบันานาชาติ โดยมีการประยุกตใ์หเ้หมาะสมกับ
การบริหารจัดการดา้นการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ตามองคป์ระกอบส าคัญ 
ดงันี ้

โครงร่างองคก์ร เป็นการรูจ้ักตัวตนของโรงเรียนที่เนน้ไปที่ลกัษณะองคก์รและ
สภาวการณข์ององคก์ร มีสาระส าคญัในความพรอ้มของปัจจยัที่ส่งเสริมใหเ้กิดคณุภาพของผูเ้รียน 
และระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เปรียบเทียบกับโรงเรียนอ่ืน ศึกษา/หาแนวทาง
ในการยกระดบัคณุภาพใหด้ีขึน้) 

หมวดท่ี 1 การน าองค์กร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะประสบผลส าเร็จ
หรือไม่ ผูน้  ามีความส าคญั และการขบัเคลื่อนการพัฒนาตอ้งมีวิสยัทัศน ์พันธกิจที่ชดัเจนภายใต้
คุณลักษณะ คุณธรรมจริยธรรมของผู้น า เป็นการสะท้อนให้ผู ้บริหารไดต้รวจสอบและพัฒนา
ตนเองเพื่อการน าองคก์รที่ดี 

หมวดท่ี 2 กลยุทธ์  การพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพแบบก้าวกระโดด 
จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน โดยก าหนดไว้ในแผนระยะยาว(แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา) และน าสู่การปฏิบตัิแต่ละปีในแผนปฏิบตัิการประจ าปี เทคนิควิธีการจะอยู่ในหมวดนี้
ทัง้หมด 

หมวดท่ี 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การรับฟังความคิดเห็นของ
นกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทัง้ดา้นหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน รวมทัง้บริการเสริมต่าง ๆ 
จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจและความผูกพนั ที่จะช่วยใหเ้กิดแนวร่วมการพฒันาไดม้ากขึน้ 

หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การที่จะรู้ว่าการ
ด าเนินงานที่โรงเรียนท าอยู่นั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ จ าเป็นตอ้งมีการวดัผลการด าเนินงาน ที่
สอดคลอ้งกนัทั้งระบบเพื่อน าขอ้มลูนัน้มาวิเคราะห ์ใชป้ระโยชนไ์ด ้รวมทัง้น าเทคโนโลยีมาท าเป็น
ฐานขอ้มลูส าคญัของโรงเรียน  
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หมวดท่ี 5 บุคลากร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะประสบผลส าเร็จไดน้ั้น 
ปัจจัยส าคญั คือบุคลากรในโรงเรียนที่มีหลายกลุ่ม หลายประเภทที่มีความแตกต่างกัน การท าให้
บุคลากรรกัและผูกพนั รวมทัง้การจดัระบบขอ้มลูบุคลากรที่ดีจะช่วยใหก้ารพฒันาคณุภาพเป็นไป
ไดต้ามวิสยัทศันท์ี่ก าหนด 

หมวดท่ี 6 การปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดด จ าเป็นที่
จะตอ้งมีการออกแบบการท างานในโรงเรียนให้เป็นระบบ เอือ้ต่อการบริหารจัดการโดยค านึงถึง
เป้าหมายส าคญัของโรงเรียนคือ ผูเ้รียนไดร้บัประโยชนส์งูสดุ 

หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์ จัดกลุ่มผลลัพธ์ที่ควรจะน ามาพิจารณาความส าเร็จของ
โรงเรียนใน 5 ดา้นส าคญั ๆ คือ 1) ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ 2) ดา้นนกัเรียนและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย 3) ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองคก์ร 4) ดา้นบุคลากร 5) ด้านการเงินและ
การตลาด  

 
(2) ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล มีแนวทาง ดงันี ้

2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 และ ฉบับ
ปรบัปรุง 2560 

2.2 ศึกษาคุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนที่เป็นสากล ตามหลักสูตรของ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.3 วิเคราะห ์สภาพปัจจุบนั ปัญหา บริบทของโรงเรียน ความเป็นไทยและความ
เป็นสากล  

2.4 การปรบัปรุงโครงสรา้งหลกัสตูรสถานศึกษา ส าหรบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สามารถเชื่อมโยงบูรณาการในรายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษา หรือ
จ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาเพิ่มเติมในระดบัมธัยมศึกษา ไดต้ามสภาพความตอ้งการและจุดเนน้
ของ สถานศึกษา ดงันี ้ 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในโปรแกรมการเรียนรูข้อง 
EP(English Program) IEP(Intensive English Program) MEP(Mini English Program) ห รื อ
IB(International Baccalaureate) และห ลัก สู ต รที่ เน้ น ค วาม เป็ น  เลิ ศ เฉพ าะท าง   เช่ น  
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วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ภาษา  ดนตรี  กีฬา  อาชีพ  เป็นตน้  เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกับ
บริบทและความเป็นสากลทัง้ในการจดัรายวิชาพืน้ฐาน /รายวิชาเพิ่มเติม 

(2) จัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง มีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชัน้ โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู ้บนัได 5 ขัน้ 
พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลบรรลุเป้าหมายโดยการปรบัเนือ้หาสาระการเรียนรู ้หรือการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และจัดสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study :I S) ซึ่งจดัแบ่งเป็นสาระการเรียนรู ้ 3 สาระ ประกอบดว้ย IS 1: การศึกษา
คน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้(Research and Knowledge Formation)  IS 2: การส่ือสารและการ
น าเสนอ (Communication and Presentation) และ IS 3: การน าองค์ความรู้ไปใชบ้ริการสังคม 
(Social Service Activity)         

ไปสู่การเรียนการสอน ในลกัษณะของหน่วยการเรียนรู ้รายวิชาเพิ่มเติม หรือ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามแนวทางที่ก าหนด โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้ง กบับริบทและพฒันาการ
ตามวยัของผูเ้รียน  

2.5 จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถสื่อสารได ้
ทัง้ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 

2.6 การเชื่อมโยงหลกัสตูรการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลกบันโยบาย
ของรฐับาล การที่รฐับาลโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรดัเรื่องการพัฒนานักเรียนให้มี
คณุภาพสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยเนน้การเรียนรูแ้บบ Active Learning 
พฒันากระบวนการคิด เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง Coding การจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทกัษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นขัน้ตอนการสรา้ง Platform Digital และใชก้ารจดัการเรียนการ
สอนบันได 5 ขัน้ QSCCS ในทุกกลุ่มสาระวิชา ไม่ใช่เฉพาะเพียงการจัดการเรียนรู ้IS เท่านั้น แต่
สามารถใชใ้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อมุ่งเน้นใหน้ักเรียนไดร้บัการส่งเสริม 
และฝึกปฏิบตัิการการลงมือท า น าองคค์วามรูไ้ปสู่การพฒันาสงัคม ชุมชน  

2.7 สรา้งความเขา้ใจว่า นโยบายดงักล่าวนีไ้ม่ไดเ้พิ่มภาระใหก้บัผูป้ฏิบตัิแต่อย่างใด 
แต่ช่วยใหทุ้กฝ่ายเกิดความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของ “ทักษะการคิด” ที่จะช่วยใหผู้เ้รียนเป็น
บุคคลที่มีคณุภาพในศตวรรษที่ 21 ได ้เพียงแต่ท าอย่างไรที่จะสรา้งความเขม้แข็งของการจัดการ
เรียนรูด้ังกล่าวได ้คงตอ้งเริ่มตน้จากการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหผู้เ้กี่ยวขอ้ง เห็นคุณค่า เห็น
ความส าคัญ ผลักดันใหน้โยบายดังกล่าวน าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจงั มีระบบนิเทศภายในที่ช่วย
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สรา้งความมั่นใจใหท้ั้งครูผูส้อนและนักเรียน เพื่อใหผ้ลิตผลที่เกิดจากการเรียนรูน้ั้นต่อยอดเป็น
นวตักรรมที่เป็นประโยชนก์บัสงัคมและส่วนรวมไดต้่อไป 

 
1.8 กลยุทธส์ู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 

(1) โรงเรียนต้องสรา้งวัฒนธรรมการท างานเชิงระบบโดยใชเ้กณฑ์ OBECQA ให้
ต่อเนื่องแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียโดย
ใหค้วามส าคญักบัแผนพฒันาคณุภาพสถานศึกษาที่ตอ้งมีกลยุทธ ์มีเป้าหมาย ตวัชีว้ดัที่ชดัเจน     

(2) โรงเรียนตอ้งพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรูท้ี่บูรณาการไดค้รบถว้นตาม
แนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล(QSCCS) สอดคลอ้งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ CODING 
ACTIVE LEARNING และ STEM ศาสตร์พระราชา โรงเรียนคุณธรรม สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ท้องถิ่น การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ต่อยอดให้เกิดเป็น
ปัญญาประดิษฐ์ต่อไป 

(3) โรงเรียนต้องสรา้งความเขม้แข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยผูบ้ริหาร 
ครู นกัเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีความรูค้วามเขา้ใจ ตระหนกั และยึด
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ ์OBECQA ทั้งในดา้นการบริหาร
จัดการและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ในการด าเนินการของ
โรงเรียนสู่คุณภาพการจัดการศึกษา โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา มีเป้าหมายตัวชี ้วัดที่ครบถ้วนตามมาตรฐาน
คณุภาพของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ
และยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

(4) โรงเรียนตอ้งสรา้งความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายโดยร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สงักัด ไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขต
พืน้ที่ ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนพี่เลีย้งตน้แบบOBECQA สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ ในการด าเนินการทั้งการ บริหารจัดการคุณภาพ การจัดการ
หลกัสตูร และการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล อย่างเป็นระบบ 

 
1.9 การบริหารคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล 

(1) หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งให้การสนบัสนุนส่งเสริม และติดตามอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบในการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในดา้นการบริหารจัดการและการจัด
หลกัสตูรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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(2) หน่วยงานต้นสังกัดต้องสร้างความรู้ และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสากลอนัเป็นเครื่องมือที่จะน าโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ อย่างมีคณุภาพ 

(3) หน่วยงานตน้สงักัดตอ้งส่งเสริมให ้ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีความรูค้วามเขา้ใจ ตระหนัก และยึดแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามเกณฑ ์OBECQA ทั้งในดา้นการบริหารจัดการและการจัดหลกัสูตรการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ในการด าเนินการของโรงเรียน 

(4) หน่วยงานตน้สงักดัตอ้งสรา้งความเขม้แข็งของระบบประกนัคณุภาพภายใน และ
ภายนอก โดยยึดแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล  ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกับมาตรฐานของคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน สู่คุณภาพ
การจัดการศึกษา โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคญัของแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมี
เป้าหมายตัวชี ้วัดตามมาตรฐานคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติและยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  

(5) หน่วยงานตน้สังกัดตอ้งให้งบประมาณในการด าเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริม 
และติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในดา้น
การบริหารจดัการและการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

จากผลการพฒันารูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดบัมาตรฐานสากลนัน้ ปรากฏ โครงร่าง “รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล” ที่ประกอบดว้ยโครงสรา้ง องคป์ระกอบ และ การปฏิบตัิ 7 
ส่วน ไดแ้ก่ 1)องคป์ระกอบของรูปแบบที่เป็นกระบวนการปฏิบตัิ คือ ระบบการพฒันาและยกระดับ
คณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดั ระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน 
2) ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมาตรฐานสากล 3) 
ระบบการด าเนินการขั้นตอนของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับ
มาตรฐานสากล 4) รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล 5) การน ารูปแบบไปใชใ้นการด าเนินการของโรงเรียน 6) กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนในระดบัมาตรฐานสากล และ7) การบริหารคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศที่มีมาตรฐานใน
ระดบัสากล ซึ่งตอ้งไดร้บัการตรวจสอบความถูกตอ้ง ประเมินคณุภาพ ดา้นความเหมาะสม ดา้น
ความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์  ที่ อิงผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) อีกครัง้ และน าเสนอรูปแบบฉบบัสมบูรณ ์
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2. ผลการสัมภาษณเ์ชิงลึกแบบอิงผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้ระบบผู้เช่ียวชาญ  
ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบครัง้นี ้ ผู ้วิจัยสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ การ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพัฒนารูปแบบใหม้ีความสมบูรณแ์ละมี
คณุภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชนใ์นการน ารูปแบบการ
จดัการคณุภาพไปใช ้และเงื่อนไขส าคญัของรูปแบบการจดัการคณุภาพมีอะไรบา้ง โดยน าขอ้มลูที่
ไดม้าวิเคราะหป์ระมวลผลเรียบเรียง แลว้น าเสนอในรูปแบบการสรุปความเรียงจากขอ้เสนอแนะที่
ได้จากการสัมภาษณ์แต่ละหัวขอ้ในแต่ละตอนของรูปแบบ และตรวจสอบข้อมูล ในกรณีที่การ
ตรวจสอบความถูกต้องไม่สอดคล้องกัน ผู ้วิจัยด าเนินก ารตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ร่วมกับ
ผูท้รงคณุวุฒิที่มีขอ้คิดเห็นไม่สอดคลอ้งกัน และไดข้อ้สรุปร่วมกนัในแต่ละตอนของรูปแบบ ซึ่งการ
วิเคราะหใ์นครัง้นี ้ผูวิ้จยัยึดขอ้มูลสรุปที่ไดจ้ากการอิงผูท้รงคณุวฒุิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ ในการ
ด าเนินการนีเ้ป็นหลกั Eisner (1976 , 192 – 193 อา้งถึงใน ชิรวฒัน ์นิจเนตร , 2560 , น. 21) โดยมี
ผลการสมัภาษณ ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี ้ 
 

2.1 ส่วนท่ี 1 สรุปผลข้อเสนอแนะท่ีได้จากการการสัมภาษณ ์
 

ตอนท่ี  1    องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ตาราง 27 แสดงการสรุปผลข้อเสนอแนะขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้จากการการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการตรวจสอบความถูกต้อง และให้
ขอ้เสนอแนะ 
 

โครงสร้าง และ องคป์ระกอบของรูปแบบ สรุปข้อเสนอแนะ 

ชื่อของรูปแบบ 
“รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล” 

 
ชื่อรูปแบบที่สมบูรณ ์ “รูปแบบการจดัการคุณภาพ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในระดบัมาตรฐานสากล” 

- เสนอใหป้รบัชื่อของรูปแบบใหค้รอบคลมุเนือ้หา 
และสะทอ้นผลการศึกษาในวงกว้างมากขึน้  
- รูปแบบการบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในระดบัมาตรฐานสากล 
- รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในระดบัมาตรฐานสากล 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ  
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

ความหมายของ  
“รูปแบบการจดัการคุณภาพ” 

- ปรับค าที่ มีความหมายซ ้าซ้อน  และชี ้เฉพาะ
ความหมายของรูปแบบให้ชัดเจน  มีความเป็น
เอกลกัษณข์องงานวิจยัที่การศึกษา กระชบัมากขึน้  
- ปรับการอ้างอิงจาก ตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
OBECQA เป็น เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA 
- ศึกษาแนวทางเพิ่มเติมจาก EdPEx  

องคป์ระกอบของรูปแบบที่ส าคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยหน่วยงานต้น
สงักัด  

2. ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในระดับมาตรฐานสากล โดย
โรงเรียน 

- ระบุหน่วยงานต้นสังกัดให้ชัดเจน หน่วยงานใน
ระดบัใด 
- แยกกระบวนการของหน่วยงานตน้สงักัด ระดบัเขต
พืน้ที่ ระดบั สพฐ. ระดบักระทรวง  
- ตรวจสอบความครอบคลุมไปยัง โรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนสาธิต ฯลฯ หรือไม่   

องคป์ระกอบของรูปแบบที่ส าคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ข อ ง โรง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ กษ า ใน ระ ดั บ
มาตรฐานสากล โดยหน่วยงานตน้สงักัด  
 
 

- ภาพประกอบของระบบการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพต้องเพิ่มเติมให้เห็นกระบวนการเชิงระบบ 
ทัง้ SIPOC และ PDCA  
- ล าดับการส่งต่อของ Core Value ควรตอ้งเป็นส่วน
น าที่ส่งต่อไปยังเกณฑ์รางวัลคุณภาพทั้ง TQA และ
OBECQA  
- กระบวนการ PDCA ที่ปรากฏไม่เชื่อมโยงส่งต่อกัน  
- ภาพร่างควรมีความเชื่อมโยงเป็นวงจรอย่างไร 
- S I P O C เป็นระบบขององคป์ระกอบนีห้รือไม่ 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

2. ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในระดับมาตรฐานสากล โดย
โรงเรียน 

- Core Value มีความเกี่ยวข้องกับระบบนีด้ว้ยหรือไม่ 
หากมีความเก่ียวข้องหรือเป็นหลักการส าคัญ ต้อง
เชื่อมโยงให้ปรากฏในกระบวนการของโรงเรียนดว้ย 
ซึ่งโดยหลักการแล้วต้องปรากฏและน ามาเป็นส่วน
ส าคญัในการด าเนินการของโรงเรียน 
- ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนของ PDCA และ S I P O C 
ในระบบงานของโรงเรียนเก่ียวข้องสัมพันธ์ ภาพหรือ
รูปร่างตอ้งแสดงใหเ้ห็นชดัเจน  
- วงรอบของ S I P O C ควรมีวงรอบ หรือ วงจร ภาพ
ความสมัพนัธใ์นทุกส่วน 
- ระบบคุณภาพ ทัง้ 7 หมวด สมัพนัธ์ในแนวด่ิง เพียง
ทางเดียว แต่ในความเป็นจริงแลว้ ภาพที่ปรากฏของ 
ระบบคุณภาพมีความสมัพนัธกั์นในเชิงบูรณาการ  
- อาจใช้รูปร่างของระบบคุณภาพที่ปรากฏในเกณฑ ์
เป็นส่วนนึงของระบบ จะท าให้ภาพร่างของระบบ
ชดัเจน 

 
ตอนท่ี  2    ข้ันตอนของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ตาราง 28 แสดงการสรุปผลขอ้เสนอแนะของขัน้ตอนของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ที่ไดจ้ากการการสมัภาษณเ์ชิงลึก ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหข้อ้เสนอแนะ 
 

โครงสร้าง และ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ใน ระดั บม าต รฐาน สากล  มี ข้ั น ต อน ในก าร
ด าเนินการ  4 ข้ันตอน โดยใช้ระบบของวงจร
คุณภาพ  PDCA  เป็น ข้ันตอนในระบบการ
จัดการคุณภาพ   ทัง้ 7 หมวด  

- อธิบายเชื่อมโยงให้ชดัเจนมากขึน้ ถึงขั้นตอนในการ
ด าเนินการทั้ง 4 ขั้นตอน โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA เป็ นขั้น ตอน ใน รูปแบบที่ ด า เนิ นการใน
องค์ประกอบของรูปแบบเพื่อจัดการระบบคุณภาพ 
ใชภ้าพประกอบในการอธิบายเพิ่มเติม 
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

Plan (P) คือ ขั้นตอนการวางแผนก่อนที่ เ ร่ิม
ปฏิบัติงานจริง ก าหนดล าดับความส าคัญของ
งาน  และครอบคลุม ถึ งการก าหนดหั วข้ อ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการลงมือปฏิบัติ 
ปรบัปรุงเปล่ียนแปลง หรือพฒันาส่ิงใหม่ๆ  

- น าขั้นตอน กระบวนการที่ปรากฏในรายละเอียด
ตามแผนภาพมาใช้อธิบายเพิ่มเติม  และอธิบาย
รายละเอียดของการด าเนินการ ใหม้ีความชดัเจน  
- อธิบาย หรือ ยกตัวอย่างกระบวนของขั้นตอนนี ้
เชื่อมโยงไปยังระบบคุณภาพ หรือ ข้อค าถามตาม
เกณฑร์างวลัคุณภาพ  

Do (D) คือ การลงมือท าหรือการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างเป็น
ระบบและใหม้ีความต่อเนื่อง  

- น าขั้นตอน กระบวนการท่ีปรากฏในรายละเอียดตาม
แผนภาพมาใช้อธิบายเพิ่มเติม และอธิบายรายละเอียด
ของการด าเนินการ ใหมี้ความชัดเจน 
- อธิบาย  ห รือ ยกตัวอย่ างก ระบวนของขั้ นตอนนี ้
เชื่อมโยงไปยังระบบคุณภาพ หรือ ข้อค าถามตามเกณฑ์
รางวลัคุณภาพ 
- ควรแยก การด าเนินการตามระบบท่ีมีของรูปแบบ คือ 
ระบบของตน้สงักัด และระบบของโรงเรียน 

Check (C) คือ ขั้นตอนการตรวจสอบว่าหลงัจาก
น าแผนที่ วางไว้ ไปปฏิ บั ติจ ริง (Do) แล้ว เรา
สามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือมาตรฐานที่เราได้
ก าหนดไวห้รือไม่  

- น าขั้นตอน กระบวนการท่ีปรากฏในรายละเอียดตาม
แผนภาพมาใช้อธิบายเพิ่มเติม และอธิบายรายละเอียด
ของการด าเนินการ ใหมี้ความชัดเจน 
- อธิบาย  ห รือ ยกตัวอย่ างก ระบวนของขั้นตอนนี ้
เชื่อมโยงไปยงัระบบคุณภาพ  
- ควรแยก การด าเนินการตามระบบท่ีมีของรูปแบบ คือ 
ระบบของตน้สงักัด และระบบของโรงเรียน 

Action (A) คือ กระบวนการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่
มีปัญหา โดยขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าเอาผลลัพธท์ี่ได้
จากขัน้ตอนการตรวจสอบ (Check) มาวิเคราะห์
และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึน้มา
ประเมินเพื่อพฒันาแผนและหาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาที่เกิด  

- น าขั้นตอน กระบวนการที่ปรากฏในรายละเอียด
ตามแผนภาพมาใช้อธิบายเพิ่มเติม และอธิบาย
รายละเอียดของการด าเนินการ ใหม้ีความชดัเจน 
- อธิบาย หรือ ยกตัวอย่างกระบวนของขั้นตอนนี ้
เชื่อมโยงไปยังระบบคุณภาพ หรือ ข้อค าถามตาม
เกณฑร์างวลัคุณภาพ 
- ควรแยก การด าเนินการตามระบบที่มีของรูปแบบ 
คือ ระบบของตน้สงักัด และระบบของโรงเรียน 
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ตอนท่ี  3    ระบบด าเนินการของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน

มัธยมศึกษา  
 

ตาราง 29 แสดงการสรุปผลข้อเสนอแนะขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้จากการการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการตรวจสอบความถูกต้อง และให้
ขอ้เสนอแนะ 
 

โครงสร้าง และ  
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

ระบบการด าเนินการขั้นตอนของรูปแบบการ
จัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับ
มาตรฐานสากล สัมพันธ์กับวงจรคุณภาพ PDCA 
ซ่ึงในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนของวงจรนั้น 
จะต้องมีการใช้ระบบ  SIPOC 5 ข้ันตอน  คือ 

Stakeholders → Input → Process → 

Output → Costumer โดยน าระบบไปใช้ในการ
ด าเนินการของโรงเรียน 2 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
จดัการ และดา้นการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอน 

- ก าหนดกรอบงานของ ระบบ SIPOC 5 ขัน้ตอน คือ 

Stakeholders → Input → Process → Output 

→ Costumer ให้ชัดเจนเพื่อการท างานที่สามารถ
ประยุกตใ์ช ้
- การท างานของระบบมีกระบวนการห รือการ
เชื่อมโยง บูรณาการกัน หากมีควรเชื่อมโยงอธิบาย  
- Feed Back ต้องมีในระบบนี ้ที่ผู้วิจัยออกแบบไว้
หรือไม่ อย่างไร   

Stakeholders คือ ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ มี
ส่ วน ได้ ส่ วน เสีย  และผู้ ส่ งมอบต่าง ๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

- ใชค้ าอธิบายที่ปรากฏในรายละเอียด 
- อาจจะอธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาที่ท าให้ได้ข้อมูลใน
ส่วนนี ้หากตอ้งด าเนินการในโรงเรียน 

Input คือ ส่วนการน าเข้า อันหมายถึง 
บุคคล องค์ความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ ์ต่าง ๆ  

- ใชค้ าอธิบายที่ปรากฏในรายละเอียด 
- อาจจะอธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาที่ท าให้ได้ข้อมูลใน
ส่วน นี ้  ห ากต้องด า เนิ นการใน โรงเรียน  ห รือ
หน่วยงานตน้สงักัด 

Process คือ  ก ระบวนการ หมาย ถึง 
กิจก รรมต่ าง ๆ  ห รือ  ก ารด า เนิ นงาน ท่ี
เช่ือมโยงกันเป็นล าดับข้ัน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการจัดการศึกษา  

- ใชค้ าอธิบายที่ปรากฏในรายละเอียด 
- อาจจะอธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาที่ท าให้ได้ข้อมูลใน
ส่วนนี ้ หากต้องด าเนินการในโรงเรียน หรือแม้แต่
หน่วยงานต้นสังกัดเอง เช่นเดียวกันกับส่วนอื่น ๆ 
ของระบบ 
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ตาราง 29 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

Output คื อ  ผ ล ผ ลิ ต  ห รื อ  ผ ล ลั พ ธ ์
(Outcome) ท่ีเกิดจากกระบวนการท างาน โดย
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์หรือเป้าหมาย
ของข้ันตอน/กระบวนการ/งาน ท่ีก าหนดไว้  

- ใชค้ าอธิบายที่ปรากฏในรายละเอียด 
- อาจจะอธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาที่ท าให้ได้ข้อมูลใน
ส่วนนี ้ หากต้องด าเนินการในโรงเรียน หรือแม้แต่
หน่วยงานต้นสังกัดเอง เช่นเดียวกันกับส่วนอื่น ๆ 
ของระบบ 
- อธิบ ายให้ชัด เจนของ Output และ Outcome 
อาจจะชี ้ให้เห็นความแตกต่าง  และการไดม้าของ
ส่วนนี ้ 

Costumer คือ นักเรียน และอาจหมาย
รวมถึง ผู้ปกครอง บุคลากร สถาบันการศึกษา
ในระดับสูงขึน้ และนักเรียนในอนาคต  

- ใชค้  าอธิบายท่ีปรากฏในรายละเอียด 
- อาจจะอธิบายเพิ่มเติมถึงท่ีมาท่ีท าให้ได้ข้อมูลในส่วนนี ้
หากตอ้งด าเนินการในโรงเรียน หรือแมแ้ต่หน่วยงานตน้สงักัด
เอง เช่นเดียวกันกับส่วนอื่น ๆ ของระบบ 
- อธิบายให้ชัดเจนว่า เกี่ยวข้องและสัมพันธก์ับผลลัพธ์ และ
ผลผลิตอย่างไร อาจจะชีใ้ห้เห็นความแตกต่าง และการไดม้า
ของส่วนนี ้รวมไปถึงความส าคัญของส่วนนีใ้นระบบ และการ
บูรณการต่อไป 

 
ตอนท่ี  4    โครงสร้างของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล 
 

ตาราง 30 แสดงการสรุปผลขอ้เสนอแนะของโครงสรา้งของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากลที่ไดจ้ากการการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหข้อ้เสนอแนะ 
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โครงสร้าง และ  
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

ภาพ แสดง  
“รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในระดับมาตรฐานสากล” 
 
 
 
 
 
 

- ภาพประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพ ตอ้ง
เพิ่มเติมใหเ้ห็นกระบวนการเชิงระบบ ทัง้ SIPOC และ 
PDCA 
- กระบวนการ PDCA ที่ปรากฏไม่เชื่อมโยงส่งต่อกัน  
- ภาพร่างควรมีความเชื่อมโยงเป็นวงจรอย่างไร 
- S I P O C เป็นระบบของตน้สังกัดดว้ยหรือไม่ หาก
มีควรอธิบายเพิ่มเติม 
- ความสัมพันธ์  ของ PDCA และ  S I P O C ใน
รูปแบบนี ้รวมถึง ระบบของตน้สังกัด และระบบของ
โรงเรียนนัน้ มีความเกี่ยวขอ้งกัน ทบทวนกระบวนการ
และออกแบบเพิ่ มเติมให้ความชัดเจนของการ
ด าเนินการ เพื่อใหรู้ปแบบชดัเจนมากขึน้  

 
 
ตอนท่ี  5    กระบวนการของระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ โดยหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
 
ตาราง 31 แสดงการสรุปผลข้อเสนอแนะของกระบวนการของระบบการพัฒนาและยกระดับ
คณุภาพ โดยหน่วยงานตน้สังกดัที่ไดจ้ากการการสัมภาษณเ์ชิงลึก ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และใหข้อ้เสนอแนะ 
 

โครงสร้าง และ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

ต้นสังกัด หมายถึง 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
ส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

- ควรจัดส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน จัดประเภท
เป็นกลุ่มผูม้ีส่วนได ้ส่วนเสีย ในระดบันโยบาย  
- ต้นสังกัด ต้องหมายถึง ส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  
ในระดบัแรก หน่วยงานตน้สงักัดอื่น ๆ อาจะเป็นมอบนโยบาย 
หรือเป็น  
Stakeholders ของหน่วยงานตน้สงักัด 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

การตรวจสอบ  ส ารวจ และรวบรวมข้อมู ล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการทุกกระบวน อันได้แก่ 
Stakeholder Input Process Output/Outcome และCustomer 
เพื่อน าไปสู่การวางแผนการปฏิบัติงานให้มีความครบถ้วน 
ครอบคลุมรอบดา้น  

- น าขอ้ค าถาม 17 ขอ้มาระบุลงไปในขัน้ตอนนี ้ 
- การตรวจสอบ หน่วยงานต้นสังกัด น าเอาข้อค าถามตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ TQA ไปใช้ในการตรวจสอบการด าเนินการ ทั้งใน
ส่วนตน้สงักัดเอง และตรวจ ติดตาม ก ากับโรงเรียน 
- ควรอธิบายหรือสรุปการด าเนินการในภาษาทางการศึกษาเพื่อ
ความเขา้ใจมากขึน้ ในการน าไปใช ้
- แสดงการเกี่ยวโยงของขัน้ตอนนีไ้ปงานของโรงเรียน  

การวางแผน เมื่อไดข้้อมูลสารสนเทศท่ีมีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อการด าเนินการแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดต้อง
วางแผนก่อนการเริ่มปฏิบัติงานจริง เป็นการก าหนดล าดับ
ความส าคัญของงาน ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาและ
ยกระดบั และการก าหนดวตัถุประสงค ์

- อธิบายหลักการท างานของต้นสังกัดท่ีตอ้งด าเนินการครอบคลุม 
360 องศา  
- ยกตัวอย่างกระบวนการ แผนงาน โครงการ ท่ีเกี่ยวพนัธ ์ส าคัญ ท่ี
ปัจจุบนัหน่วยงานตน้สงักัด ด าเนินการ เช่น การมอบนโยบาย  
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ของตน้สงักัด 

แผนภาพ 
ตน้สงักัด  

P (Plan) 
การตรวจสอบ 
การวางแผน  

- ภาพประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพ ตอ้ง
เพิ่มเติมให้เห็นกระบวนการเชิงระบบ ทั้ง SIPOC 
และ PDCA 
 

การฝึกอบรม Training การด าเนินการท่ีส าคญัและ
เป็นหน้าท่ีหลักของหน่วยงานต้นสังกัดท่ีต้องด าเนินการ
และปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ตามแผนงานท่ีได้วางแผนเอาไว ้
คือ การฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยแบ่ง
การฝึกอบรมเป็น 2 ส่วน ดงันี ้

1. ต้นแบบ/พี่ เลี ้ยง หมายถึ ง การฝึกอบรมให้แก่
โรงเรียนต้นแบบ  (โรงเรียนท่ีได้รับรางวัล  OBECQA) 
ศึกษานิเทศก ์และผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งอื่น ๆ  

2. โรงเรียน  การฝึกอบรมให้โรงเรียนในโครงการ
มาตรฐานสากลในสังกัด/ โรงเรียนอื่น ๆ ท่ีสนใจ ตาม
ประเด็นเนื้อหา และความต้องการในการพัฒนาเพื่อให้
โรงเรียนสามารถน าความรู ้ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ ท่ีได้
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการวางแผนการด าเนินการ / 
ปรับปรุงกระบวนการท างาน และพัฒนาการจัดการ
คุณภาพของโรงเรียน การจัดการศึกษา ประกันคุณภาพ 
ฯลฯ 

- การอบรมเพ่ือพฒันาขีดความสามารถของโรงเรียน  
- พฒันากลุ่มผูป้ระเมินให้มีความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจ
ในการประเมินตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ TQA 
- อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของโรงเรียนพี่เลีย้ง ผู้เช่ียวชาญ คือ 
การพฒันาและฝึกอบรม Develop and  Training  
- การฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาขีด
ความสามารถของกระบวนการ และบุคคลโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์เป็นส่วนส าคัญของการ
ก าหนดประเด็นเนือ้หา  
- หลักสูตรท่ีตอ้งฝึกอบรมให้แก่โรงเรียน เพ่ือใหส้นองต่อความ
ตอ้งการในการพัฒนาของโรงเรียน และสอดคล้องกับนโยบาย 
จุดเนน้ และแนวทางของหน่วยงานระดบัสูงขึน้ตามโครงสรา้ง  
- อาจยกตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ด าเนินการกระบวนสู่ความเป็นเลิศ และประสบความส าเร็จ 
- อธิบายขั้นตอน หรือยกตัวอย่างกระบวนการ หรืออาจ
ยกตั วอย่ าง ท่ี เป็ น  ทฤษฎี  หรือ หลัก ห าร  เช่ น  SMART 
EMPOWERMENT เป็นตน้ 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

การนิเทศ การด าเนินการท่ีส าคัญและเป็นหน้าท่ีหลัก
ของหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกับโรงเรียนท่ีเป็นพี่เลีย้ง คือ การนิเทศ 
เพื่อใหค้วามรู ้แนะน า โรงเรียนมาตรฐานสากล ในหลากหลายวิธีการ 
และช่องทางในการติดต่อส่ือสาร โดยต้องมีความต่อเน่ือง และ
เป็นไปตามสภาพความต้องการพัฒนาท่ีวิเคราะห์มาจากข้อมูล
สารสนเทศในขั้นตอนของการตรวจสอบ/วางแผน เพื่อให้โรงเรียน
สามารถด าเนินการในกระบวนการพัฒนางานต่าง ๆ  ใหเ้กิดขึน้ และ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบของเกณฑ ์
OBECQA     

- ชี ้ให้เห็นถึงความส าคัญที่ไม่ได้เป็นภาระ แต่ท าให้เกิดความส าเร็จ และ
ยั่งยืน และความส าคญัที่จะสรา้งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และน าไปสู่การน า
องค์กรของผู้บริหารโรงเรียนตามค่านิยมแนวคิดหลักของเกณฑ์รางวัล

คุณภาพ- เพิ่มเติมการสรา้งเครือข่าย และระบบนิเทศภายใน เน่ืองจาก
สอดคล้องกับ หมวด 6 ในการตรวจสอบกระบวนการท างานอันเกิด
จากการตรวจสอบกระบวนการ และการปฏิบตัิการ ท่ีมีระบบงานหลัก 
คือการจัดการเรียนการสอน และหลกัสูตร  
- การนิเทศต้องเป็นการด าเนินการท่ีส าคัญและเป็นหน้าท่ีหลักของ
หน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกับโรงเรียนท่ีเป็นพี่เลี ้ยง คือ การนิเทศ 
เพื่อให้ความรู ้แนะน า โรงเรียนมาตรฐานสากล ในหลากหลายวิธีการ 
และช่องทางในการติดต่อส่ือสาร โดยต้องมีความต่อเน่ือง และเป็นไป
ตามสภาพความตอ้งการพัฒนาท่ีวิเคราะหม์าจากข้อมูลสารสนเทศ
ในขั้นตอนของการตรวจสอบ/วางแผน เพื่ อให้โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการในกระบวนการพัฒนางานต่าง  ๆให้เกิดขึน้ และปรบัปรุง
แกไ้ขกระบวนการต่าง ๆ  ทัง้การนิเทศภายใน และนิเทศ 

แผนภาพ 

D (Do) 
การฝึกอบรม Training 
1. ตน้แบบ/พีเ่ลีย้ง 2. โรงเรียน 

D (Do) 
การนิเทศ  
ติดตาม ตรวจสอบ  

 
 

- ภาพประกอบของรูปแบบการจดัการคุณภาพ ตอ้ง
เพิ่มเติมใหเ้ห็นกระบวนการเชิงระบบ ทัง้ SIPOC และ 
PDCA 
 
 
 

 
ตอนท่ี  6    กระบวนการของระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน  
 

ตาราง 32 แสดงการสรุปผลข้อเสนอแนะของกระบวนการของระบบการพัฒนาและยกระดับ
คณุภาพ โดยหน่วยงานตน้สังกดัที่ไดจ้ากการการสัมภาษณเ์ชิงลึก ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และใหข้อ้เสนอแนะ 
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โครงสร้าง และ องคป์ระกอบของรูปแบบ สรุปข้อเสนอแนะ 
OBECQA โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และผ่าน

การรบัรอง คุณภาพในระดบั OBECQA 
- ควรเพิ่มเติมระดับ TQA ดว้ยเพื่อเป็นตัวขับเคล่ือน
ส าคญั หรือเป้าหมายหลกัของตน้สงักัดที่จะพัฒนาให้
ปรากฎได ้

ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน  เป็น
การด าเนินการ และการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ 
ต าม เกณ ฑ์ รา งวัล คุณ ภ าพ  OBECQA โด ย ใช้
กระบวนการของวงจรคุณภาพ PDCA เป็นขั้นตอน
ของการจัดการระบบคุณภาพ และกระบวนการเชิง
ระบบ SIPOC ในทุกขัน้ตอนของการด าเนินการ  

- ควรใชเ้กณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA เป็นหลกั 
- เกณฑ์ OBECQA มีการใชง้านมาหลายปี และยังไม่
มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ระดับมาตรฐานสากลในปัจจุบัน จึงควร ใช้เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นหลัก และบูรณาทาง
การศึกษากับเกณฑ ์OBECQA   

การตรวจสอบ ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่
เก่ียวข้องในการด าเนินการทุกกระบวน โดยใชก้ารวิเคราะห ์
และการจัดการความรู ้อนัไดแ้ก่ Stakeholder Input Process 
Output/Outcome และCustomer  

- ควรยกตัวอ ย่าง และแสดงความเชื่อมโยงกับ
ขัน้ตอนของหน่วยงานตน้สงักัด  
- อาจแสดงให้เห็นความส าคัญของตน้สังกัดโดยเป็น
ส่วนของ Stakeholders หรือผูก้ าหนดนโยบาย  
- ส่วนใด กระบวนการใด ที่โรงเรียนรับต่อมาจากการ
ตน้สงักัด เพื่อด าเนินการของโรงเรียน   

ก าร ว า งแ ผ น  เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล ส า รสน เท ศที่ มี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินการแลว้ ต้อง
วางแผนก่อนการเร่ิมปฏิบัติงานจริง เป็นการก าหนด
ล าดับความส าคัญของงาน ก าหนดเป้าหมายของการ
พัฒนาและยกระดับ และการก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ชดัเจนในการด าเนินการลงมือปฏิบติั  

- สามารถยกตัวอย่างของแผนงานโครงการที่โรงเรียน
ด าเนินการเชื่อมโยงไปยังระบบคุณภาพ หรือ ข้อ
ค าถามตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ 
- แสดงการด าเนินการตามระบบที่มีของรูปแบบ ใน
ระบบของโรงเรียน  

แผนภาพ 

การตรวจสอบ 
การวางแผน 

 
Plan(P) 

 

- ภาพประกอบของรูปแบบการจดัการคุณภาพ ตอ้ง
เพิ่มเติมใหเ้ห็นกระบวนการเชิงระบบ ทัง้ SIPOC และ 
PDCA และการรบัต่อจากกระบวนการของตน้สังกัด 

การฝึกอบรม Training การฝึกอบรม Training        
การด าเนินการเพื่อสรา้งความรู ้และความเข้าใจ การ
เห็นคุณค่า ประโยชน์ และความส าคัญของการเข้า
ร่วมมาตรฐานสากล และการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียน  และต้องด าเนินการใน ฝึกอบรมให้กับ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้องกับ ทั้งระบบงานหลัก 
และระบบงานสนบัสนุน 

- ยกตัวอย่าง กระบวนการ วิธีการในการฝึกอบรม 
ของที่โรงเรียนที่สามารถด าเนินการ ครอบคลุมทุก
ขนาดโรงเรียน 
- ยกตัวอย่าง กระบวนการ หรือ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ที่โรงเรียนปฏิบัติอยู่แลว้ ที่มีมีความสัมพันธ์
เก่ียวขอ้งกับการฝึกอบรมตามขัน้ตอนนี ้   
- ยกตัวอย่าง แนวทาง หลักการ ทฤษฎีที่ เก่ียวข้อง
เพิ่มเติม เช่น อบรมเชิงปฏิบติัการ EMPOWERMENT  
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ตาราง 32 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ  
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

1. ต้นแบบ/พี่ เลี้ยง หมายถึง การเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมใหแ้ก่โรงเรียนตน้แบบ (เฉพาะโรงเรียนที่ไดร้ับ
รางวัล OBECQA) เพื่อให้ท าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงาน
ตน้สังกัด ในการเป็นพี่เลีย้งCOACHING ให้ค าแนะน า 
MENTORING สามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ตามเกณฑ ์ในขัน้ตน้ใหกั้บโรงเรียนที่ประสงคป์ระเมิน 

- อธิบายใหเ้ห็นความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงไปยังตน้สงักัด 
และสาเหตุของการมีโรงเรียนตน้แบบ หรือโรงเรียนพี่
เลีย้ง ในการพฒันา ฝึกอบรม ของขัน้ตอนนี ้และ
อธิบายประโยชนท์ี่โรงเรียนตน้แบบ โรงเรียนพี่เลีย้งจะ
ไดร้บั จากการด าเนินการในส่วนนี ้รวมทัง้ ที่มา 
ความส าคัญ 

2. โรงเรียน การเข้าร่วมการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียน
ในโครงการมาตรฐานสากลในสังกัด ตามประเด็นเนือ้หา 
และความตอ้งการในการพฒันาหลกั คือ ความเข้าใจใน
การด าเนินการตามเกณฑ์ การปฏิบัติงาน การประเมิน 
และการเขียนรายงานเพื่อให้โรงเรียนสามารถน าความรู ้
ทกัษะ กระบวนการต่าง  ๆที่ไดจ้ากการฝึกอบรมไปใชใ้น
การวางแผนการด าเนินการ/ปรบัปรุงกระบวนการ  

- ยกตัวอย่าง กระบวนการ วิธีการในการฝึกอบรม 
ของที่โรงเรียนที่สามารถด าเนินการ ครอบคลุมทุก
ขนาดโรงเรียน 
- ยกตัวอย่าง กระบวนการ หรือ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติอยู่แลว้ ที่มีมีความสัมพันธ์
เก่ียวขอ้งกับการฝึกอบรมตามขัน้ตอนนี ้   
- ยกตัวอย่าง แนวทาง หลักการ ทฤษฎีที่ เก่ียวข้อง
เพิ่มเติม เช่น อบรมเชิงปฏิบติัการ EMPOWERMENT  

3. การฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก อัน
ได้แ ก่  สถาบัน เพิ่ มผลผลิตแห่ งชาติ  สถาบัน
ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ(ก.พ.ร.) ฯลฯ   

** การฝึกอบรม เป็นการทบทวนความรูค้วาม
เข้าใจ และเป็นการตรวจการท างานให้มีความ
ชดัเจนมากขึน้  

- ยกตวัอย่างหน่วยงาน องคก์รที่โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการในการขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือใน
การร่วมกันสรา้งความรู ้และอบรมพฒันา  
- และอธิบายกระบวนการ  on the job training 
เพื่อใหโ้รงเรียนสามารถน าไปปฏิบติัได ้

แผนภาพ 
การฝึกอบรม Training 
1. ตน้แบบพ่ีเลีย้ง 
2. โรงเรียน 
3. การฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก 

 
Do (D) 

 

- ภาพประกอบของรูปแบบการจดัการคุณภาพ ตอ้ง
เพิ่มเติมใหเ้ห็นกระบวนการเชิงระบบ ทัง้ SIPOC และ 
PDCA 
- และการรบัต่อจากกระบวนการของตน้สงักัด 
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ตาราง 32 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ  
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุง  เป็นการปรับปรุงกระบวนการท่ีด าเนินการไป
แล้วให้สอดคล้องกับเกณฑ์และการจัดการคุณภาพมากขึน้ มี
รูปแบบวิธีการแนวทางท่ีชัดเจน(Approach) โดยสามารถน าสู่
การปฏิบัติ (Deploy) การเรียนรูร้่วมกันของการปฏิบัติงาน
(Learning) ไปถึ งการบูรณาการแลกเปล่ียนร่วมกันของ
กระบวนการท างาน( Integration) จนเกิด Best Practice ท่ี
เป็นเสมือนตวัแบบใหก้ับกระบวนการอื่น ๆ ต่อไป 

- ยกตัวอย่าง กระบวนการ วิธีการในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินการ ของที่ โรงเรียนที่สามารถ
ด าเนินการ ครอบคลมุทุกขนาดโรงเรียน 
- ยกตัวอย่าง กระบวนการ หรือ แผนงาน โครงการ 
กิ จ ก ร รม     ที่ โ ร ง เ รีย น ป ฏิ บั ติ อ ยู่ แ ล้ ว  ที่ มี มี
ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกับการฝึกอบรมตามขัน้ตอนนี ้   

การพัฒนา  เป็นกระบวนการพัฒนาการปฏิบัติต่าง ๆ แต่ยัง
ไม่พบในการด าเนินการ ให้มีรูปแบบวิธีการแนวทางท่ีชัดเจน
(Approach) โดยสามารถน าสู่การปฏิบตัิ (Deploy)     

- ยกตัวอย่าง แนวทาง หลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
เพิ่มเติม เช่น อบรมเชิงปฏิบติัการ EMPOWERMENT 
การด าเนินการแบบมีส่วนร่วม 

แผนภาพ 
การฝึกอบรม Training 
- การปรบัปรุง 
- การพฒันา 

 
Do (D) 

 

- ภาพประกอบของรูปแบบการจดัการคุณภาพ ตอ้ง
เพิ่มเติมใหเ้ห็นกระบวนการเชิงระบบ ทัง้ SIPOC 
และ PDCA 
- และการรบัต่อจากกระบวนการของตน้สงักัด 

การประเมิน  การด าเนินการในขั้นตอนนี ้โรงเรียนต้องด าเนินการ
ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ในการจัดการศึกษา 
คุณภาพ และ โดยการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ และใช้
กระบวนการ วิธีการประเมินกระบวนการ ADLI และประเมินผลลัพธ ์
LeTCI เพื่อเป็นการตรวจสอบการด าเนินการท่ีผ่านมานั้น มีผลการ
ประเมินเป็นอย่างไร มีผลลพัธสู์งกว่าท่ีตัง้เป้าหมายไวห้รือไม่  

- อธิบายให้เห็นความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงไปยังตน้สังกัด 
และสาเหตุของการมีโรงเรียนตน้แบบ หรือโรงเรียนพี่
เลี้ยง ในการประเมินเพื่อการพัฒนา ของขั้นตอนนี ้
และอธิบายประโยชน์ที่โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนพี่
เลี้ยงจะได้รับ จากการด าเนินการในส่วนนี ้ รวมทั้ง 
ที่มา ความส าคัญ ของการประเมินดว้ยตนเอง และ
ผูเ้ชี่ยวชาญประเมิน  

แผนภาพ 

การประเมิน Check (C) 
 

- ภาพประกอบของรูปแบบการจดัการคุณภาพ ตอ้ง
เพิ่มเติมใหเ้ห็นกระบวนการเชิงระบบ ทัง้ SIPOC 
และ PDCA 
- และการรบัต่อจากกระบวนการของตน้สงักัด 
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ตาราง 32 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ  
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

Action (A)  
การรายงานผล  การด าเนินการเขียนรายงาน
จ านวน 100 หน้า เพื่อขอรับการประเมิน โดยเป็น
การรายงานการผลด าเนินการระบบการจัดการ
คุณภาพของโรงเรียน  โดยใช้หลักการของการ
ประเมินตนเอง ADLI ในส่วนของกระบวนการ และ
ใช้หลักการ LeTCI ในการรายงานผลลัพธ์ที่มาจาก
การจดัการคุณภาพ 

-อธิบายหลกัการส าคัญ เทคนิคเพิ่มเติมในการเขียน
รายงานที่มีคุณภาพ และสามารถสะท้อนภาพการ
ด าเนินการจดัการคุณภาพของโรงเรียน  

เข้ารับการประเมินคุณภาพ  
ในระดบัคุณภาพที่สงูขึน้ 

-  

แผนภาพ 
การรายงานผล 
เขา้รบัการประเมินคุณภาพ 

Action (A) 

 

- ภาพประกอบของรูปแบบการจดัการคุณภาพ ตอ้ง
เพิ่มเติมใหเ้ห็นกระบวนการเชิงระบบ ทัง้ SIPOC 
และ PDCA 
- และการรบัต่อจากกระบวนการของตน้สงักัด 

โครงร่างองคก์ร 
(องคป์ระกอบ หลักการพืน้ฐาน  

การจัดการศึกษา) 
อตัลกัษณ์โรงเรียน  วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ กลยุทธ ์

เป้าประสงค ์จุดเนน้ 
 ค่านิยมแนวคิดหลัก 11 ประการ  
สมรรถนะหลกัของโรงเรียน 

หลกัสตูรสถานศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

- แสดงความส าคญัของส่วนนี ้เนื่องจากมี
ความส าคัญมากในการด าเนินการ  
- อา้งอิงไปยงัความส าคัญของโครงร่างองคก์ร ซึ่ง
เป็นสะทอ้นภาพของโรงเรียน เป็นอนัดบัแรก  

 

 
ตอนท่ี 7 การน ารูปแบบไปใช้ในการด าเนินการของโรงเรียน 
 

ตาราง 33 แสดงการสรุปผลขอ้เสนอแนะของการน ารูปแบบไปใชใ้นการด าเนินการของโรงเรียนที่
ได้จากการการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบอิงผู ้ทรงคุณวุฒิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และใหข้อ้เสนอแนะ 



 237 
 

โครงสร้าง และ  
องคป์ระกอบของรูปแบบ สรุปข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการบริหารจัดการ -  
1.1 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน(OBECQA) มีพื ้นฐาน มาจาก “ค่ านิยมและ
แนวคิดหลกั 11 ประการ”  

- ยกตัวอย่าง กระบวนการ วิธีการ หลักการในการบริหารท่ี
โรงเรียนท่ีสามารถด าเนินการครอบคลุมทุกขนาดโรงเรียน 
- ยกตัวอย่าง กระบวนการ หรือ แผนงาน โครงการ กิจกรรม    
ท่ีโรงเรียนปฏิบัติอยู่แล้ว ท่ีมีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการตามขัน้ตอนนี ้  
- ตัวอย่าง แนวทาง หลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เช่น 
EMPOWERMENT SMART TQM แบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ 

1.2 เกณฑ์รางวัลคุณภาพ(OBECQA) เป็นเครื่องมือท่ีมีการ
ยอมรับในระดับนานาชาติมา โดยมีการประยุกต์ให้
เหมาะสมกับการบริหารจัดการด้านการศึกษาเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ตามองค์ประกอบ
ส าคญั ดงันี ้

- ปรับใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ   TQA เป็นหลัก 
สามารถสะท้อนความเป็นมาตรฐานระดับสากล ท่ียอมรับ
อย่างแพร่หลายมากขึน้ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  TQA 
เป็นเครื่องมือท่ีมีการยอมรบัในระดับนานาชาติมา โดยมีการ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการด้านการศึกษาเพ่ือ
ยกระดบัคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ตามองคป์ระกอบส าคญั 

โครงร่างองค์กร เป็นการรูจ้ักตวัตนของโรงเรียนท่ีเน้นไปท่ี
ลกัษณะองค์กรและสภาวการณ์ขององค์กร (มีสาระส าคัญ
ในความพร้อมของปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดคุณภาพของ
ผู้เรียน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ี
เปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น ศึกษา/หาแนวทางในการ
ยกระดบัคุณภาพใหด้ีขึน้) 

- เป็นส่วนส าคัญในการวางแผนพฒันาโรงเรียน และเป็นส่ิงท่ี
สะทอ้นภาพการด าเนินการของโรงเรียน  
- แสดงท่ีมาและความส าคญัของส่วนนี ้
- โครงร่างองค์กร เป็นส่วนส าคัญในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียน และเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นภาพการด าเนินการของโรงเรียน 
ในการรูจ้ักตัวตนของโรงเรียนท่ีเน้นไปท่ีลักษณะองค์กรและ
สภาวการณ์ขององค์กร (มีสาระส าคัญในความพรอ้มของ
ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน และระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น 
ศึกษา/หาแนวทางในการยกระดบัคุณภาพใหด้ีขึน้) 

หมวดท่ี 1 การน าองค์กร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะ
ประสบผลส าเร็จหรือไม่  ผู้น ามีความส าคัญ  และการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีชัดเจนภายใตคุ้ณลักษณะ คุณธรรม
จริยธรรมของผูน้ า เป็นการสะท้อนให้ผูบ้ริหารได้ตรวจสอบ
และพฒันาตนเองเพ่ือการน าองคก์ร 

- ระบุ ผูบ้ริหาร เขตพืน้ท่ี 
- ระบุ ผูบ้ริหารโรงเรียน ใหช้ัดเจน 
- จัดประเภทกลุ่มผูบ้ริหาร  

หมวดท่ี 2 กลยุทธ์ การพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพแบบ
ก้าวกระโดด จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน โดย
ก าหนด ไว้ ในแ ผน ระยะยาว (แผนพัฒ นาคุ ณ ภ าพ
สถานศึกษา) และน าสู่การปฏิบัติแต่ละปีในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

- เพ่ิมเติมกระบวนการ SWOT Analysis  
หมวดท่ี 2 กลยุทธ ์ 
การพฒันาหรือยกระดับคุณภาพแบบกา้วกระโดด จ าเป็นตอ้ง
มีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน โดยก าหนดไว้ในแผนระยะยาว
(แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา) และน าสู่การปฏิบัติแต่ละปี
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เทคนิควิธีการจะอยู่ในหมวดนี้ 
กระบวนการท่ีส าคญัในการสรา้งกลยุทธ ์คือ อะไร ควรระบุ 
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ตาราง 33 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

หมวดท่ี 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรบัฟังความ
คิดเห็นของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้านหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน รวมทัง้บริการเสริมต่าง ๆ ท าให้เกิด
ความพึงพอใจและความผูกพนั ท าใหเ้กิดแนวร่วมการพฒันา 

- เพ่ิมความส าคญัในการด าเนินการท่ีมุ่งเน้นผูเ้รียน เชื่อมโยง
ไปยงั SIPOC ของรูปแบบ ว่ามีส่วนเกี่ยวขอ้งอย่างไร 
- อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของการจ าแนกประเภทของนักเรียน 
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย   
- อธิบายการรบัฟังเสียงของนักเรียนท่ีเป็นส่วนส าคญัในการ
ด าเนินการท่ีบูรณาการไปยงัส่วนอื่น ๆ ของระบบคุณภาพ  
- ความพึงพอใจของนักเรียนคืออะไร  

หมวดท่ี 4  การวดั การวิเคราะหแ์ละการจัดการความรู ้ 
การท่ีจะรู ้ว่าการด าเนินงานท่ีโรงเรียนท าอยู่ นั้นประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ จ าเป็นต้องมีการวัดผลการด าเนินงาน ท่ี
สอดคล้องกันทั้งระบบเพื่ อน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ ใช้
ประโยชน์ได้ รวมทั้งน าเทคโนโลยีมาท าเป็นฐานข้อมูลส าคัญ
ของโรงเรียน 

- เพิ่มเติมให้เห็นความเชื่อมโยงของ การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู ้ในการด าเนินการของระบบคุณภาพ 
และการด าเนินการของโรงเรียน  
- ยกตัวอย่าง กระบวนการ วิธีการ หลักการของการวดั การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ท่ี โรงเรียนท่ีสามารถ
ด าเนินการ ครอบคลุมทุกขนาดโรงเรียน 
- ยกตัวอย่าง กระบวนการ หรือ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ท่ีโรงเรียนปฏิบัติอยู่แลว้ ท่ีมีมีความสมัพนัธเ์กี่ยวข้องกับการ
วดั การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้ตามขัน้ตอนนี ้  

หมวดท่ี 5 บุคลากร การพฒันาคุณภาพการศึกษาจะประสบ
ผลส าเร็จไดนั้น้ ปัจจัยส าคัญ คือบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีหลาย
กลุ่ม หลายประเภทท่ีมีความแตกต่างกัน การท าให้บุคลากร
รกัและผูกพัน รวมทั้งการจัดระบบข้อมูลบุคลากรท่ีดีจะช่วย
ใหก้ารพฒันาคุณภาพเป็นไปไดต้ามวิสยัทศันท่ี์ก าหนด 

- เพิ่มความส าคัญในการด าเนินการท่ีมุ่ง เน้นบุคลากร 
เชื่อมโยงไปยัง  SIPOC ของรูปแบบ ว่ามี ส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างไร 
- อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของการจ าแนกประเภทของบุคลากร  
- อธิบายการความส าคัญในการสรา้งความผูกพันธ์ของ
บุคลากรท่ีมีต่อโรงเรียนท่ีเป็นส่วนส าคญัในการบูรณาการ 

หมวดท่ี 6 การปฏิบตัิการ   
การพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดด จ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
ออกแบบการท างานในโรงเรียนให้เป็นระบบ เอื ้อต่อการ
บริหารจัดการโดยค านึงถึงเป้าหมายส าคัญของโรงเรียนคือ 
ผูเ้รียนไดร้บัประโยชนสู์งสุด 

 

- เพ่ิมเติมใหเ้ห็นความเช่ือมโยงของ การปฏิบตัิการ ในการ
ด าเนินการของระบบคุณภาพ และการด าเนินการ ของ
โรงเรียน 
- ยกตัวอย่าง กระบวนการ วิธีการ หลักการของการ
ปฏิบัติการ ท่ีโรงเรียนท่ีสามารถด าเนินการ ครอบคลุมทุก
ขนาดโรงเรียน 
- ยกตัวอย่าง กระบวนการ หรือ  แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม  ท่ีโรงเรียนปฏิบัติ อยู่แล้ว ท่ีมีความสัมพันธ์
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบตัิการ ตามขัน้ตอนนี ้  
- แสดงใหเ้ห็นระหว่าง CORE และ SUPPORT PROCESS  
- ยกตัวอย่าง แนวทาง หลักการ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เช่น 
การพฒันาหลกัสูตร การประเมินหลกัสูตร การนิเทศ PLC  
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ตาราง 33 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์ จัดกลุ่มผลลัพธ์ท่ีควรจะน ามาพิจารณา
ความส าเร็จของโรงเรียนใน 5 ดา้นส าคญั ๆ คือ  
1) ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ  
2) ดา้นนักเรียนและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  
3) ดา้นการน าองคก์รและการก ากับดูแลองคก์ร  
4) ดา้นบุคลากร  
5) ดา้นการเงินและการตลาด 

- ยกตวัอย่างการแสดงผลลพัธ ์อา้งอิงไปยงัเกณฑ ์ 
- เพิ่มเติมให้เห็นความเชื่อมโยงของผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้จาก
การในการด าเนินการของระบบคุณภาพ  และกา ร
ด าเนินการของโรงเรียน  
- ยกตัวอย่าง ผลการด าเนินการท่ีเกิดขึน้ของโรงเรียน ท่ี
โรงเรียนด าเนินการและน าผลการด าเนินการดังกล่าวอยู่
แลว้ ท่ีมีความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกับผลลพัธ ์ตามขัน้ตอนนี ้  

2. ด้านการจัดหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล - 
2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 2551 และ ฉบบัปรบัปรุง 2560 

- เพ่ิมเติมแนวโนม้การศึกษาในระดบันานาชาติ  

2.2 ศึกษาคุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนท่ีเป็นสากล 
ตามหลกัสูตรของ โรงเรียนมาตรฐานสากล 

- ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือกระบวนการ
จัดการศึกษาท่ีเป็นแนวโนม้ของโรงเรียน 

2.3 วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา บริบทของโรงเรียน 
ความเป็นไทยและความเป็นสากล  

- ยุทธศาสตรช์าติ  
- สภาวะ สถานการณ์ฉุกเฉิน 2.3 วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา บริบทของโรงเรียน ความเป็นไทยและความเป็น
สากล  
ยุทธศาสตรช์าติ สภาวะ สถานการณฉุ์กเฉิน 

2.4 การปรับปรุงโครงสรา้งหลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามสภาพความต้องการและ
จุดเนน้ของ สถานศึกษา ดงันี ้

- รายวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับความเป็นพลโลก 
- เชื่อมโยงให้เห็นถึงเสียงของนักเรียน และความพึงพอใจ
ของนักเรียน ต่อการปรบัหลกัสูตร  

 2.4 .1  ปรับปรุง โครงสร้างหลัก สูตรสถานศึกษาใน
โปรแกรมการ เรียนรูข้อง EP IEP MEP หรือ IB และ
หลัก สูต ร ท่ี เน้นความ เป็น  เลิศ เฉพ าะทาง   เช่ น  
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา  ดนตรี   กีฬา  
อาชีพ  เป็นตน้  

- เชื่อมโยงให้เห็นถึงเสียงของนักเรียน และความพึงพอใจ
ของนักเรียน ต่อการปรบัหลกัสูตร 
- เช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของ Steak holders  
 และความพึงพอใจ ต่อการปรบัหลกัสูตร 
- เช่ือมโยงไปยงัตน้สงักัด  

 2.4.2 จัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง มีล าดบัขั้นตอน
ท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่
ละระดับชั้น โดยใชก้ระบวนการจัดการเรียนรู ้บนัได 5 ขั้น 
และจัดสาระการเรียนรู ้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS) ประกอบดว้ย IS1 IS2 IS3  

- ยกตัวอย่างหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู ้ 
- อธิบาย ขัน้ตอนการจัดการเรียนรูบ้นัได 5 ขัน้ เพิ่มเติม  
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ตาราง 33 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

 2.5 จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยมุ่งเน้นให้
ผู้ เรี ยนส าม ารถ ส่ื อส ารได้  ทั้ ง ภ าษ าอั งก ฤษ และ 
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 

- ชีใ้ห้เห็นความส าคัญ และยกตัวอย่างภาษาต่างประเทศท่ี 
2    ท่ีโรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได ้
- ยกตวัอย่างรูปแบบ วิธีการในการจัดการเรียนการสอน 

 2.6 การเช่ือมโยงหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
มาตรฐานสากลกับนโยบายของรัฐบาลการท่ีรัฐบาลโดย
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดเรื่องการพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  

- ยกตัวอย่างหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
การจัดการเรียนรู ้ 
- อธิบาย ขัน้ตอนการจัดการเรียนรูบ้นัได 5 ขัน้ เพิ่มเติม 
- ชีใ้ห้เห็นความส าคัญ และยกตัวอย่างภาษาต่างประเทศท่ี 
2    ท่ีโรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได ้
- ยกตวัอย่างรูปแบบ วิธีการในการจัดการเรียนการสอน  

 2.7 นโยบายดังกล่าวนี้ไม่ได้เพ่ิมภาระให้กับผู้ปฏิบัติแต่
อย่างใด แต่ช่วยให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของ “ทักษะการคิด” ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 ได ้เพียงแต่ท าอย่างไร
ท่ีจะสรา้งความเขม้แข็งของการจัดการเรียนรูด้งักล่าวได ้ 

- กระบวนการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนสามารถด าเนินการได ้  
- อธิบายท่ีมาความส าคญัของการด าเนินการนี ้  
- เช่ือมโยงไปยงั ระบบคุณภาพ 
- เช่ือมโยงไปยงั ตน้สงักัด  
 
 

 

 
ตอนท่ี 8 กลยุทธส์ู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล 
 

ตาราง 34 แสดงการสรุปผลข้อเสนอแนะของกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในระดับ
มาตรฐานสากลที่ได้จากการการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการตรวจสอบความถูกต้อง และให้
ขอ้เสนอแนะ 
 

โครงสร้าง และ 
 องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

(1) โรงเรียนต้องสรา้งวัฒนธรรมการท างานเชิงระบบ
โดยใช้เกณฑ์ OBECQA ใหต้่อเน่ืองแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยให้ความส าคญักับแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
ท่ีตอ้งมีกลยุทธ ์มีเป้าหมาย ตวัชีว้ดัท่ีชัดเจน     

- ปรบัเกณฑเ์ป็น TQA  
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ตาราง 34 (ต่อ) 
 

โครงสร้าง และ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

(2) โรงเรียนต้องพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูท่ี้บูรณาการได้ครบถ้วนตามแนวทางของโรงเรียน
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล (QSCCS) ส อ ด ค ล้ อ ง น โย บ า ย
กระทรวงศึกษาธิการ CODING ACTIVE LEARNING และ 
STEM ศาสตร์พระราชา โรงเรียนคุณธรรม ส่ิงแวดล้อม 
หลักสูตรท้องถิ่น การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า และ
การพฒันาอย่างยั่งยืน ต่อยอดใหเ้กิดเป็นปัญญาประดิษฐ์ 

- สรา้งวัฒนธรรมการท างานเชิงระบบโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
แห่งชาติ TQA ให้ต่อเน่ือง ให้กับผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยให้
ความส าคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีต้องมีกล
ยุทธ ์มีเป้าหมาย ตวัชีว้ดัท่ีชัดเจน     

(3) โรงเรียนต้องสรา้งความเขม้แข็งของระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียมีความรูค้วามเขา้ใจ ตระหนัก 
และยึดแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตามเกณฑ ์OBECQA ทัง้ในดา้นการบริหารจัดการและการ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน ในการด าเนินการของ
โรงเรียนสู่คุณภาพการจัดการศึกษา  

- เชื่อมโยงให้การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
สามารถบูรณาการกับการประเมินตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ 

(4) โรงเรียนตอ้งสรา้งความเขม้แข็งของภาคีเครือข่าย
โ ด ย ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด  ไ ด้ แ ก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ท่ี ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนพี่เลีย้ง
ต้นแบบOBECQA สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และใหค้วามช่วยเหลือ ในการด าเนินการ
ทัง้การ บริหารจัดการคุณภาพ การจัดการหลักสูตร และการ
เรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล อย่างเป็นระบบ 

- หน่วยงาน องคก์ร ท่ีไดร้บัรางวลัมาแลว้  
- ส ร้า ง ค ว าม เข้ ม แ ข็ ง ข อ งภ าคี เค รื อ ข่ า ย  อั น ได้ แ ก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ หน่วยงาน
องคก์ร รฐัวิสาหกิจ 

 
 
ตอนท่ี 9 การบริหารคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล 
 

ตาราง 35 แสดงการสรุปผลข้อเสนอแนะของกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในระดับ
มาตรฐานสากลที่ได้จากการการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการตรวจสอบความถูกต้อง และให้
ขอ้เสนอแนะ 
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โครงสร้าง และ  
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

สรุปข้อเสนอแนะ 

(1) การสนับสนุนส่งเสริม และติดตามอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นระบบในการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้ง
ในดา้นการบริหารจัดการและการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

- อาจน าไปจัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหารทั้งในระดับ
ตน้สงักัด และระดบัโรงเรียน 
แยกเอกสาร ทัง้หน่วยงานตน้สงักัด 

(2) สร้างความ รู้ และความเข้าใจในทิศทางการ
พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลอันเป็นเครื่องมือท่ีจะน า
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ อย่างมีคุณภาพ 

- แสดงใหเ้ห็นประโยชนแ์ละความส าคญั  

(3) ส่งเสริม ให้  ผู้บริหาร ค รู นัก เรียน บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้มีส่วนไดส่้วนเสียมีความรูค้วามเข้าใจ 
ตระหนัก และยึดแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ในการด าเนินการของโรงเรียน 

- เพิ่มเติมผู้ที่ เก่ียวข้องทั้งในภาคประชาชน สังคม 
รฐับาล เอกชน  

(4) สร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพ
ภายใน และภายนอก โดยยึดแนวทางการด าเนินงานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล  ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สอดคลอ้งกับมาตรฐานของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
สู่คุณภาพการจัดการศึกษา โดยก าหนดเป็นกลยุทธส์ าคัญ
ของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
ตวัชีว้ดัตามมาตรฐานคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ชาติและยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  

- เชื่อมโยงให้การประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถบูรณาการกับการประเมินตาม
เกณฑร์างวลัคุณภาพ 
- ส่งเสริมการจัดการคุณภาพสู่การประกันคุณภาพ
ภายนอก  

(5) งบประมาณในการด าเนินการเพื่อสนับสนุน
ส่งเสริม และติดตามอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบในการ
ด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในด้านการ
บริหารจัดการและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

- อธิบายเพิ่มเติม หรือกระบวนการในการได้มาของ
งบประมาณอื่น ๆ ตามกฎระเบียบราชการ  

 
 
2.2 ส่วนท่ี 2 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ 
ในการวิจัยครั้งนี ้ เมื่อผู ้วิจัยได้ท าการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน

มัธยมศึกษา โดยการสังเคราะห์ เอกสาร สารสนเทศตั้งต้นในขั้นตอนที่  1 และจากการ
ปรากฎการณ์ที่ค้นพบปรากฏเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบของ  (ร่าง) รูปแบบการจัดการ
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คณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นในระดบัมาตรฐานสากล โดยใชก้ารการสมัภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview) แบบอิงผู ้ทรงคุณวุฒิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ(Connoisseurship) ท าการ
วิพากษ์ รูปแบบการจัดการคณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล
ให้มีความถูกตอ้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชนโ์ดยให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ Eisner (1976 ,   
192 – 193 อา้งถึงใน ชิรวฒัน ์ นิจเนตร , 2560 , น. 24) 

โดยในการตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงสรา้งและองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการ
คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากลจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้
ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ(Connoisseurship) จ านวน 13 ท่าน นัน้ ผูวิ้จยัไดใ้หผู้ท้รงคณุวฒุิทุกท่านท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ที่เป็นโครงสรา้ง และองคป์ระกอบของรูปแบบ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบของ
รูปแบบที่เป็นกระบวนการปฏิบัติ  2) ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการคุณภาพ 3) ระบบด าเนินการ
ในขั้นตอนของรูปแบบการจดัการคณุภาพ  4) โครงสรา้งรูปแบบการจัดการคุณภาพ 5) ระบบการ
พฒันาและยกระดับคุณภาพของหน่วยงานตน้สงักัด 6) ระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน 7) 
การน ารูปแบบไปใชใ้นการด าเนินการของโรงเรียน 8) กลยุทธส์ู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในระดับ
มาตรฐานสากล และ 9) การบริหารคณุภาพสู่ความเป็นเลิศที่มีมาตรฐานในระดับสากล ที่ผูวิ้จัย
แบ่งออกเพื่อความสะดวกในการสมัภาษณ์ ระหว่างการวิพากษ์ และหลังการวิพากษ์รูปแบบ โดย
การในกรณีที่การตรวจสอบความถูกตอ้งของผูท้รงคณุวฒุิไม่สอดคลอ้งกนั หรือไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันในภาพรวม ผู ้วิจัยด าเนินการแก้ปัญหาโดยการตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้หนึ่ง ร่วมกับ
ผูท้รงคุณวฒุิที่มีขอ้คิดเห็นไม่สอดคลอ้งกับขอ้คิดเห็นในภาพรวม อภิปรายร่วมกนักับผูท้รงคณุวุฒิ
ท่านนั้น ๆ จนไดข้อ้สรุปที่สอดคลอ้งสามารถเชื่อมโยงกับขอ้คิดเห็นในภาพรวมได ้โดยยึดขอ้มูลที่
ไดจ้ากการอิงผูท้รงคณุวฒุิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ ในการด าเนินการนีเ้ป็นหลกั  

ซึ่งในการตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบที่ด  าเนินการไปพร้อมกับการสมัภาษณ์ ใน
ระหว่างการวิพากษ์ และหลังการวิพากษ์รูปแบบ นั้น ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ได้ท าการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของรูปแบบ สอดคลอ้งกัน และมีความคิดเห็นในการตรวจสอบความถูกตอ้งไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดงัปรากฏในร่องรอยของการสัมภาษณ์ที่ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล
ในประเด็นก่อนหนา้นีแ้ลว้  
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ตอนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล 

ในการด าเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล นั้น ผู ้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์เนื ้อหา 
สารสนเทศสนเทศตัง้ตน้ ผลการวิเคราะหข์อ้มูล และ (ร่าง) รูปแบบ จากขั้นตอนที่ 1 เป็น “รูปแบบ
การจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล” จากนัน้ ผูวิ้จยัได้
ท าการวิจยัและพฒันาในขัน้ตอนที ่2  โดยใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบอิงผูท้รงคณุวฒุิโดยใชร้ะบบ
ผู้เชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) ให้ท าการวิพากษ์  รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล ให้มีความถูกต้อง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์โดยใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพัฒนา
รูปแบบใหม้ีความสมบูรณแ์ละมีคณุภาพ และผูวิ้จยัใหผู้ท้รงคณุวฒุิตรวจสอบความถูกตอ้ง พรอ้ม
ท าการรบัรองความถูกตอ้งของรูปแบบในแบบบนัทึกการสมัภาษณ์ 

การตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างและองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
คณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากลจากผูท้รงคณุวฒุิโดยใช้
ระบบผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) จ านวน 13 ท่าน นั้น ผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และท าการรบัรอง ในทุกประเด็น โดยการในกรณีที่การตรวจสอบความ
ถูกตอ้งไม่สอดคลอ้งกัน ผูวิ้จัยด าเนินการแก้ปัญหาโดยการตรวจสอบขอ้มูลอีกครัง้หนึ่ง ร่วมกับ
ผูท้รงคุณวฒุิที่มีขอ้คิดเห็นของการตรวจสอบความถูกตอ้งไม่สอดคลอ้งกนั จนไดข้อ้ตกลงร่วมกัน 
และผูวิ้จยัสรุปผลการตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากลว่า มีความถูกตอ้ง โดยการวิเคราะหใ์นครัง้นีไ้ดย้ึดขอ้มลูที่
ไดจ้ากการอิงผูท้รงคุณวฒุิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ ในการด าเนินการนีเ้ป็นหลัก Eisner (1976 ,   
192 – 193 อา้งถึงใน ชิรวฒัน ์ นิจเนตร , 2560 , น. 24) 

ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการแบบอิงผูท้รงคณุวฒุิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ซึ่ง
เป็นผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระดับ
มาตรฐานสากล และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิชุดเดียวกันที่ให้การ
สมัภาษณ์เชิงลึกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อท าการประเมินคณุภาพของรูปแบบ ดา้นความเป็นไปได ้ดา้น
ความเหมาะสม และด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในระดบัมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการวิจัยและพฒันารูปแบบเป็นครัง้ที่ 3 ที่ผูวิ้จยัไดท้ า
การพัฒนาปรบัปรุงจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ตามขอ้เสนอแนะในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบอิง
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ผูท้รงคุณวุฒิโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) โดยมีผลการประเมินคุณภาพ ด้าน
ความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชนข์องรูปแบบการจดัการคณุภาพ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ดงันี ้ 

 
1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลสถานภาพของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ตาราง 36 แสดงขอ้มูลสถานภาพของผูท้รงคณุวฒุิ ผูป้ระเมินคุณภาพ ดา้นความเหมาะสม ดา้น
ความเป็นไปได ้และดา้นประโยชนข์องรูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา (N = 13) 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด (N = 13)  

ปริญญาเอก 11 76.92 
ปริญญาโท 2 15.38 

สาขาวชิา (N = 13)  
บริหารการศึกษา 7 53.85 
การวดัผลและประเมินผล 2 7.69 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2 15.38 
การวิจัยทางการศึกษา 2 15.38 

ต าแหน่งทางวิชาการ การบริหาร (N = 13)  
รองศาสตราจารย์ 1 7.69 
ผูบ้ริหารการศึกษา วิทยะฐานะ เชี่ยวชาญ 3 23.08 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา วิทยะฐานะ เชี่ยวชาญ 2 15.38 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา วิทยะฐานะ ช านาญการพิเศษ 3 23.08 
ศึกษานิเทศก ์วิทยะฐานะ ช านาญการพิเศษ 2 15.38 
ครู วิทยะฐานะ เชี่ยวชาญ 1 7.69 
ครู วิทยะฐานะ ช านาญการพิเศษ 1 7.69 

ประสบการณใ์นการจัดการคุณภาพองคก์ร (N = 13)  

5-10 ปี 5 38.46 
10-15 ปี 4 30.77 
15-20 ปี 4 30.77 

เกณฑร์างวัลคุณภาพท่ีมีประสบการณ ์ (N = 13)  
TQA / OBECQA / ScQA 6 46.15 
PMQA 3 23.08 
EdPEx 4 30.76 
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จากตาราง 36 พบว่า ผูท้รงคุณวฒุิที่เป็นผูป้ระเมินมีวฒุิการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 
สงูสุด รอ้ยละ 83.33 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สงูสดุ รอ้ยละ 58.33 และมีต าแหน่งวิชาการ 
ระดับ รองศาสตราจารย์ รอ้ยละ 7.69 และวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ 3 ต าแหน่ง ได้แก่ ผู ้บริหาร
การศึกษา ร้อยละ 23.08 ผู ้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 15.38 และครู ร้อยละ 7.69  มี
ประสบการณ์ในการจัดการคุณภาพองคก์รสูงสุดระหว่าง 5-10 รอ้ยละ 38.46 และเกณฑร์างวัล
คณุภาพที่มีประสบการณส์งูสดุ คือ TQA / OBECQA / ScQA รอ้ยละ 46.15  
 

2. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ โดยการวิเคราะหแ์ปลผลการประเมินคุณภาพ 
โดยการประเมินด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านประโยชน์ของรูปแบบการ
จัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล 

ผูวิ้จัยไดพ้ฒันา “รูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดบัมาตรฐานสากล” ในลกัษณะของรูปแบบเอกสารคู่มือ เพื่อเผยแพร่ใหแ้ก่โรงเรียนมธัยมศึกษา
ในระดบัมาตรฐานสากล น าไปศึกษา และประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมตามบริบทของตนเอง เมื่อสิน้สดุ
การวิจยันี ้เอกสารฉบับนี ้ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) สรุปองคค์วามรูโ้รงเรียนมาตรฐานสากล 
และ 2) รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล 
โดยการประเมินคณุภาพ ในดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชน ์
โดยแบ่งออกเป็น 9 ตอน มีรายละเอียดตามตาราง 37 ดงันี ้

 
ตาราง 37 แสดงรายละเอียดของแบบประเมินคณุภาพของรูปแบบ โดยการประเมินความเป็นไปได ้
ความเหมาะสม และความเป็นประโยชนข์องรูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในระดบัมาตรฐานสากล ที่ผูวิ้จยัพฒันาขึน้ 
 
ตอน เน้ือหา จ านวนข้อ ประเมิน ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

ส่วนท่ี 1 สรุปองคค์วามรูโ้รงเรียนมาตรฐานสากล  - ✓ 
ส่วนท่ี 2 รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา  
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้รงคุณวุฒิ 7 ✓ ✓ 

1 องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน 3 ✓ ✓ 
2 ขัน้ตอนของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา 5 ✓ ✓ 
3 ระบบการด าเนินการของรูปแบบการจัดการคุณภาพ 6 ✓ ✓ 
4 โครงสรา้งรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา 1 ✓ ✓ 
5 ระบบการพฒันาและยกระดบัคุณภาพโรงเรียน หน่วยงานตน้สงักัด 12 ✓ ✓ 
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ตาราง 37 (ต่อ) 
 
ตอน เน้ือหา จ านวนข้อ ประเมิน ข้อเสนอแนะ 
6 ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน 19 ✓ ✓ 
7 ขอ้แนะน าเร่ิมตน้ในการด าเนินการใชรู้ปแบบ 2 ✓ ✓ 
8 การน ารูปแบบไปใชใ้นการด าเนินการของโรงเรียน 21 ✓ ✓ 
9 กลยุทธสู่์ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล 4 ✓ ✓ 

รวมจ านวน 80 ข้อ 

 
2.1 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบของคุณภาพของ “รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในระดบัมาตรฐานสากล” เป็น 3 ด้าน ดังน้ี (Madaus, Scriven and Stufflebeam ,1983 
, pp 399 - 402)   

(1) ความเหมาะสม หมายถึง  “รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา      
สู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” มีความเหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใชใ้นการจัด
การศึกษาเพื่อยกระดบัคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

(2) ความเป็นไปได้ หมายถึง  “รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา         
สู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” มีความเป็นไปได้ในการน าไปประยุกต์ใชใ้นการจัด
การศึกษาเพื่อยกระดบัคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

(3) ความเป็นประโยชน ์หมายถึง “รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา         
สู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล” เป็นประโยชนต์่อการประยุกตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในระดบัมาตรฐานสากล 
 

2.2 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑข์องความคิดเห็นท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท าการประเมินเป็น ระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี 

- ระดบั 5 หมายถึง  
รูปแบบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความเป็นประโยชน ์มากที่สดุ  

- ระดบั 4 หมายถึง  
รูปแบบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความเป็นประโยชน ์มาก 

- ระดบั 3 หมายถึง  
รูปแบบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความเป็นประโยชนป์านกลาง 

- ระดบั 2 หมายถึง  
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รูปแบบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความเป็นประโยชน ์นอ้ย 
- ระดบั 1 หมายถึง  

รูปแบบ ไมม่ีความเหมาะสม ไม่มีความเป็นไปได ้ไม่มีความเป็นประโยชน ์
 
2.3 ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์และแปลผลการประเมินแต่ละประเด็น โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี  
 
ตาราง 38 แสดงประเด็นการประเมินคณุภาพ และการแปลผลของการประเมินปรากฎการณ์ที่พบ
จากการศึกษา 
 

ประเด็นคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

ด้านความ 
เหมาะสม (A) 

ด้านความ
เป็นไปได้ (B) 

ด้านความเป็น
ประโยชน ์(C) 

ค่าเฉลี่ย �̅� ค่าเฉลี่ย �̅� ค่าเฉลี่ย �̅� 

มีคุณภาพ  4.25  4.25  4.25 
น าไปใช้ได้ 4.0-4.24 4.0-4.24 4.0-4.24 

ไม่มีคุณภาพ  3.9  3.9  3.9 
คุณภาพโดยรวม 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย �̅�  

(ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเป็นประโยชน)์ 

มีคุณภาพ �̅�{(A 4.25) + (B 4.25) +(C 4.25)}  4.50 
น าไปใช้ได้ �̅�{(A) + (B) +(C)} = 4.0-4.49 
ไม่มีคุณภาพ �̅�{(A) + (B) +(C)}  3.9 

 
จากตาราง 38 แสดงระดบัคณุภาพของรูปแบบ โดยมีผลการประเมินคณุภาพ 3 ดา้น คือ 

ดา้นความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชน์ โดยก าหนดให้แปลผล
รูปแบบมีคุณภาพนัน้ ในรายดา้นตอ้งมีค่าเฉล่ียตัง้แต่ 4.25 ขึน้ไป โดยมีระดบัที่รูปแบบน าไปใชไ้ด้
ที่ค่าเฉล่ีย ระหว่าง 4.0-4.24 และรูปแบบไม่มีคณุภาพที่ค่าเฉล่ียนอ้ยกว่า 4.0  โดยในภาพรวมตอ้ง
มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3 ดา้นที่ 4.5 ขึน้ไป และตอ้งมีคะแนนการประเมินในแต่ละดา้นที่ค่าเฉลี่ย 4.25 
ขึน้ไป จึงจะถือว่าองคป์ระกอบของรูปแบบประเด็นนัน้ มีคุณภาพ  
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ตอนท่ี  1    องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์ และแปลผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในส่ วนของ
องคป์ระกอบของรูปแบบองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 
องคป์ระกอบของ

รูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 

ชื่อของรูปแบบ 
“รูปแบบการ
จัดการคุณภาพ
ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาใน
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล” 

4.31 0.63 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.65 
มาก
ท่ีสุด 

4.54 0.52 
มาก
ท่ีสุด 

4.49 
น าไป 
ใชไ้ด ้

ความหมายของ “รูปแบบ
การจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาใน
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล”  

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 
มี

คุณภาพ 

องคป์ระกอบของรูปแบบ
ท่ีส าคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. ระบบการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ 
ของหน่วยงานตน้สงักัด  

2. ระบบการจัดการ
คุณภาพของโรงเรียน  

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 

1. ระบบการพัฒนา
และยกระดับ
คุณภาพ 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 มีคุณภาพ 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบของ

รูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 

2. ระบบการจัดการ
คุณภาพของ
โรงเรียน 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 
มี

คุณภาพ 

 
จากตาราง 39  ผลการวิเคราะห์ และแปลผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบของ

รูปแบบ พบว่า ชื่อของรูปแบบอยู่ในระดบัสามารถน าไปใชไ้ดท้ี่ค่าเฉล่ีย 4.49 และประเด็นขอ้อ่ืน ๆ 
แปลผลในระดบัที่มีคณุภาพโดยมีค่าเฉล่ีย 4.5 
 

ตอนท่ี  2    ข้ันตอนของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับ
มาตรฐานสากล 
 
ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะห ์และแปลผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ ส่วนของขัน้ตอน
ของรูปแบบ 
 
องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 
ขั้ น ต อ น ใน ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร  4 
ขั้ น ต อ น  โด ย ใช้
ร ะบ บ ข อ งว งจ ร
คุณภาพ PDCA   

4.54 0.52 
มาก
ท่ีสุด 4.69 0.48 

มาก
ท่ีสุด 

4.6
2 

0.5
1 

มาก
ท่ีสุด 4.62 

มี
คุณภาพ 

Plan (P) คื อ 
ขั้ น ต อ น ก า ร
วางแผน  

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.8
5 

0.3
8 

มาก
ท่ีสุด 

4.85 
มี

คุณภาพ 

Do (D) คือ การ
ล งมื อท าห รื อ
การปฏิบติั  

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.9
2 

0.2
8 

มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 
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ตาราง 40 (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 
Check (C) คื อ 
ขั้ น ต อ น ก า ร
ตรวจสอบ  

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.6
2 

0.5
1 

มาก
ท่ีสุด 

4.62 
มี

คุณภาพ 

Action (A) คื อ 
ก ระ บ วน ก า ร
ปรบัปรุงแกไ้ข 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.6
2 

0.5
1 

มาก
ท่ีสุด 

4.67 
มี

คุณภาพ 

 
จากตาราง 40  ผลการวิเคราะห ์และแปลผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ ส่วนของ

ขัน้ตอนของรูปแบบ พบว่า ขัน้ตอน D(DO) มีคะแนนการประเมินคณุภาพสูงสดุ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.92 
โดยมี ขัน้ตอน Plan (P) มีค่าเฉล่ียที่ 4.85 ขัน้ตอน Action (A) มีค่าเฉลี่ยที่ 4.67 ตามล าดบั โดยมี 
ขัน้ตอน Check (C) และภาพรวมของขั้นตอน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัที่ 4.62  ทัง้นี ้ทุกประเด็นสามารถ
แปลผลในระดบั มีคณุภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.5 ทัง้หมด 
 

ตอนท่ี 3    กระบวนการระบบของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในระดับมาตรฐานสากล 
 
ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะห์ และแปลผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในส่วนของ
กระบวนการระบบของรูปแบบ 
 
องคป์ระกอบของ

รูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 

ระ บ บ ก า รด า เนิ น ก า รใ น
ขัน้ตอนของรูปแบบการจัดการ
คุณภาพที่สัมพันธ์กับวงจร
คุณภาพ PDCA จะต้องมีการ
ใชร้ะบบ SIPOC 5 ขัน้ตอน  

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.48 
มาก
ท่ีสดุ 

4.69 0.48 
มาก
ท่ีสดุ 

4.67 
มี

คุณภาพ 

Stakeholders คื อ  ส่ วน ที่
เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และผูส้่งมอบต่าง ๆ  

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสดุ 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสดุ 

4.85 
มี

คุณภาพ 
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ตาราง 41 (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบของ

รูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 

Input คือ ส่วนการน าเข้า 
หมายถึง องค์ความรูบุ้คคล 
ข้อมูล  สารสน เทศ วั ส ดุ
อุปกรณ ์ต่าง ๆ  

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสดุ 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสดุ 

4.92 
มี

คุณภาพ 

Process คือ กระบวนการ 
หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ 
หรือ การด าเนินงาน  

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสดุ 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสดุ 

4.62 
มี

คุณภาพ 

Output คือ  ผลผลิต และ 
ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิด
จากกระบวนการท างาน  

4.69 0.48 
มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.48 
มาก
ท่ีสดุ 

4.69 0.48 
มาก
ท่ีสดุ 

4.67 
มี

คุณภาพ 

Costumer คื อ  นั ก เรี ย น 
และ ผู้ปกครอง บุคลากร 
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใน
ระดบัสูงขึน้ และนักเรียนใน
อนาคต  

4.69 0.48 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสดุ 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสดุ 

4.67 
มี

คุณภาพ 

 
จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห ์และแปลผลการประเมินคณุภาพของรูปแบบ ในส่วนของ

กระบวนการของรูปแบบ พบว่า Input คือ ส่วนการน าเขา้ มีคะแนนการประเมินคุณภาพสูงสุด      
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.92  Stakeholders มีค่าเฉลี่ยที่ 4.85 ภาพรวมของระบบ Output และCostumer     
มีค่าเฉล่ียเท่ากนัที่  4.67 ทัง้นี ้ทุกประเด็นสามารถแปลผลในระดบั มีคณุภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.5 
ทัง้หมด  
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ตอนท่ี  4    โครงสร้างรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะห ์และแปลผลการประเมินคุณภาพโครงสรา้งรูปแบบการจัดการ
คณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 

โครงสร้าง และ องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ภาพ แสดง โครงสรา้งของ “รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ คุณภาพ 

�̅� S.D. 
แปล
ผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. 

แปล
ผล �̅� แปลผล 

4.38 0.77 
มาก
ที่สดุ 

4.54 0.52 
มาก
ที่สดุ 

4.77 0.44 
มาก
ที่สดุ 

4.56 
มี

คุณภาพ 

 
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห ์และแปลผลการประเมินคณุภาพของรูปแบบ โครงสรา้ง

รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า มีคะแนนการประเมินในที่มีระดับ
คณุภาพ มีค่าเฉล่ียที่ 4.56    
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ตอนท่ี  5    ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
 
ตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะห ์และแปลผลการประเมินคุณภาพระบบการพัฒนาและยกระดับ
คณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา ของหน่วยงานตน้สงักดั 
 
องคป์ระกอบของ

ระบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 
ต้นสังกัด หมายถึง 
ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
สมป. และ สพฐ. 

4.46 0.52 
มาก
ท่ีสุด 

4.54 0.52 
มาก
ท่ีสุด 

4.54 0.52 
มาก
ท่ีสุด 

4.51 
มี

คุณภาพ 

P (Plan) 4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 
มี

คุณภาพ 
การตรวจสอบ ส  ารวจ และ
รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ  4.92 0.28 

มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 
การวางแผน หน่วยงานต้น
สงักัดต้องวางแผนก่อนการ
เริ่มปฏิบัติงานจริง  

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.48 
มาก
ท่ีสุด 

4.64 
มี

คุณภาพ 

แผนภาพ 
P 
(Pl
an) 

การตรวจสอบ 

การวางแผน 
 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.48 
มาก
ท่ีสุด 

4.64 
มี

คุณภาพ 

 (Do) 
4.62 0.51 

มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.72 
มี

คุณภาพ 
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม 
Training การฝึกอบรม  

1. ตน้แบบ/พ่ีเลีย้ง  
2. โรงเรียน 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 

D (Do) 
5.00 0.00 

มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 
มี

คุณภาพ 
การนิเทศ การด าเนินการที่
ส  าคัญและเป็นหน้าที่หลัก
ของหน่ วยงานต้นสั งกั ด 
ร่วมกับโรงเรียนที่เป็นพ่ีเลีย้ง  

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 
มี

คุณภาพ 

ติดตาม ตรวจสอบ การ
ด าเนิ นการติ ดตาม การ
ด าเนิ นการของโรงเรี ยน
หลังจากท่ีมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และถูกตอ้ง  

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.79 
มี

คุณภาพ 
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ตาราง 43 (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบ
ของระบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 

แผนภาพ 
D 
(D
o) 

การฝึกอบรม Training 

1. ต้นแบบ/
พี่เลีย้ง 

2. โรงเรียน 

D 
(D
o) 

การนิเทศ  

ติดตาม ตรวจสอบ  

 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.79 
มี

คุณภาพ 

Check (C) 
4.92 0.28 

มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 
การประเมิน ทั้งในส่วน 
กระบวนการ ADLI และ
ประเมินผลลัพธ์ LeTCI 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
การด าเนินการที่ผ่านมา  

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.87 
มี

คุณภาพ 

แผนภาพ 

Check (C) การประเมิน ADLI และ LeTCI 
 

4.69 0.48 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.74 
มี

คุณภาพ 

Action (A) 
4.46 0.52 

มาก
ท่ีสุด 

4.54 0.52 
มาก
ท่ีสุด 

4.54 0.52 
มาก
ท่ีสุด 

4.51 
มี

คุณภาพ 
การสนับสนุน  

- วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ต รวจสอบสาเหตุ - 
โร ง เรี ย น ที่ มี ค ว า ม
พร้อม สนับสนุนให้
โรงเรียนเข้ารับการ
ประเมินตาม  

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 
มี

คุณภาพ 

แผนภาพ 

Actio
n (A)  

การสนับสนุน 
- วิเคราะห ์
- สนับสนุน  

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 

 
จากตาราง 43  ผลการวิเคราะห ์และแปลผลการประเมินคุณภาพกระบวนการของระบบ 

โดยหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า กระบวนการขั้น D(DO) และการนิเทศ มีคะแนนการประเมิน
คณุภาพสงูสุดมีค่าเฉล่ียที่ 5.00 ระดบัคุณภาพรองลงมาไดแ้ก่ การตรวจสอบ การฝึกอบรมTraining 
Check (C) และแผนภาพAction (A) มีค่าเฉลี่ยเท่ากนัที่ 4.92 ตามดว้ย การประเมิน มีค่าเฉลี่ยที่ 
4.87 ขั้น P (Plan) และการสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.85 ประเด็น ติดตาม ตรวจสอบ และแผนภาพD 
(Do) มีค่าเฉล่ียที่ 4.79 แผนภาพCheck (C) มีค่าเฉลี่ยที่ 4.74 ขั้น (Do) มีค่าเฉลี่ยที่ 4.72 ประเด็น
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การวางแผน และแผนภาพ  P (Plan) มีค่าเฉลี่ยที่ 4.64 และนิยามต้นสังกัด กับขั้น Action (A) มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.51 ตามล าดับ ทั้งนี ้ทุกประเด็นสามารถแปลผลในระดับ มีคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 

4.5 ทัง้หมด 
 

ตอนท่ี  6 ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน  
 
ตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะห ์และแปลผล การประเมินคณุภาพของระบบการจดัการคุณภาพ
ของโรงเรียน  
 
องคป์ระกอบของ

รูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 
โร ง เ รี ย น  ห ม าย ถึ ง 
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมระดับ
มาตรฐานสากล  ดงันี ้

Non – WCSS  

4.46 0.52 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.54 0.52 
มาก
ท่ีสุด 

4.54 
มี

คุณภาพ 

WCSS โรงเรียน ท่ี
เข้าร่วมโครงการ และยัง
ไม่ผ่านการประเมิน 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 
มี

คุณภาพ 

ScQA โรง เรี ย น ท่ี
เข้าร่วมโครงการ และ
ผ่านการประเมิน  

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 

OBECQA โรงเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ และ
ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพ 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.48 
มาก
ท่ีสุด 

4.64 
มี

คุณภาพ 

ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
คุณภาพของโรงเรียน  4.62 0.51 

มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.67 
มี

คุณภาพ 
Plan(P) 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

4.62 
มี

คุณภาพ 
การตรวจสอบ  
ส ารวจ และรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 

การวางแผน  
โรง เรียนต้องวางแผน
ก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน
จริง  

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 
มี

คุณภาพ 
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ตาราง 44  (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 
แผนภาพ 

การตรวจสอบ 
การวางแผน 

 
Plan
(P)  

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 
มี

คุณภาพ 

Do (D) 
4.77 0.44 

มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.79 
มี

คุณภาพ 
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม 
Training สรา้งความรู ้
ความเขา้ใจ  

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.79 
มี

คุณภาพ 

1. ต้ นแบบ/พ่ี
เลีย้ง ฝึกอบรมให้แก่
โรงเรียน เป็นพี่เลี ้ยง 
ใหค้ าแนะน า  

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 

2. โรงเรียน  
ร่ ว ม ก า ร

ฝึ ก อ บ รม ให้ แ ก่
โรงเรียนในโครงการ
มาตรฐานสากลใน
สงักัด  

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.90 
มี

คุณภาพ 

3 .  ก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม โ ด ย
ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก (on the 
job training) 

4.69 0.48 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 
มี

คุณภาพ 

แผนภาพ 
การฝึกอบรม 
Training 
ตน้แบบพ่ีเลีย้ง / 
โรงเรียน  
การฝึกอบรมโดย
หน่วยงานภายนอก 

 
Do (D) 

 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 

Do (D) 
4.92 0.28 

มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 
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ตาราง 44  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบของ
รูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 
วิธีการแนวทางสามารถ
น า สู่ ก ารปฏิ บั ติ  การ
เ รี ย น รู ้ ร่ ว ม กั น
ปฏิบัติ งาน(Learning) 
บูรณาการ Integration 
เป็นBest  

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 

การพัฒนา   
วิ ธี ก า ร แ น ว ท า ง
(Approach) สามารถ
น าสู่การปฏิบัติ  

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

4.95 
มี

คุณภาพ 

แผนภาพ 
การฝึกอบรม 
Training 
- การปรบัปรุง - 
การพฒันา 

 
Do 
(D) 

 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 

Check (C) 
4.85 0.38 

มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.87 
มี

คุณภาพ 
การประเมิน   
วิ ธี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ ADLI และ
ประเมินผลลพัธ ์ 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 

แผนภาพ 

การประเมิน 
Che
ck 
(C)  

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 
มี

คุณภาพ 

Action (A) 
4.77 0.44 

มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.77 
มี

คุณภาพ 
การรายงานผล   
การด า เนินการเขียน
รายงานจ านวน 100 
หน้ า  เพื่ อ ขอ รับ ก า ร
ประเมิ น  ใช้หลักการ
ของ ADLI และหลักการ 
LeTCI รายงานผลลพัธ ์

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.85 0.38 
มาก
ท่ีสุด 

4.87 
มี

คุณภาพ 
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ตาราง 44 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบของ
รูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 
เข้ารับการประเมิน
คุณภาพ ในระดบั
คุณภาพท่ีสูงขึน้ 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.95 
มี

คุณภาพ 

แผนภาพ 
การรายงายผล 
เขา้รบัการ
ประเมินคุณภาพ 

 
Actio
n (A) 

 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 
มี

คุณภาพ 

ก าร จั ด ก าร คุณ ภ าพ ขอ ง
โร ง เรี ย น ข้ั น ต อ น  PDCA         
น ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
โครงร่างขององค์กรและเป็น
ข้ันตอนการด าเนินการของ
ระบบคุณภาพท้ัง 7 หมวด โดย
ใช้ก ระบ วนก าร เชิ งร ะบ บ 
SIPOC 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 
มี

คุณภาพ 

โครงร่างองคก์ร 
(องคป์ระกอบ 

หลักการพืน้ฐาน การ
จัดการศึกษา) 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

4.92 0.28 
มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 
มาก
ท่ีสุด 

4.95 
มี

คุณภาพ 

 
จากตาราง 44  ผลการวิเคราะห ์และแปลผลการประเมินคุณภาพของกระบวนการของ

ระบบการจดัการของโรงเรียน พบว่า ขัน้ตอน การวางแผนP(PLAN) แผนภาพ P(PLAN) และกรอบ
การด าเนินการPDCA มีคะแนนการประเมินสงูสดุระดบัคณุภาพสงูสดุมีค่าเฉล่ียที่ 5.00  รองลงมา
ได้แก่ การพัฒนา เข้ารับการประเมินคุณภาพ และโครงร่างองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.95 
ตามล าดับ ประเด็นโรงเรียน ระดับScQA การตรวจสอบ การฝึกอบรมต้นแบบ/พี่เลีย้ง แผนภาพ
Do(D) ขั้นDo (D) การปรับปรุง การประเมิน และแผนภาพAction (A) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.92  
ประเด็น Check (C)    การรายงานผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.87  ประเด็นโรงเรียนระดับ WCSS 
และแผนภาพCheck (C) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่   4.85  ประเด็นขั้น Do (D) และการฝึกอบรม 
Training มีค่าเฉล่ียเท่ากนัที่ 4.79 ประเด็นการฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก และขัน้Action (A) 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.77 ประเด็นระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.67  ขั้น
Plan(P) มีค่าเฉลี่ยที่ 4.62 โรงเรียนระดับ OBECQA มีค่าเฉลี่ยที่ 4.64 และโรงเรียนระดับ Non 
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WCSS มีค่าเฉลี่ยที่ 4.54 ตามล าดับ ทั้งนี ้ทุกประเด็นสามารถแปลผลในระดับ มีคุณภาพ โดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.5 ทัง้หมด 
 
ตอนท่ี  7    ข้อแนะน าเร่ิมต้นในการด าเนินการใช้รูปแบบ 

 
ตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะห ์และแปลผลการประเมินคณุภาพของรูปแบบ ขอ้แนะน าเริ่มตน้ใน
การใชรู้ปแบบ 
 
องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 
ค า ถ า ม

ข้อก าหนดโดยรวม
สอดคล้องกับเกณฑ์
รางวัลคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล  

5 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 
มี

คุณภาพ 

ข้ อ ก า ห น ด
โดยรวม  17  ข้อ 
ตามเกณฑร์างวัล
คุณ ภาพระดั บ
มาตรฐานสากล  

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.85 
มี

คุณภาพ 

 
จากตาราง 45  การวิเคราะห ์และแปลผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ ขอ้แนะน า

เริ่มต้นในการใชรู้ปแบบ มีผลการประเมินที่มีคุณภาพสูงสุด มีค่าเฉลี่ยที่ 5.00 และประเด็นของ
ค าถาม 17 ข้อ มีคุณภาพโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.85 ทั้งนี ้ ทุกประเด็นสามารถแปลผลในระดับ มี

คณุภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.5 ทัง้หมด 
 
ตอนท่ี  8    การน ารูปแบบไปใช้ในการด าเนินการของโรงเรียน 

 
ตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะห ์และแปลผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในส่วนการน า
รูปแบบไปใชใ้นการด าเนินการของโรงเรียน 
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องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 
ด้านการบ ริหาร
จัดการ 4.92 0.28 

มาก
ที่สดุ 

4.54 0.52 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

4.82 
มี

คุณภาพ 

การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ ตาม 
“ค่ า นิ ยม แนวคิ ด
หลกั 11 ประการ”  

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.87 
มี

คุณภาพ 

เ ก ณ ฑ์ ร า ง วั ล
คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ
ม าต รฐ านส าก ล 
เป็น เค รื่ อ งมื อ ท่ี มี
การยอมรบัในระดับ
นานาชาติ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 
มี

คุณภาพ 

โครงร่างองค์กร 
เป็นการรูจ้ักตัวตน
ของโรงเรียน  

4.69 0.48 
มาก
ที่สดุ 

4.77 0.44 
มาก
ที่สดุ 

4.62 0.51 
มาก
ที่สดุ 

4.69 
มี

คุณภาพ 

หมวดท่ี 1 การน า
องคก์ร  4.85 0.38 

มาก
ที่สดุ 

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.62 0.51 
มาก
ที่สดุ 

4.77 
มี

คุณภาพ 

หมวดท่ี 2  
กลยุ ท ธ์  ใน ก าร
ด าเนินการ 

4.62 0.51 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.69 0.48 
มาก
ที่สดุ 

4.74 
มี

คุณภาพ 

ห ม ว ด ท่ี  3 
นักเรียน และผู้มี
ส่วนไดส่้วนเสีย  

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 
มี

คุณภาพ 

หมวดท่ี 4 การวัด 
การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู ้ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 
มี

คุณภาพ 

ห ม ว ด ท่ี  5 
บุคลากร การท า
ให้ บุ ค ล า ก ร รั ก
ผูกพนั  

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 
มี

คุณภาพ 

หม วด ท่ี  6 ก าร
ปฏิ บัติ ก าร  การ
พฒันาคุณภาพ  

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.77 0.44 
มาก
ที่สดุ 

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.85 
มี

คุณภาพ 

ห ม ว ด ท่ี  7 
ผลลัพธ์ จัดก ลุ่ม
ผลลพัธ ์ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.87 
มี

คุณภาพ 
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ตาราง 46 (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 
2. ด้ านการจั ด
ห ลั ก สู ต รก า ร
เรียนการสอน 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

4.95 
มี

คุณภาพ 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์
หลกัสูตรแกนกลาง 4.85 0.38 

มาก
ที่สดุ 

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.87 
มี

คุณภาพ 

2 . 2  ศึ ก ษ า
คุณ ลักษณ ะและ
ศักยภาพผู้ เรียนท่ี
เป็นสากล  

4.69 0.48 
มาก
ที่สดุ 

4.77 0.44 
มาก
ที่สดุ 

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.77 
มี

คุณภาพ 

2.3 วิเคราะห ์สภาพ
ปั จ จุ บั น  ปั ญ ห า 
บริบทของโรงเรียน  

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 
มี

คุณภาพ 

2.4  การป รับป รุง
โครงสรา้งหลักสูตร 
ส า ห รับ โ ร ง เรี ย น
มาตรฐานสากล  

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 
มี

คุณภาพ 

 2 .4 .1  ป รั บ ป รุ ง
โครงสรา้งหลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น
โปรแกรมการ เรียน
EP IEP MEP ห รื อ
IB และหลัก สูตรท่ี
เน้นความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 
มี

คุณภาพ 

2.4.2  
จั ด ก ระ บ วน ก า ร
เรียนรู ้โดยใช้บันได 
5 ขั้น พัฒนาผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากล  
 IS1 IS2 และ IS3  

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.95 
มี

คุณภาพ 

 2 .5  จั ดการเรีย น
ก า ร ส อ น
ภาษาต่างประเทศ
ทัง้ENG THAI ETC. 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

4.97 
มี

คุณภาพ 
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ตาราง 46 (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 

 2.6 การเชื่อมโยง
หลักสูตรการเรียน
การสอน  

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.87 
มี

คุณภาพ 

 2 . 7  น โ ย บ า ย
ดังกล่าวนีไ้ม่ได้เพ่ิม
ภาระให้กับผู้ปฏิบัติ
แต่อย่างใด  

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.95 
มี

คุณภาพ 

 
จากตาราง 46 ผลการวิเคราะหแ์ละแปลผลการประเมินคณุภาพของรูปแบบในส่วนการ

น ารูปแบบไปใช้ในการด าเนินการของโรงเรียน พบว่า ประเด็นหมวดที่  4 การวัด หมวดที่  5 
บุคลากร และขอ้ที่ 2.3 วิเคราะห ์สภาพปัจจุบันปัญหาบริบทของโรงเรียน มีคะแนนการประเมิน
คุณภาพสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 5.00  รองลงมา คือ ประเด็นข้อที่ 2.5จัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียที่ 4.97 ประเด็นขอ้ที่ 2.ดา้นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ข้อที่ 
2.4.2 และขอ้ที่  2.7นโยบายดังกล่าวนี ้ไม่ไดเ้พิ่มภาระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.95  ประเด็นเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ หมวดที่ 3 ข้อที่ 2.4การปรบัปรุงโครงสรา้งหลักสูตร และข้อที่ 2.4.1 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันที่  4.92 ประเด็นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ หมวดที่  7 ผลลัพธ์ ข้อที่  2.1ศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง และขอ้ที่ 2.6การเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันที่ 4.87 ประเด็นหมวดที่ 6     การปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.85 ประเด็นข้อที่ 1.ด้านการ
บริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยที่  4.82  ประเด็นหมวดที่  1   การน าองค์กร และข้อที่  2.2ศึกษา
คณุลักษณะและศกัยภาพผูเ้รียน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัที่ 4.77 ประเด็นหมวดที่ 2    กลยุทธ์ มีค่าเฉล่ีย
ที่ 4.74 และประเด็นโครงร่างองคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากันที่ 4.69 ตามล าดบั ทั้งนี ้ทุกประเด็นสามารถ

แปลผลในระดบั มีคณุภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.5 ทัง้หมด  
 
ตอนท่ี  9     กลยุทธส์ู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมาตรฐานสากล 

 
ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห ์และแปลผลการประเมินคณุภาพของรูปแบบ ในส่วนของกลยุทธ์
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมธัยมศึกษาในระดบัมาตรฐานสากล 
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องคป์ระกอบของ

รูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� แปลผล 

กลยุทธสู่์ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
1. สรา้งวัฒนธรรมการท างาน
เชิงระบบโดยใชเ้กณฑ์รางวัล
คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ
มาตรฐานสากล  

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

4.69 0.48 
มาก
ที่สดุ 

4.77 0.44 
มาก
ที่สดุ 

4.82 
มี

คุณภาพ 

2.  พั ฒ น าห ลั ก สู ต รแ ล ะ
กระบวนการเรียนรูท้ี่  5.00 0.00 

มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.95 
มี

คุณภาพ 

3. สร้างความเข้มแข็งของ
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
โด ย ก าห นด เป็ น กลยุ ท ธ์
ส  า คั ญ ข อ งแ ผ น พั ฒ น า
คุณภาพ  

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 
มี

คุณภาพ 

 4. สร้างความเข้มแข็งของ
ภาคี เค รื อ ข่ า ย  อั น ได้ แ ก่ 
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 
ส านักงานคณะกรรมการ 

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.69 0.48 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

4.85 
มี

คุณภาพ 

การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
1. การสนับสนุนส่งเสริม และ
ติดตามอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบในการด าเนินการ 

4.85 0.38 
มาก
ที่สดุ 

4.69 0.48 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

4.85 
มี

คุณภาพ 

2. กา รสร้า งค วาม รู้ และ
ความเข้าใจในทิศทางการ
พัฒนา เป็นเครื่องมือที่จะน า
โรง เรีย นสู่ ค ว าม เป็น เลิ ศ 
อย่างมีคุณภาพ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

4.69 0.48 
มาก
ที่สดุ 

4.77 0.44 
มาก
ที่สดุ 

4.82 
มี

คุณภาพ 

3. ผู้ บ ริ หา ร  ค รู  นั ก เรีย น 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้
ความเขา้ใจ ตระหนัก และยึด
แนวทางการด าเนินงาน 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.92 0.28 
มาก
ที่สดุ 

4.95 
มี

คุณภาพ 

4 .  งบ ป ระ ม าณ ใ น ก า ร
ด า เนิ นการ เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริม และติดตามอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 0.00 
มาก
ที่สดุ 

5.00 
มี

คุณภาพ 

 
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะหแ์ละแปลผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในส่วนของ

กลยุทธส์ู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมธัยมศึกษาในระดบัมาตรฐานสากล พบว่า ประเด็นกลยุทธข์อ้
ที่ 3. และประเด็นการบริหารขอ้ที่ 4. มีคะแนนระดบัการประเมินคณุภาพสูงสดุมีค่าเฉลี่ยเท่ากนัที่ 
5.00 รองลงมา คือ ประเด็นกลยุทธ์ขอ้ที่ 2. และประเด็นการบริหารขอ้ที่ 3. มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 
4.95 ประเด็นกลยุทธข์อ้ที่ 4. และประเด็นการบริหารขอ้ที่ 1. มีค่าเฉล่ียเท่ากนัที่ 4.85 และประเด็น
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กลยุทธ์ข้อที่ 1. และประเด็นการบริหารข้อที่ 2. มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.82 ตามล าดับ ทั้งนี ้ ทุก

ประเด็นสามารถแปลผลในระดบั มีคณุภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.5 ทัง้หมด 
 

3. สรุปการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ 
ในการวิจัยครัง้นี ้เมื่อผูวิ้จัยได้ท าการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน

มัธยมศึกษา โดยการสังเคราะห์ เอกสาร สารสนเทศตั้งต้นในขั้นตอนที่ 2 จากปรากฎการณ์ที่
คน้พบปรากฏในโครงสรา้งองคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และจากการการสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบอิงผูท้รงคณุวฒุิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ(Connoisseurship) 
ที่ได้ท าการวิพากษ์และข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์และมี
คณุภาพ ซึ่งผูวิ้จยัไดท้ าการสังเคราะหเ์นือ้หา พฒันาเป็น โครงร่างรูปแบบการจดัการคณุภาพของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล เพื่อใหผู้ท้รงคณุวฒุิประเมินคณุภาพ
ในด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาซ า้อีกครัง้ พรอ้มท า
การรับรองความถูกต้องในแบบประเมินคุณภาพ โดยมีรายละเอียดของโครงสร้าง และ
องคป์ระกอบของรูปแบบที่ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 13 ท่าน สรุปได ้ดงันี ้

 
ตาราง 48 แสดงรายละเอียดการวิเคราะหข์อ้มลู การตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 

โครงสร้าง และ  
องคป์ระกอบของรูปแบบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

องคป์ระกอบของรูปแบบ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ขัน้ตอนของรูปแบบการจัดการคุณภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ระบบด าเนินการในขัน้ตอนของรูปแบบ 
การจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

โครงสรา้งรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ระบบการพัฒนาและยกระดบัคุณภาพ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
การน ารูปแบบไปใชใ้นการด าเนินการของ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
กลยุทธส์ู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
ในระดบัมาตรฐานสากล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

การบริหารคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ 
ที่มีมาตรฐานในระดบัสากล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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จากตาราง 48 ผู ้วิจัยพบว่า จากการตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างและ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากลจากผูท้รงคณุวฒุิโดยใชร้ะบบผูเ้ชีย่วชาญ(Connoisseurship) จ านวน 13 ท่าน นัน้ 
ผูท้รงคณุวุฒิทุกท่านไดท้ าการตรวจสอบความถูกตอ้ง และท าการรบัรอง ในทุกประเด็นที่ปรากฏ
ตามตอน ทั้ง 9 ตอน ที่เป็นโครงสรา้ง และองคป์ระกอบของรูปแบบ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบของ
รูปแบบที่ เป็นกระบวนการปฏิบัติ   2) ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา 3) ระบบด าเนินการในขั้นตอนของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  4) รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล 5) ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนของหน่วยงานต้นสังกัด 6) 
ระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน 7) การน ารูปแบบไปใชใ้นการด าเนินการของโรงเรียน 8) กล
ยุทธส์ู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในระดบัมาตรฐานสากล 9) การบริหารคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศที่
มีมาตรฐานในระดับสากล โดยในกรณีที่การตรวจสอบความถูกต้องไม่สอดคล้องกัน ผู ้วิจัย
ด าเนินการแก้ปัญหาโดยการตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้หนึ่ง ร่วมกับผูท้รงคุณวุฒิที่มีขอ้คิดเห็นไม่
สอดคล้องกัน โดยผูวิ้จัยไดป้ระสานงาน หารือเพื่อให้ไดข้อ้สรุปที่เป็นความถูกตอ้งที่ตรงกันของ
ผูท้รงคณุวฒุิทุกท่าน 

จากการที่ผูท้รงคุณวฒุิทุกท่านไดท้ าการประเมินคุณภาพ และตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ท าการรบัรอง ในทุกประเด็นที่ปรากฏตามตอน ทั้ง 9 ตอน ที่เป็นโครงสรา้ง และองคป์ระกอบของ
รูปแบบ ผู้วิจัยสรุปผลการตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ว่า มีความถูกตอ้ง  โดยการวิเคราะหใ์นครัง้นี ้
ได้ยึดข้อมูลที่ได้จากการอิงผูท้รงคุณวุฒิโดยใชร้ะบบผู้เชี่ยวชาญ ในการด าเนินการนี ้เป็นหลัก 
Eisner (1976 ,   192 – 193 อา้งถึงใน ชิรวฒัน ์ นิจเนตร , 2560 , น. 24) 

 
ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพ ฉบับสมบูรณ ์

ในการวิจยัและพฒันารูปแบบ “รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” ทั้ง 3 ขั้นตอน ที่ผูวิ้จัยไดด้  าเนินการนั้น ผูวิ้จัยไดค้น้พบ “ระบบ
บริหารจัดการคุณภาพแบบองคร์วมของการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล” ที่เป็นกระบวนการด าเนินการจัดการคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ที่มีครอบคลุมองคป์ระกอบของการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 2 องคป์ระกอบ 
คือ ระบบการพฒันาและยกระดับคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาของหน่วยงานตน้สงักดั และระบบ
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การจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยมีการด าเนินการที่ผสานกนัขององคป์ระกอบ เป็น
ขอ้คน้พบจากการผลการวิจยัที่เชื่อมโยงและสมัพนัธก์บัความมุ่งหมายของการวิจยัในขอ้ที่ 2   

ผู้วิจัยได้ด  าเนินการจัดท ารูปแบบ ฉบับสมบูรณ์ จากการประเมินคุณภาพที่มีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และประเมินคณุภาพ ดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล ที่ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) ระบบการพฒันาและยกระดบัคณุภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาของหน่วยงานตน้สงักัด และ 2) ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน โดย
ผูวิ้จัยได้ท าการน าเสนอและเผยแพร่รูปแบบ ในลักษณะของเอกสารคู่มือการด าเนินการ โดย
แบ่งเป็น 10 ประเด็นที่เป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการคณุภาพ ดงันี ้  

1. ระบบบริหารจัดการคณุภาพแบบองคร์วมของการจัดการโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล 

2. องคป์ระกอบหลกัที่ส  าคญัของรูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา 
3. ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา 
4. ระบบด าเนินการของรูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
5. รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ ความเป็น เลิศในระดับ

มาตรฐานสากล 
6. ระบบการพฒันาและยกระดบัคณุภาพของหน่วยงานตน้สงักดั  
7. ระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน 
8. การน ารูปแบบไปใชใ้นการด าเนินการของโรงเรียน 
9. กลยุทธก์ารบริหารคณุภาพ สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนที่มีมาตรฐานในระดบัสากล 
10. ขอ้แนะน าเริ่มตน้ในการด าเนินการใชรู้ปแบบ  
11. ขั้นตอนในการด าเนินการ และการใช้รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล 
 
“ระบบบริหารจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของการจดัการโรงเรียนมัธยมศกึษาสู่

ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล” 
โดยระบบที่คน้พบนี ้ที่มีขัน้ตอนของวงจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการเชิงระบบ 

SIPOC ผสานกันในการด าเนินงานขององคป์ระกอบ 2 ระบบ โดยมี “รูปแบบการจัดการคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล” เป็นแนวทางในการน าหลกัการของ
ระบบสู่กระบวนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตน้สงักดั และโรงเรียน ที่เป็นรูปธรรม บนพืน้ฐานของ
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การด าเนินงานแบบองคร์วมอย่างเป็นระบบ ซึ่งระบบดงักล่าวเป็นผลจากการที่ผูวิ้จยัไดท้ าการวิจยั
และพัฒนาขึน้ ในขัน้ตอน 1 ของการวิจยัครัง้นี ้โดยสามารถอธิบาย ตามภาพประกอบที่ 11 ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี ้ 

1. “ระบบบริหารจัดการคุณภาพแบบองคร์วมของการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล”  

 

 
 

ภาพประกอบ 17 แสดงรายละเอียดการวิเคราะหข์อ้มลู การตรวจสอบความถูกตอ้งตามของการ
จดัการโรงเรยีนมธัยมศึกษาสูค่วามเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล” และแสดงองคป์ระกอบของ
รูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรยีนมธัยมศึกษาสูค่วามเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ที่มี

แนวคิดพืน้ฐานมาจากเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ TQA 2019-2020 
 

2. องคป์ระกอบหลักท่ีส าคัญของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2.1 ช่ือรูปแบบ “รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็น

เลิศในระดับมาตรฐานสากล”  
หมายถึง รูปแบบของการจัดการคุณภาพโรงเรียนแบบองค์รวม ในการจัด

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล เป็นแนวทางในการน าหลกัการของระบบบริหาร
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จัดการคุณภาพแบบองค์รวมของการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล สู่กระบวนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตน้สงักดั และโรงเรียน มีองคป์ระกอบของ
รูปแบบเป็นกระบวนการปฏิบัติ 2 ระบบ ไดแ้ก่ 1) ระบบการพัฒนาและยกระดบัคณุภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาของหน่วยงานตน้สงักดั และ 2) ระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน ที่ออกแบบการ
ด าเนินงานเชิงระบบ SIPOC โดยใช้ขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA ท างานผสานกัน และ
สัมพันธ์กันใน 2 ระบบ เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประกอบด้วย การบริหารจัดการการ
บริหารจัดการหลักสูตร โครงร่างองคก์ร และบูรณาการการด าเนินงานของระบบคุณภาพ ทั้ง 7 
หมวด ได้แก่ 1) การน าองค์ 2) กลยุทธ์  3) นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) บุคลากร  6) การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ โดยยึดตาม
ค่านิยมแนวคิดหลกัของเกณฑร์างวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 11 ประการ เป็นหลกัในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นแนวทางหลกัและตน้แบบในการด าเนินงานกระบวนการต่าง ๆ ที่ปฏิบตัิของทั้ง
หน่วยงานตน้สังกดั และโรงเรียนสามารถน าไปประยุกตใ์หเ้หมาะสมตามบริบทระบบการจัดการ
คณุภาพของโรงเรียนตนเอง สอดคลอ้งตามเกณฑร์างวลัคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล โดยผูวิ้จัย
ไดท้ าการวิจัยและพัฒนาขึน้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการคุณภาพของโรงเรียนในระดับ
มธัยมศึกษา และเผยแพร่ใหเ้ป็นประโยชนต์่อการจดัการศึกษา สู่คณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล 
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
2.2 องคป์ระกอบหลักท่ีส าคัญของรูปแบบ 2 ส่วน ได้แก่ 

(1) ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาของหน่วยงาน
ต้นสังกัด  

หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนที่
ด  าเนินการโดยหน่วยงานตน้สงักดั ระดบัเขตพืน้ที่การศึกษาขึน้ไป ซึ่งเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบ
การจดัการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล โดยใชข้ั้นตอน
ของวงจรคุณภาพ PDCA และด าเนินงานเชิงระบบ SIPOC ท างานผสานกัน สัมพันธไ์ปยังระบบ
การจดัการคุณภาพของโรงเรียน ในการน าหลกัการของระบบบริหารจัดการคุณภาพแบบองคร์วม
ของการจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล บูรณาการสู่
กระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อการส่งเสริม สนบัสนุน นิเทศ ติดตาม การจดัการศึกษาของโรงเรียนใน
สงักดัใหม้ีคณุภาพ และสามารถยกระดบัสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ต่อไป 
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(2) ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน  

หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษา และการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในการจัดการคุณภาพการจดัการศึกษา ซึ่งเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการ
คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล โดยใชข้ั้นตอนของวงจร
คณุภาพ PDCA และด าเนินงานเชิงระบบ SIPOC ท างานผสานกัน สัมพันธ์เชื่อมโยงโดยตรงกับ
ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาของหน่วยงานตน้สังกัด เพื่อให้เกิด
กระบวนการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ที่
ประกอบดว้ย การบริหารจดัการ การบริหารจดัการหลกัสตูร โครงร่างองคก์ร ค่านิยมแนวคิดหลัก 
และบูรณาการการด าเนินงานของระบบคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด ได้แก่ 1)การน าองค ์2)กลยุทธ์ 3)
นกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 4)การวดั การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้5)บุคลากร  6)การ
ปฏิบัติการ และ7)ผลลัพธ์ โดยบูรณาการร่วมกันทั้งขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA  การ
ด าเนินงานเชิงระบบ SIPOC และระบบคุณภาพ ที่ยึดเป็นแนวทางหลักและต้นแบบในการ
ด าเนินงาน โดยโรงเรียนตอ้งน าไปประยุกตใ์ชก้บัการด าเนินการทัง้หมด ต่อไป 

 
3. ข้ันตอนของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา 

รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา มีขั้นตอนในการด าเนินการ  4 
ขั้นตอน โดยใช้ระบบของวงจรคุณภาพ PDCA  เป็นขั้นตอนในระบบการจัดการคุณภาพ  ทั้ง 7 
หมวด คือ 1)การน าองคก์ร 2)กลยุทธ ์3)นักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 4)การวัด การวิเคราะห ์
และการจัดการความรู ้5)บุคลากร 6)การปฏิบัติการ 7)ผลลัพธ์ โดยมีรายละเอียดระบบของวงจร
คณุภาพ PDCA ดงันี ้ 

Plan (P)   Do (D)  Check (C)   Action / Acts (A) 
ในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากลมาใช้ในการด าเนินการจัด

การศึกษาของโรงเรียน นัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งบูรณาการ ประยุกตว์งจรคณุภาพ PDCA มาใช้
เป็นกระบวนการในการด าเนินการ เนื่องจากมีพืน้ฐาน กรอบแนวคิด และมิติการใหค้ะแนนของ
เกณฑน์ั้น มีความสอดคลอ้งกับวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งจะท าใหเ้กิดกระบวนการด าเนินการของ
โรงเรียนที่สามารถตอบข้อค าถามของเกณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ และชัดเจน และสามารถการ
พัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงไปยังมิติของการประเมิน แบบ  ADLI และการใช้
คะแนน แบบ LeTCI ซึ่งเป็นระบบการประเมินของเกณฑ ์
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4. ระบบด าเนินการของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
การด าเนินการดว้ยขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA นัน้ ในแต่ละขั้นตอนของวงจร

นั้น จะต้องมีการใช้ระบบด าเนินการ SIPOC 5 กระบวนการ คือ Stakeholders → Input → 

Process → Output → Costumer และบูรณาการค่านิยมแนวคิดหลักของเกณฑ์รางวัล
คณุภาพระดับมาตรฐานสากล เป็นหลักในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน โดยน าระบบไปใชใ้นการ
ด าเนินการของโรงเรียน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการจดัหลกัสตูรการเรียนการ
สอน ตามแนวทางการด าเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดระบบด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี ้ 

 
Stakeholders คือ ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ส่งมอบต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ก าหนดกรอบของ Stakeholders และ
จัดประเภท/กลุ่ม ให้ชัดเจน พร้อมท้ังก าหนดตัวชี้วัดของ Stakeholders ท่ีมีคุณภาพในการ
น าเข้าสู่กระบวนการต่อไป 

 
ตาราง 49 แสดงการยกตวัอย่าง Stakeholders ของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 
ประเภท/
กลุม่ 

Stakeholders ตัวชีว้ัด 

ส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
(บริบทของ 
Stakeholders) 

- สภาพสงัคมโลกปัจจุบนั  
- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
- พรบ.การศึกษา / นโยบายการศึกษา  
- หลกัสตูรแกนกลาง (ปรบัปรุง 2560) 

- ระยะเวลา(รอบปีของการด าเนินการ) 
- ความเกี่ยวขอ้งกับโรงเรียนเชิงโครงสรา้ง 
- กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  
- ระยะเวลา กรอบระยะเวลา 

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

- กระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ. 
- ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา  
- ผูป้กครอง นกัเรียน 
- สงัคม ชุมชน รอบโรงเรียน  
- องคก์รเครือข่ายโรงเรียน 

- สายงานตามโครงสรา้งการบงัคบับญัชา 
- ระยะเวลาความเกี่ยวขอ้ง 
- รศัมีของพืน้ที่  
- ระดบั ความเกี่ยวขอ้ง / สมัพนัธ ์
- การจดัล าดบัความส าคญัขององคก์ร 

ผู้ส่งมอบ 
ต่าง ๆ 

- บ ริษั ท  / ห้างร้าน  ที่มี การบ ริการต่าง ๆ        
ใหแ้ก่โรงเรียนในการจดัการศึกษา 
- องคร์ฐับาล และเอกชน 
- สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  
- โรงเรียน ระดบัประถมศึกษา  

- รูปแบบ ประเภทของการบริการ 
- ความส าคญัต่อการจดัการศึกษา 
- ปริมาณของนกัเรียนที่เก่ียวขอ้ง 
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Input คือ ส่วนการน าเข้า หมายถึง บุคคล องคค์วามรู้ ข้อมูล สารสนเทศ วัสดุอุปกรณ ์

ต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับ Stakeholders ท่ีมาจากตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพในการน าเข้าสู่
กระบวนการต่าง ๆ  ต่อไป โดย Input ท่ีดี จะต้องมีความครอบคลุมกระบวนการท างาน สนองต่อ
กระบวนการให้ด าเนินการไปได้อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ ท้ังในกระบวนการท างานหลัก 
และกระบวนการท างานสนับสนุน  

 
ตาราง 50 แสดงการยกตวัอย่าง Input ของกระบวนการท างานหลกั ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 

Stakeholders Input Process 
บริบทของ Stakeholders 
- สภาพสังคมโลกปัจจุบัน / 
แผนพฒันาประเทศ 
- พรบ. / นโยบายการศึกษา  
- หลกัสตูรแกนกลาง 
- ผลคะแนน O-net / PISA   
Stakeholders 
- ความตอ้งการของนกัเรียน 

- SDGs UNESCOs  
- แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 2560-2564 
- พรบ.การศึกษา 
- หลกัสตูรแกนกลาง (ปรบัปรุง 2560)  
- คะแนน O-net 3 ปี เปรียบเทียบคู่แข่ง  
- เสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้จาก
การรบัฟังเสียง  
- ผลการจดัการศึกษาใน 3 ปีที่ผ่านมา 

แน ว คิ ด ก า รจั ด ห ลั ก สู ต รข อ ง
โรงเรียน 
กระบวนการออกแบบ และการ
พฒันาหลกัสตูร  
การจัด การเรียน การสอน ของ
โรงเรียน 
การจดัการเรียนการสอนของครู 
**ตามเกณฑ ์หมวด 6  
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Process คือ กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมต่าง  ๆหรือ การด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกัน

เป็นล าดับข้ัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักการ กติกา ข้อบังคับ 
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และความคาดหวังจากส่วนท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ 
และสอดคล้องกับ Input และตรงตาม Output ท่ีต้องการ สามารถท าซ ้าได้ มีผู้รับผิดชอบ และ
กรอบระยะเวลา สถานท่ีในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 
ตาราง 51 แสดงการยกตวัอย่าง Process ของกระบวนการท างานหลกั ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 

Stakeholders Input Process 
บ ริ บ ท ข อ ง 
Stakeholders 
- ส ภ า พ สั ง ค ม โ ล ก
ปัจจุบัน / แผนพัฒนา
ประเทศ 
- พ ร บ .  /  น โ ย บ า ย
การศึกษา  
- หลกัสตูรแกนกลาง 
- ผ ล ค ะแ น น  O-net / 
PISA   
Stakeholders 
- ความตอ้งการของ
นกัเรียน 

- SDGs UNESCOs  
- แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  
2560-2564 
- พรบ.การศึกษา 
- ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง 
(ปรบัปรุง 2560)  
- ค ะ แ น น  O-net 3 ปี 
เปรียบเทียบคู่แข่ง  
- เสียงของผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
ที่ไดจ้ากการรบัฟังเสียง  
- ผลการจดัการศึกษาใน 3 ปี
ที่ผ่านมา 

กระบวนการออกแบบหลกัสตูร  
และจดัการเรยีนการสอน ของโรงเรียนโดย
ใช ้วงจรคณุภาพ PDCA ในการออกแบบ
และพฒันาหลกัสตูรของโรงเรียน โดยใช้
แนวคิดของหลกัสตูรที่ยึดกระบวนการทาง
ทกัษะหรือประสบการณเ์ป็นหลกั (process 
skill or experience curriculum) และ
จดัการเรยีนการสอน แบบกจิกรรมและ
ประสบการณ ์(activity and experience 
learning)  
** ตามเกณฑ ์หมวด 6  
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Output คือ ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ (Outcome) ท่ีเกิดจากกระบวนการท างาน โดยต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์หรือเป้าหมายของข้ันตอน/กระบวนการ/งาน ท่ีก าหนดไว้ โดยต้อง
สามารถวัดได้ มีตัวชีว้ัดชัดเจน และสามารถปรับปรุงผลการด าเนินการ บูรณาการผลลัพธท่ี์ได้
เป็นข้อมูลสารสนเทศหรือ Inputในกระบวนการข้ันตอนอ่ืน ๆ ของระบบ และผลกระทบท่ี
เกิดขึน้ 
 
ตาราง 52 แสดงการยกตวัอย่าง Output ของกระบวนการท างานหลกั ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 

Stakeholders Input Process Output 
- สภาพสังคมโลก
ปัจจุบนั  
/ แ ผ น พั ฒ น า
ประเทศ 
- พ รบ . / น โยบาย
การศึกษา  
- หลกัสตูรแกนกลาง 
- ผลคะแนน O-net / 
PISA   
- ความต้องการของ
นกัเรียน 

- SDGs UNESCOs  
- แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
2560-2564 
- พ ร บ .  ก า ร ศึ ก ษ า
แห่งชาติ 
- หลั ก สู ต รแกน กลา ง 
(ฉบบัปรบัปรุง 2560)  
- ค ะ แ น น  O-net 3 ปี
ล่าสดุ เปรียบเทียบคู่แข่ง  

กระบ วน ก ารอ อ กแบ บ
หลกัสตูร  
และจัดการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนโดยใช้ วงจร
คุณ ภ าพ  PDCA ใน ก า ร
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า
หลักสูตรของโรงเรียน โดย
ใช้แนวคิด ของหลักสูตรที่
ยึดกระบวนการทางทักษะ
หรือประสบการณ์เป็นหลัก 
** ตามเกณฑ ์หมวด 6  

- หลกัสตูรสถานศึกษา 
- แผนการจดัการเรียนรู ้
- ก ร ะ บ ว น ก า ร นิ เ ท ศ 
ติดตาม  
- กระบวนการประเมินผล 
- ส่ือการจดัการเรียนรู ้
** ตามเกณฑ ์หมวด 6 
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Costumer คือ นักเรียน และอาจหมายรวมถึง ผู้ปกครอง บุคลากร สถาบันการศึกษาใน
ระดับสูงขึ้น และนักเรียนในอนาคต ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับ Output ท่ีได้มาของระบบ สัมพันธ์
กับเสียงความต้องการของ Costumer และประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการน้ัน  ๆ 
 
ตาราง 53 แสดงการยกตวัอย่าง Costumer ของกระบวนการท างานหลกั ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 

Stakeholders Input Process Output Costumer 
- ส ภ าพ สั ง ค ม
โลกปัจจุบนั 
- แ ผ น พั ฒ น า
ประเทศ 
- พ ร บ .  / 
น โ ย บ า ย
การศึกษา  
- ห ลั ก สู ต ร
แกนกลาง 
- ผลคะแนน O-
net / PISA   
- ความต้องการ
ของนักเรียน 

-SDGs UNESCOs  
-แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 12 2560-2564 
- พรบ. การศึกษา 
- ห ลั ก สู ต ร
แ ก น ก ล า ง 
(ปรบัปรุง 2560)  
- คะแนน O-net 3 
ปี  ย้ อ น ห ลั ง
เ ป รี ย บ เ ที ย บ
โรงเรียนคู่แข่ง  
** โครงร่างองคก์ร 

ก ร ะ บ ว น ก า ร
ออกแบบหลักสูต ร 
และการจัดการเรียน
การสอน ของโรงเรียน
โดยใช้ วงจรคุณภาพ 
PDCA ใ น ก า ร
ออกแบบและพัฒนา
หลักสตูรของโรงเรียน 
ต าม แ น วคิ ด  ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร ท่ี ยึ ด
ก ระ บ วน ก า รท า ง
ทักษะประสบการณ์
เป็นหลกั  
** ตามเกณฑ ์ 
หมวด 6  

- ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 
- แผนการจั ดการ
เรียนรู ้
- กระบวนการนิเทศ 
ติดตาม  
- ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประเมินผล 
- สื่ อ ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู ้
- การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  
** ตามเกณฑ ์ 
หมวด 6 

- การเขา้ชัน้เรียน 
- ความพึงพอใจ  
- ความผูกพนัธ ์
- ผลสมัฤทธิ์ของนกัเรียน 
- ผลคะแนนO-net/PISA 
- ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ
ระดบัสงูขึน้ 
- คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
นกัเรียน 
▪ เป็นเลิศวิชาการ 
▪ ส่ือสาร2ภาษา  
▪ ล า้หนา้ทางความคิด  
▪ ผ ลิ ต ง า น อ ย่ า ง
สรา้งสรรค ์  
▪ ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สงัคม  

** ตามเกณฑ ์ 
หมวด 3 และหมวด 7 

 

 

 

 



 276 
 

5. รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล 

โครงสร้างการปฏิบัติการที่เป็นขั้นตอน และกระบวนการของรูปแบบการจัดการ
คุณภาพ ในการน าไปด าเนินการ และปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีความสัมพันธ์ และ
รายละเอียดของการด าเนินการของรูปแบบ และระบบงาน ทั้ง 2 ระบบ ที่น าไปสู่การด าเนินการ 
และการปฏิบตัิงานของส่วนต่าง ๆ ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล โดยใชว้งจร
คณุภาพ PDCA เป็นขัน้ตอนของการจดัการระบบคณุภาพที่มีกระบวนการของระบบที่สัมพนัธก์ัน 
และใชก้ระบวนการเชิงระบบ SIPOC ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ โดยมีความหมายของ
สญัลกัษณ ์และรายละเอียดของขัน้ตอน กระบวนการ ที่ผูวิ้จยัไดจ้ดัท าในลกัษณะของ แผนปฏิบัติ
การขององคป์ระกอบของรูปแบบทั้ง 2 ระบบโดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ในการน าไป
ด าเนินการ และปฏิบตัิ ตามภาพประกอบ 

“รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศในระดบั
มาตรฐานสากล” 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 แสดงขัน้ตอน กระบวนการ ความเชื่อมโยง และการส่งต่อของรูปแบบการจดัการ
คณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลศิในระดบัมาตรฐานสากล 
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6. ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด  
หมายถึง ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา และหน่วยงานในเชิงโครงสรา้ง

ทางนโยบายระดบัสงูขึน้ไป จดัเป็น Stakeholders ของขัน้ตอนการวางแผน PLAN (P) ที่หน่วยงาน
ตน้สงักดัตอ้งน าเขา้สู่กระบวนการด าเนินการต่อไป  

โดยใช้ขั้นของวงจรคุณภาพ PDCA เป็นกระบวนการในการด าเนินการพัฒนาและ
ยกระดบั 4 ขั้นตอน และ5 กระบวนการ ที่ด  าเนินกับโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลในสงักัด 
โดยน าเสนอในลกัษณะของแผนปฏิบตัิการ ตามภาพประกอบดงันี ้

 
แผนปฏิบัติการของระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาของ

หน่วยงานต้นสังกัด 

 
 

ภาพประกอบ 19 แสดงกระบวนการของ ระบบการพฒันาและยกระดบัคณุภาพ ของ
หน่วยงานตน้สงักดั ในขัน้ตอนการวางแผน Plan (P) 
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ภาพประกอบ 20 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนของระบบการพฒันา
ที่หน่วยตน้สงักดัตอ้งด าเนินการ ในขัน้ตอนการด าเนินการ Do (D) ส่วนที่ 1 
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ภาพประกอบ 21 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนของระบบการพฒันา
ที่หน่วยตน้สงักดัตอ้งด าเนินการ ในขัน้ตอนการด าเนินการ Do (D) ส่วนที่ 2 
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ภาพประกอบ 22 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนของระบบการพฒันา
ที่หน่วยตน้สงักดัตอ้งด าเนินการ ในขัน้ตอนการตรวจสอบ Check (C) 
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ภาพประกอบ 23 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนของระบบการพฒันา
ที่หน่วยตน้สงักดัตอ้งด าเนินการ ในขัน้ตอนการตรวจสอบ Action / Acts 
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7. ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน 

หมายถึง โรงเรียนที่เขา้ร่วมระดับมาตรฐานสากล (ฐานขอ้มูลของส านักบริหารงาน
การมธัยมศึกษาตอนปลาย) ในทุกระดบัคณุภาพ ดงันี ้

Non – WCSS คือ  โรงเรียนที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 
WCSS คือ  โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ และยงัไม่ผ่านการประเมินคณุภาพ 
ScQA คือ  โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ และผ่านการประเมินคุณภาพในระดับ 

ScQA  
OBECQAคือ  โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ และผ่านการประเมินคุณภาพในระดับ 

OBECQA 
 
ระบบการจดัการคุณภาพของโรงเรียน เป็นการด าเนินการ และการปฏิบัติงานของส่วน

ต่าง ๆ ในโรงเรียน ตามเกณฑร์างวัลคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล โดยใชก้ระบวนการของวงจร
คณุภาพ PDCA เป็นขั้นตอนของการจัดการระบบคุณภาพ โดยใชก้ระบวนการเชิงระบบ SIPOC 
ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ ที่มีความสมัพันธ์กบัระบบการพัฒนาและยกระดบัคณุภาพโดย
หน่วยงานตน้สงักดั บนพืน้ฐานของค่านิยมแนวคิดหลกัขององคก์รที่มีความเป็นเลิศ ตามที่ไดม้ีการ
ระบุไว ้สอดคลอ้งกับหลักสูตรสถานศึกษา อตัลกัษณโ์รงเรียน โครงร่างองคก์ร วิสัยทัศน ์ พันธกิจ 
เป้าประสงค ์และบริบทความตอ้งการของนกัเรียน ความคาดหวงัของผูป้กครอง ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
และสังคม ชุมชน เป็นกระบวนการในการด าเนินการจัดการคุณภาพของโรงเรียน สัมพันธ์กับ
หน่วยงานตน้สังกัด โดยใช้ข้ันของวงจรคุณภาพ PDCA เป็นกระบวนการดำเนินการจัดการคุณภาพ

โรงเรียนประกอบด้วย 4 ข้ันตอน และ 5 กระบวนการ ที่สัมพันธ์กับกระบวนการดำเนินการ ข้ันตอน
ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยน าเสนอในลกัษณะของแผนปฏิบตัิการ ตามภาพประกอบ ดงันี ้
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แผนปฏิบัติการของระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

 
ภาพประกอบ 24 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนของระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน

ที่ตอ้งด าเนินการ ในขัน้ตอนการ Plan (P) 
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ภาพประกอบ 25 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนของระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน
ที่ตอ้งด าเนินการ ในขัน้ตอนการ ขัน้ DO (D) 
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ภาพประกอบ 26 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนของระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน
ที่ตอ้งด าเนินการ ในขัน้ตอนการ Do (D) 
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ภาพประกอบ 27 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนของระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน
ที่ตอ้งด าเนินการ ในขัน้ตอนการ Check (C) 

 

ภาพประกอบ 28 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนของระบบการจดัการ
คณุภาพของโรงเรียนที่ตอ้งด าเนินการ ในขัน้ตอนการ Action Acts (A) 
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การน าข้ันตอน กระบวน สู่การปฏิบัติ ในแผนงาน กิจกรรม งาน และส่วนต่าง ๆ ของ
โรงเรียน โดยการส่งต่อจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 
การน าข้ันตอนสู่การปฏิบัติงานของโรงเรียนน้ัน สามารถด าเนินการได้ทุกกิจกรรม 

แผนงาน โครงการ งานต่าง  ๆโดยใช้ข้ันตอนของวงจรคุณภาพ PDCA จ านวน 4 ข้ันตอน โดยใน
แต่ละข้ันตอน ต้องประกอบด้วยกระบวนเชิงระบบ SIPOC ท่ีด าเนินการโดยยึดหลักการตาม
ค่านิยมแนวคิดหลัก 11 ประการ และทุกกิจกรรม แผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ น้ัน ต้อง
สอดคล้องตามข้อก าหนดของเกณฑร์างวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ท่ีปรากฏ และสามารถ
บูรณาการผลการด าเนินการสู่การจัดการความรู้ และสามารถเป็นการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ สามารถ
เข้ารับการประเมินคุณภาพตามเกณฑร์างวัลได้ในล าดับต่อไป 

 
 

ภาพประกอบ 29 แสดงกระบวนการของรูปแบบ ในส่วนของระบบการจดัการคณุภาพของ
โรงเรียนที่ตอ้งด าเนินการ ในภาพรวมทัง้หมดและขัน้ตอนสู่การปฏิบตั ิ
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8. การน ารูปแบบไปใช้ในการด าเนินการของโรงเรียน 
การจัดการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ ประกอบดว้ย การจัดการระบบคุณภาพ ตาม

เกณฑ์รางวัลคุณภาพ(OBECQA) และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็น
เครื่องมือในการสรา้งความเขา้ใจและทบทวนผลการด าเนินการในระบบการบริหารจัดการของ
โรงเรียน เป็นกลไกในการสื่อสารและการแบ่งปันเรียนรูจ้ากวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศเกิดการเรียนรูท้ัง้ใน
ระดบัองคก์รและบุคคล เป็นรูปแบบการพฒันาโรงเรียน ใหน้กัเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระบบ
การพัฒนานักเรียน ครู ผู ้บริหารและสถานศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการ ขีด
ความสามารถและผลลัพธ์ใหด้ีขึน้ มีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล และเพื่อท าใหก้ารจัด
การศึกษามีการปรบัปรุง อยู่เสมอ เป็นประโยชน์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลต่อ
คณุภาพการศึกษา และความส าเร็จในปัจจุบนัและในอนาคตของโรงเรียน และก้าวสู่คณุภาพตาม
เกณฑร์างวลัคณุภาพในระดบัที่สงูขึน้ตามล าดบั ในทุกดา้น ดงันี ้

(1) ด้านการบริหารจัดการ 
การบริหารจดัการระบบคุณภาพ ตามเกณฑร์างวลัคณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล 

มีพืน้ฐาน มาจาก “ค่านิยมและแนวคิดหลกั 11 ประการ” ซึ่งเป็นรากฐานส าหรบัการบูรณาการกับ
การบริหารจดัการคณุภาพ มุ่งเนน้ผลการด าเนินการตามกลยุทธข์องโรงเรียน ไปสู่มมุมองเชิงระบบ
ที่ครอบคลุมและบูรณาการการบริหารจัดการกับผลการด าเนินการโดยรวมขององคก์ร ภายใต
กรอบที่มุ่งเนน้ผลลพัธ ์ซึ่งจะสรา้งพืน้ฐานส าหรบัการปฏิบตัิ เพื่อเกิดการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิที่มี
การจดัการความรู ้และความส าเร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

เกณฑร์างวลัคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เป็นเครื่องมือที่มีการยอมรบัในระดับ
นานาชาติมา โดยมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการดา้นการศึกษาเพื่อยกระดับ
คณุภาพสู่ความเป็นเลิศ ตามองคป์ระกอบส าคญั ดงันี ้

 
โครงร่างองคก์ร  

เป็นการรูจ้ักตัวตนของโรงเรียนที่เน้นไปที่ลักษณะองค์กรและสภาวการณ์ของ
องคก์ร (มีสาระส าคัญในความพรอ้มของปัจจัยที่ส่งเสริมใหเ้กิดคุณภาพของนักเรียน และระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เปรียบเทียบกับโรงเรียนอ่ืน ศึกษา/หาแนวทางในการ
ยกระดบัคณุภาพใหด้ีขึน้) 
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หมวดท่ี 1 การน าองคก์ร  
การพฒันาคุณภาพการศึกษาจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ โรงเรียนมีความส าคัญ 

และการขับเคลื่อนการพัฒนาต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจนภายใต้คุณลักษณะ คุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียน เป็นการสะทอ้นใหผู้บ้ริหารไดต้รวจสอบและพฒันาตนเองเพื่อการน าองคก์ร
ที่ดี 

 
หมวดท่ี 2 กลยุทธ ์ 

การพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพแบบก้าวกระโดด จ าเป็นตอ้งมีกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน โดยก าหนดไวใ้นแผนระยะยาว(แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา) และน าสู่การปฏิบัติ
แต่ละปีในแผนปฏิบตัิการประจ าปี เทคนิควิธีการจะอยู่ในหมวดนีท้ัง้หมด 

 
หมวดท่ี 3 นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การรบัฟังความคิดเห็นของนักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทั้งดา้นหลกัสตูร การ
จดัการเรียนการสอน รวมทั้งบริการเสริมต่าง ๆ จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจและความผูกพัน ที่จะ
ช่วยใหเ้กิดแนวร่วมการพฒันาไดม้ากขึน้ 

 
หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะหแ์ละการจัดการความรู้  

การที่ จะรู้ว่าการด าเนินงานที่ โรงเรียนท าอยู่นั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
จ าเป็นตอ้งมีการวัดผลการด าเนินงาน ที่สอดคลอ้งกันทั้งระบบเพื่อน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห ์ใช้
ประโยชนไ์ด ้รวมทัง้น าเทคโนโลยีมาท าเป็นฐานขอ้มลูส าคญัของโรงเรียน 

 
หมวดท่ี 5 บุคลากร  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะประสบผลส าเร็จได้นั้น ปัจจัยส าคัญ คือ
บุคลากรในโรงเรียนที่มีหลายกลุ่ม หลายประเภทที่มีความแตกต่างกัน การท าใหบุ้คลากรรกัและ
ผูกพนั รวมทั้งการจดัระบบขอ้มลูบุคลากรที่ดีจะช่วยใหก้ารพัฒนาคณุภาพเป็นไปไดต้ามวิสยัทศัน์
ที่ก าหนด 
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หมวดท่ี 6 การปฏิบัติการ   
การพัฒนาคณุภาพแบบกา้วกระโดด จ าเป็นที่จะตอ้งมีการออกแบบการท างาน

ในโรงเรียนให้เป็นระบบ เอือ้ต่อการบริหารจัดการโดยค านึงถึงเป้าหมายส าคัญของโรงเรียนคือ 
นกัเรียนไดร้บัประโยชนส์งูสดุ 

 
 
หมวดท่ี 7 ผลลัพธ ์ 

การจัดกลุ่มผลลัพธ์ที่ควรจะน ามาพิจารณาเป็นความส าเร็จของโรงเรียนใน 5 
ดา้นส าคญั ๆ คือ 1) ดา้นหลกัสตูรและกระบวนการ 2) ดา้นนกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 3) ดา้น
การน าองคก์รและการก ากบัดแูลองคก์ร 4) ดา้นบุคลากร และ 5) ดา้นการเงินการตลาด 

 
(2) ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล มีแนวทาง ดงันี ้

2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 และ ฉบับ
ปรบัปรุง 2560 

2.2 ศึกษาคุณลักษณะและศักยภาพนักเรียนที่เป็นสากล ตามหลักสูตรของ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.3 วิเคราะห ์สภาพปัจจุบนั ปัญหา บริบทของโรงเรียน ความเป็นไทยและความ
เป็นสากล  

2.4 การปรบัปรุงโครงสรา้งหลกัสตูรสถานศึกษา ส าหรบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สามารถเชื่อมโยงบูรณาการในรายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษา หรือ
จ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาเพิ่มเติมในระดบัมธัยมศึกษา ไดต้ามสภาพความตอ้งการและจุดเนน้
ของ สถานศึกษา ดงันี ้ 

2.4.1 ปรบัปรุงโครงสรา้งหลักสูตรสถานศึกษาในโปรแกรมการ เรียนรูข้อง 
EP(English Program) IEP(Intensive English Program)  MEP(Mini English Program) ห รื อ
IB(International Baccalaureate) และห ลัก สู ต รที่ เน้ น ค วาม เป็ น  เลิ ศ เฉพ าะท าง   เช่ น  
วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ภาษา  ดนตรี  กีฬา  อาชีพ  เป็นตน้  เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกับ
บริบทและความเป็นสากลทัง้ในการจดัรายวิชาพืน้ฐาน /รายวิชาเพิ่มเติม 
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2.4.2 จัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง มีล าดบัขั้นตอนที่เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกับพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยใชก้ระบวนการจัดการเรียนรู้ บันได 5 
ขัน้ พัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลและเพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลบรรลุเป้าหมายโดยการปรบัเนือ้หาสาระการเรียนรู ้หรือการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และจัดสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study :I S) ซึ่งจัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู ้ 3 สาระ ประกอบดว้ย  IS 1- การศึกษา
คน้ควา้ และสรา้งองคค์วามรู ้(Research and Knowledge Formation)  IS 2- การสื่อสารและการ
น าเสนอ (Communication and Presentation)  และ IS 3- การน าองค์ความรูไ้ปใช้บริการสังคม 
(Social Service Activity) ไปสู่การเรียนการสอน ในลกัษณะของหน่วยการเรียนรู ้รายวิชาเพิ่มเติม 
หรือกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามแนวทางที่ก าหนด โดยพิจารณาให้สอดคลอ้ง กับบริบทและ
พฒันาการตามวยัของนกัเรียน  

2.4.3 จดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนสามารถ
สือ่สารได ้ทัง้ภาษาองักฤษและ ภาษาต่างประเทศที่ 2 

2.4.4 การเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล
กบันโยบายของรฐับาลการที่รฐับาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในการพฒันานักเรียนใหม้ีคุณภาพ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนรูแ้บบ Active Learning พัฒนากระบวนการคิด เรียนรูจ้าก
ประสบการณจ์ริง Coding การจดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาทกัษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็น
ขั้นตอนการสรา้ง Platform Digital และใช้ Digital ในทุกกลุ่มสาระวิชา ไม่ใช่เฉพาะเพียงการ
จดัการเรียนรู ้IS เท่านัน้ แต่สามารถใชใ้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อมุ่งเนน้ให้
นักเรียนได้รบัการส่งเสริม และฝึกปฏิบัติการการลงมือท า น าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาสังคม 
ชุมชน ต่อไป  

2.4.5 สรา้งความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี ้ ไม่ได้เพิ่มภาระ
ใหก้ับผูป้ฏิบัติแต่อย่างใด แต่ช่วยใหทุ้กฝ่ายเกิดความเขา้ใจและเห็นความส าคัญของ “ทกัษะการ
คิด” ที่จะช่วยใหน้กัเรียนเป็นบุคคลที่มีคณุภาพในศตวรรษที่ 21 ได ้เพียงแต่ท าอย่างไรที่จะสรา้ง
ความเขม้แข็งของการจัดการเรียนรูด้งักล่าวได ้คงตอ้งเริ่มตน้จากการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจให้
ผูเ้กี่ยวขอ้ง เห็นคณุค่า เห็นความส าคญั ผลกัดนัใหน้โยบายดงักล่าวน าสู่การปฏิบตัิอย่างจริงจงั มี
ระบบนิเทศภายในที่ช่วยสรา้งความมั่นใจใหท้ัง้ครูผูส้อนและนกัเรียน เพื่อใหผ้ลิตผลที่เกิดจากการ
เรียนรูน้ัน้ต่อยอดเป็นนวตักรรมที่เป็นประโยชนก์บัสงัคมและส่วนรวมไดต้่อไป 
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9. กลยุทธก์ารบริหารคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานในระดบัสากล 
โรงเรียน 
(1) โรงเรียนต้องสรา้งวัฒนธรรมการท างานเชิงระบบโดยใชเ้กณฑ์ OBECQA ให้

ต่อเนื่องแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียโดย
ใหค้วามส าคญักบัแผนพฒันาคณุภาพสถานศึกษาที่ตอ้งมีกลยุทธ ์มีเป้าหมาย ตวัชีว้ดัที่ชดัเจน     

(2) โรงเรียนตอ้งพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรูท้ี่บูรณาการไดค้รบถว้นตาม
แนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล(QSCCS) สอดคลอ้งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ CODING 
ACTIVE LEARNING และ STEM ศาสตร์พระราชา โรงเรียนคุณธรรม สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ท้องถิ่น การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ต่อยอดให้เกิดเป็น
ปัญญาประดิษฐ์ต่อไป 

(3) โรงเรียนต้องสรา้งความเขม้แข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยผูบ้ริหาร 
ครู นกัเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีความรูค้วามเขา้ใจ ตระหนกั และยึด
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ ์OBECQA ทั้งในดา้นการบริหาร
จัดการและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ในการด าเนินการของ
โรงเรียนสู่คุณภาพการจัดการศึกษา โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา มีเป้าหมายตัวชี ้วัดที่ครบถ้วนตามมาตรฐาน
คณุภาพของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ
และยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

(4) โรงเรียนตอ้งสรา้งความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายโดยร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สงักัด ไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขต
พืน้ที่ ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนพี่เลีย้งตน้แบบOBECQA สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ ในการด าเนินการทั้งการ บริหารจัดการคุณภาพ การจัดการ
หลกัสตูร และการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล อย่างเป็นระบบ 

หน่วยงานต้นสังกัด 
(1) หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งให้การสนบัสนุนส่งเสริม และติดตามอย่างต่อเนื่องและ

เป็นระบบในการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในดา้นการบริหารจัดการและการจัด
หลกัสตูรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

(2) หน่วยงานต้นสังกัดต้องสร้างความรู้ และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสากลอนัเป็นเครื่องมือที่จะน าโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ อย่างมีคณุภาพ 
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(3) หน่วยงานตน้สงักัดตอ้งส่งเสริมให ้ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีความรูค้วามเขา้ใจ ตระหนัก และยึดแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามเกณฑ ์OBECQA ทั้งในดา้นการบริหารจัดการและการจัดหลกัสูตรการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ในการด าเนินการของโรงเรียน 

(4) หน่วยงานตน้สงักดัตอ้งสรา้งความเขม้แข็งของระบบประกนัคณุภาพภายใน และ
ภายนอก โดยยึดแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล  ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกับมาตรฐานของคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน สู่คุณภาพ
การจัดการศึกษา โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคญัของแผนพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษา โดยมี
เป้าหมายตัวชี ้วัดตามมาตรฐานคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติและยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  

(5) หน่วยงานตน้สังกัดตอ้งให้งบประมาณในการด าเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริม 
และติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในดา้น
การบริหารจดัการและการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 
10. ข้อแนะน าเร่ิมต้นในการด าเนินการใช้รูปแบบ  

ขั้นตอนอันดับแรกของการน ารูปแบบไปใชใ้นทั้ง 2 ระบบ ในขั้น P(PLAN) คือ การ
ตรวจสอบสภาพการด าเนินการของโรงเรียน โดยระบบพัฒนาและยกระดับคุณภาพฯ ต้อง
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ใหร้ะบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนฯ ไดท้ าการตรวจสอบ และ
ทบทวนตนเอง เพื่อสะทอ้นสภาพปัจจุบนั ในการด าเนินการตามขัน้ตอนของระบบต่อไป 

โดยการใช้ค าถามข้อก าหนดโดยรวมท่ีจ าเป็นต้องตอบให้ครบถ้วน จ านวนท้ังสิ้น 
17 ค าถาม ท่ีเป็นกระบวนการส าคัญในการเร่ิมต้นปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับเกณฑร์างวัลคุณภาพ OBECQA 

1. โรงเรียนน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จตามวิสยัทศันอ์ย่างไร 
2. โรงเรียนก ากบัองคก์รใหป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดไดอ้ย่างไร 
3. โรงเรียนมีกลยุทธ์อะไรที่จะเอาชนะค่าเป้าหมายหรือคู่เทียบและมีวิธีก าหนด

อย่างไร 
4. โรงเรียนมีการปฏิบตัิตามกลยุทธท์ี่ก าหนดหรือไม่อย่างไร 
5. โรงเรียนมีการรบัฟังเสียง ความคิดเห็น ของนกัเรียน ผูป้กครอง และผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียหรือไม่อย่างไร 
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6. โรงเรียน น าขอ้มลูจากการรบัฟังเสียงความคิดเห็น ของนักเรียน ผูป้กครอง และผู้
มีส่วนไดส้่วนเสียมาปรบั แกไ้ข พัฒนา เป็นที่พอใจของนักเรียนกับผูกพันกับการใหบ้ริการหรือไม่
อย่างไร 

7. โรงเรียนมีการวดั วิเคราะห ์และจดัการความรูใ้นทุกกิจกรรมหรือไม่อย่างไร 
8. โรงเรียนน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มสมรรถนะในการจัดกระท าขอ้มูล

หรือไม่อย่างไร 
9. โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการท างานใหก้บัครู และบุคลากรอย่างไร 
10. โรงเรียนสรา้งแรงจูงใจใหค้รู และบุคลากรเกิดความรกัโรงเรียน สถาบัน และมี

ความผูกพนักบังาน สมาชิกเพื่อนร่วมงานอย่างไร 
11. โรงเรียนก าหนดระบบงานอย่างไรที่จะใหก้ารจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร

และการบริการเสริมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
12. โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะให้การปฏิบัติตามข้อก าหนดของระบบงาน

ด าเนินงาน เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนดและพรอ้มที่จะเผชิญต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึน้ 
13. โรงเรียนแสดงผลลัพธ์ดา้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรและโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน การบริการเสริม ทั้งระดับแนวโนม้ 
การเทียบเคียง และการบูรณาการไดค้รบถว้นหรือไม่ อย่างไร 

14. โรงเรียนแสดงผลลพัธข์องการตอบสนองขอ้เรียกรอ้ง ความคิดเห็น ของนักเรียน 
ผูป้กครอง และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียไดค้รบถว้น จนเป็นที่พอใจหรือไม่ อย่างไร 

15. โรงเรียนได้แสดงผลผลิต ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้ง
อตัราก าลงั สมรรถนะการท างาน และผลของการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างครบถว้นหรือไม่ อย่างไร 

16. โรงเรียนไดแ้สดงผลลพัธ์ดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน าและก ากับ
ดแูลองคก์ร ไดค้รบถว้นทุกมิติ ของการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 

17. โรงเรียนได้น าเสนอผลการด าเนินการที่เป็นการแสดงผลผลิต ผลลัพธ์ ในดา้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกดา้น ไดแ้ก่ การบริหารจดัการดา้นการเงิน และการตลาด ดา้น
หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การบริการเสริมใหก้ับนกัเรียน และรบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
ดา้นบริหารจดัการโดยภาพรวม และดา้นบุคลากร  

ค าถามท้ัง 17 ข้อ เป็นข้อก าหนดโดยรวม ท่ีใช้เป็นข้อบ่งชี้ท่ีส าคัญท่ีแสดงว่าโรงเรียน 
โดยกลุ่มบริหาร / หน่วยงานตามโครงสร้าง มีการจัดการคุณภาพตามข้อก าหนดของเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ 
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11. ข้ันตอนในการด าเนินการ และการใช้รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล 

ในการด าเนินการของรูปแบบการจดัการคณุภาพ นี ้มีจุดเนน้ส าคญัของแต่ละขัน้ตอน ที่ตอ้ง

ด าเนินการเพื่อใหเ้กิดการด าเนินการที่สอดคลอ้งตามเกณฑร์างวัลคุณภาพ OBECQA ซึ่งเป็นขอ้

ควรระวังในการด าเนินการ และมกัพบขอ้ผิดพลาดจากการประเมินผลการด าเนินการของโรงเรียน

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีขั้นตอน และการใชรู้ปแบบการ

จัดการคุณภาพ ตามขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการเชิงระบบ S I P O C 

รายละเอียด ดงัต่อไปนี ้ 

1. ขั้น  P(PLAN) ตรวจสอบกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยสามารถ
ด าเนินการใดจ้ากการตอบขอ้ค าถามโดยรวม 17 ขอ้ ที่ระบุไวต้ามเกณฑ ์OBECQA (เอกสารหนา้ 
14) โดยใชต้ารางการวิเคราะหข์อ้ค าถาม ที่มีรายละเอียดงันี ้ 

ตัวอย่างตารางการวิเคราะหก์ระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีด าเนินการในข้ัน 
PLAN 
 
ตาราง 54 ตัวอย่างของตารางการวิเคราะหก์ระบวนการจดัการศึกษาของโรงเรียนที่ด  าเนินการใน
ขัน้ PLAN 
 

ข้อค าถามโดยรวม 
(ตามเกณฑ ์) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ

ของ
โรงเรียน 

ข้อค าถาม 
(ท่ัวไป) 

ข้อค าถาม ท่ี
ปรากฎใน
โรงเรียน 

ข้อค าถาม (ประเด็นท่ีโรงเรียน
ตอ้งพฒันาและด าเนินการให้

ปรากฎ) 
(ตัวอย่าง) 
1. โรงเรียนน าองคก์รไปสู่
ความส าเร็จตามวิสยัทศัน์
อย่างไร 
2. โรงเรียนก ากับองคก์รให้
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดไดอ้ย่างไร 

    

** P D C A { S I P O C }  

รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล 
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** หมายเหตุ รายละเอียดและองค์ประกอบของต่างสามารถปรบัเปลี่ยนได ้เพื่อความ
เหมาะสมกบับริบทการด าเนนิการของโรงเรียนมากขึน้ แต่ตอ้งมีการตรวจสอบใหค้รบทุกขอ้ค าถาม  

2. ขั้น P(PLAN) วางแผนการพฒันา โครงร่างองคก์ร (องคป์ระกอบของโครงร่างองคก์ร 
ปรากฏในระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน เอกสารหนา้ 28 ) โดยใชข้อ้มูลสารสนเทศ 360 
องศา ครอบคลุมการกระบวนการทั้งหมดของโรงเรียน ตามระบบ S I P O C โดยใชก้ระบวนการ
หรือวิธีการในการพัฒนาที่ เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน เช่น  SWOT-Analysis CIPP 
CIPPIEST การบูรณาการ หรือCase Study เป็นตน้ 

 
ตาราง 55 แสดงกระบวนการที่ตอ้งปฏิบัติ และกระบวนการที่สอดคลอ้งเหมาะสม ในขั้นการวาง
แผนการพฒันา ส่วนที่เป็นโครงร่างองคก์รของโรงเรียน 
 

กระบวนการท่ีต้องปฏิบัติ กระบวนการท่ีสอดคล้อง และเหมาะสม 
1. การจัดท าแผนผังโครงสรา้ง             
การด าเนินการของโรงเรียน  

- วงจรคุณภาพ PDCA { SWOT-Analysis / CIPP / CIPPIEST } 
▪ พิจารณาตามโครงสรา้งที่กระทรวงศึกษาธิการ พรบ.การศึกษา

แห่งชาติ  

▪ พิจารณาตามบริบทการด าเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมา โดย

ใชข้อ้มลูสารสนเทศ 360 องศา  

▪ การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  

การตัง้ค่าเป้าหมาย  
การตัง้เป้าประสงค ์

- วงจรคุณภาพ PDCA { SWOT-Analysis / CIPP / CIPPIEST } 
▪ จดักลุ่มประเภทของค่าเป้าหมาย เช่น  

บุคคล (นกัเรียน ครู บุคลากร)  

กิจกรรม (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

▪ ก าหนดกรอบระยะเวลาในการบรรลเุป้าหมาย 

▪ การตั้งค่าเป้าหมายควรจะปรบัใหเ้หมาะสมตามสถานการณ ์ 

▪ การตั้งค่าเป้าหมายในลกัษณะของช่วงมากกว่าเป็นจุด 

▪ การตั้งค่าเป้าหมายใหท้้าทาย เป็นค่าเป้าหมายที่สรา้งแรงจูงใจ

สงูสดุ คือ ค่าเป้าหมายท่ีไม่ง่ายหรือไม่ยากมากจนเกินไป 

▪ การตั้งค่าขัน้ต ่าประกอบกับค่าเป้าหมาย  
โดยพิจารณาตามบริบทการด าเนินการในระยะเวลาท่ีผ่านมา โดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 360 องศา  
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ตาราง 55 (ต่อ) 
 
กระบวนการท่ีต้องปฏิบัติ กระบวนการท่ีสอดคล้อง และเหมาะสม 

การเลือกคู่แข่งขนั (โรงเรียน) 
 

คู่แข่งขัน หมายถึง โรงเรียนท่ีมีบริบทการจัดการศึกษาใกล้เคียงกัน 
และมีผลผลิต ผลลัพธ์ ที่เกิดขื ้นจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
และระบบสนับสนุน ที่สามารถวดัได ้และใชต้วัวดัผลเดียวกัน เช่น คะแนน
สอบ  O-Net คะแนนPISA การเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ผลการ
ทดสอบวดัระดบัภาษาของนกัเรียน 
- วงจรคุณภาพ PDCA { SWOT-Analysis / CIPP / CIPPIEST } 
คู่แข่งขันมีระดับที่สงูกว่า 3-5 ระดบั และ/ หรือ คู่แข่งขันมีค่าคะแนนที่สูง
กว่า เมื่อคิดเป็นรอ้ยละสงูกว่า %ค านวณจากTrendของโรงเรียนใน 3-5 ปี  

ก า ร เ ลื อ ก คู่ เ ที ย บ  /  คู่
เปรียบเทียบ (โรงเรียน) 

คู่เทียบ / คู่เปรียบเทียบ หมายถึง  
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทแตกต่าง โดยมีกระบวนการ

ด าเนินการบางส่วนท่ีมี ผลลัพธ์ ผลผลิต จากกระบวนการเหมือน
หรือใกล้เคียงกัน  เช่น ผลการทดสอบวัดระดับภาษาของนักเรียน
โรงเรียนนานาชาติ A เปรียบเทียบเฉพาะกับผลการทดสอบวดัระดบัภาษา
ของนักเรียน English Program หรือผลสมัฤทธิ์ของนักเรียนแผนการเรียน
ทวิศึกษา กับผลสมัฤทธิ์ของนกัเรียนสถาบนัการศึกษาที่เป็นอาชีว เป็นตน้ 

การจดักลุ่มของนกัเรียน  
และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

- วงจรคุณภาพ PDCA { SWOT-Analysis / CIPP / CIPPIEST } 
การจัดกลุ่มของนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดกลุ่มประเภทไดต้ามหลักการ และ
บริบทของโรงเรียน โดยตอ้งให้นิยามและกรอบของส่วนที่เก่ียวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนชัดเจน เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญที่ต้องแสดง 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ของการด าเนินการของโรงเรียน อีกทั้ง ยังส่วนที่ต้อง
น าไปสู่กระบวนการบูรณาการกันของกระบวนการด าเนินการ ต่าง ๆ  

ก า ร จั ด ก ลุ่ ม  ห ม ว ด ห มู่ 
รายละเอียดของครู บุคลากร 

- วงจรคุณภาพ PDCA { SWOT-Analysis / CIPP / CIPPIEST } 
การจัดกลุ่ม หมวดหมู่ รายละเอียดของครู บุคลากร คือ ส่วนท่ี
เช่ือมโยงไปสู่กระบวนการในการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร และการสรา้งความผูกพนัธ์ระหว่างบุคลากรกับโรงเรียน อีกทั้ง
ยังสามารถสะท้อน แนวคิดหลักในการพัฒนาบุคลากร เช่น การแสดง
รายละเอียดของวิทยะฐานะของครู กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถ 
คือ การส่งเสริมวิทยะฐานะ ซึ่งหากบุคลากรในโรงเรียนมีวิทยะฐานะเป็น
จ านวนมาก สามารถจัดเป็นสมรรถนะหลัก และสะท้อนค่านิยม ข้อที่ 4 
การใหค้วามส าคญักับบุคลากร (Valuing People) เป็นตน้  
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ตาราง 55 (ต่อ) 
 
กระบวนการท่ีต้องปฏิบัติ กระบวนการท่ีสอดคล้อง และเหมาะสม 

ป ระ เด็ น ค ว าม เข้ า ใจ ข อ ง
โรงเรียนที่ตอ้งมีความชดัเจน 

1. ค่านิยม และแนวคิด

หลกั 

2. สมรรถนะที่ส าคญั 

3. วฒันธรรมองคก์ร 

4. กลยุทธ ์ 

- ความเข้าใจของ ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร ในประเด็นส าคัญของ
โครงร่างองค์กร จะท าให้การด าเนินการของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางที่
ถูกตอ้งตามแผนที่วางไว ้เป็นอนันึงอนัเดียวกัน  
- โรงเรียน ตอ้งวางแผนและด าเนินการในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน
ประเด็นดงักล่าวใหค้รอบคลมุ ทั่วถึง บุคลากรทุกฝ่ายทุกคน  
** สอดคลอ้งหมวด 1 การน าองคก์รอย่างมีวิสยัทศัน ์

 
3. ขัน้ P(PLAN) วางแผนการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการจดัการศึกษา ใหส้อดคลอ้ง

กับ โครงร่างองค์กร และองค์ประกอบของโครงร่างองค์กร ออกแบบ บูรณาการ ประยุกต์ใช ้
เลือกใช ้วิธีการ แนวทาง กระบวนการต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมในการท างานแต่ละแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม  
 
ตาราง 56 แสดงกระบวนการที่ตอ้งปฏิบัติ และกระบวนการที่สอดคลอ้งเหมาะสม ในขั้นการวาง
แผนการพฒันา ส่วนที่เป็นโครงร่างองคก์รของโรงเรียน ในการออกแบบ บูรณาการ ประยุกตใ์ช  ้
 

กระบวนการท่ีต้อง
ปฏิบตั ิ

กระบวนการท่ีสอดคล้อง และเหมาะสม 

กระบวนการที่โรงเรียนใช้
ในการพฒันา และปรบัปรุง
กระบวนการจดัการศึกษา 

- วงจรคณุภาพ PDCA  
{ SWOT-Analysis / CIPP / CIPPIEST } 

โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ควรใช้ PDCA  
{ S I P O C } เป็นกระบวนการในการพัฒนา และ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา  
เนื่องจากมีความเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัการประเมิน 

ADLI ของเกณฑร์างวลัคณุภาพ  
** โรงเรียนอาจใช้กระบวนการอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย หรือ น าแนวทาง
ของรูปแบบไปประยุกตต์ามบริบทของตนเอง  
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4. ขัน้ P(PLAN) ก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อสะทอ้นผลของการด าเนินการใหช้ดัเจน และสามารถ
น าผลลพัธ ์ผลผลิตนัน้ ๆ ไปบูรณาการกบัการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกนั และน าไปเทียบเคียง
กบัสถานศึกษาอ่ืน ๆ ภายนอก หรือเกณฑม์าตรฐานที่มีความเป็นสากล และน่าเชื่อถือได ้  

 
ตาราง 57 แสดงกระบวนการที่ตอ้งปฏิบัติ และกระบวนการที่สอดคลอ้งเหมาะสม ในขั้นการวาง
แผนการพฒันา ส่วนที่เป็นการก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อสะทอ้นผลของการด าเนินการ 
 

กระบวนการท่ีต้อง
ปฏิบตั ิ

กระบวนการท่ีสอดคล้อง และเหมาะสม 

กระบวนการวัด วิเคราะห ์
และจดัการความรู ้ 

- วงจรคณุภาพ PDCA  
{ SWOT-Analysis / CIPP / CIPPIEST } 
▪ กระบวนการวัดผลการด าเนินการที่ดีจะต้องสามารถ

วัดผลการด าเนินการ  นั้น ๆ และไดผ้ลผลิต ผลลัพธ์ ที่

สะทอ้นประสิทธิภาพการด าเนินได ้

▪ การวิเคราะห ์การด าเนินการ และผลการด าเนินการเป็น

กระบวนการส าคัญในการปรับปรุง และพัฒนาการ

ด าเนินงาน และจัดการความรู้จากการด าเนินการ

ถ่ายทอดสู่กระบวนการ 

ตัวชี ้วัดการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 

- วงจรคณุภาพ PDCA 
 { SWOT-Analysis / CIPP / CIPPIEST } 
▪ ตัวชี ้วัดการด าเนินการจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับ 

เป้าหมาย กระบวนการด าเนินการ สามารถแสดง
ผลผลิต ผลลพัธ ์ที่สะทอ้นประสิทธิภาพการด าเนินได ้ 

** ในการด าเนินการของโรงเรียนน้ัน กระบวนการของการวัด วิเคราะห ์และจัดการ
ความรู้ ท้ังระบบของโรงเรียนสามารถเป็น รูปแบบเดยีวกันได ้
ท้ังน้ี ต้องสามารถจัดการกับผลการด าเนินการน้ันไดค้รอบคลุม 
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5. ขั้น D(DO) สร้างความรูค้วามเข้าใจ ให้กับ ผู ้บริหาร นักเรียน ครู บุคลากร ส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความเกี่ยวขอ้งกับโรงเรียน ในการด าเนินการจัดการศึกษาตาม
แนวทางของเกณฑร์างวลัคณุภาพ OBECQA เพื่อใหเ้กิดความตระหนกั เห็นคณุค่า เป็นการสรา้ง
ค่านิยมและแนวคิดหลกั ของการพฒันาโรงเรียนสู่คณุภาพ  
 
ตาราง 58 แสดงกระบวนการที่ตอ้งปฏิบัติ และกระบวนการที่สอดคลอ้งเหมาะสม ในขั้นการสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ ใหก้บั ผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู บุคลากร ส่วนที่เกี่ยวขอ้ง และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
 

บุคคล ระดับความเขา้ใจ กระบวนการ 
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ทัง้ระบบ  - อบรมให้ความ รู้ส ร้างความ

เขา้ใจ 
- สรา้งความผูกพนั 
- ประชุมสมัมนาปฏิบตัิการ 
- ประกาศ ประชาสมัพนัธ ์
- ชีแ้จงก่อนการด าเนินการ 

นกัเรยีน การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง  
/ ทัง้ระบบ 

ผูม้ีส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง  
/ ทัง้ระบบ 

 
** โรงเรียนจะต้องวิเคราะหข้์อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบ และสารสนเทศต่าง  ๆเพื่อ

วิเคราะห ์และก าหนดระดับความเข้าใจ พร้อมท้ัง ออกแบบกระบวนการในการด าเนินการให้
สอดคล้องกับผู้เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบ  PDCA { S I P O C } 

 
6. ขัน้ D(DO) ด าเนินการตามแผนการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการจดัการศึกษา ให้

สอดคล้องกับ โครงร่างองค์กร และองค์ประกอบของโครงร่างองค์กร ออกแบบ บูรณาการ 
ประยุกตใ์ช ้เลือกใช ้วิธีการ แนวทาง กระบวนการต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมในการท างานแต่ละแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ที่ไดว้างแผนไว ้โดยตอ้งมีผูร้บัผิดชอบของการด าเนินการนั้น ๆ อย่างชดัเจน  

 
ตาราง 59 แสดงกระบวนการที่ต้องปฏิบัติ และกระบวนการที่สอดคล้องเหมาะสม ในขั้นการ
ด าเนินการตามแผนการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการจดัการศึกษา ของโรงเรียน 
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กระบวนการด าเนินการตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการศกึษา 
ต้องยึดหลกัการ ตามรูปแบบ  

- วงจรคุณภาพ PDCA { SWOT-Analysis / CIPP / CIPPIEST } 

แบบเดียวท้ังโรงเรียน 
- ใชรู้ปแบบเดียว  
         วงจรคุณภาพ PDCA { SWOT-Analysis / CIPP / CIPPIEST } 

ตามระบงาน 

- ใชรู้ปแบบเดียว  
         วงจรคุณภาพ PDCA { SWOT-Analysis / CIPP / CIPPIEST } 
และมีรายละเอียดตามกลุ่มของระบบงาน คือ ระบบงานหลัก และระบบงาน
สนบัสนุน  

ตามบริบทงาน 
- ใชรู้ปแบบเดียว  
         วงจรคุณภาพ PDCA { SWOT-Analysis / CIPP / CIPPIEST } 
และมีรายละเอียดตามบริบทของงาน และสถานการณข์องการปฏิบติังาน 

 
7. ขั้น C(CHECK) ตรวจสอบ ติดตาม ผลการด าเนินการในทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง และ

จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวขอ้งใหม้ีความเป็นปัจจุบัน ทันต่อการใชง้าน และพรอ้มใหข้อ้มูล
สะทอ้นกลับไปยังผู ้บริหารโรงเรียนที่มีอ านาจ ในการด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หากไม่
เป็นไปตามแผนงานที่ไดว้างไว ้ทัง้ระหว่างการด าเนินการ และเมื่อสิน้สดุรอบของการด าเนินการใน
ปีนัน้ ๆ หรือ ปีการศึกษานัน้ ๆ  

8. ขัน้ C(CHECK) วดัผลการด าเนินการจากตวัชีว้ดัเพื่อสะทอ้นผลของการด าเนินการให้
ชดัเจน และสามารถน าผลลัพธ์ ผลผลิตนัน้ ๆ ไปบูรณาการกบัการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกัน 
และน าไปเทียบเคียงกบัสถานศึกษาอ่ืน ๆ ภายนอก หรือเกณฑม์าตรฐานที่มีความเป็นสากล และ
น่าเชื่อถือได ้เพื่อน าผลการด าเนินการไปวิเคราะห ์ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้จ ากดั ความเป็นการด าเนินการ
ที่ดี เป็นแบบอย่างได ้เพื่อด าเนินการในกระบวนการพัฒนา แก้ไขปรับปรุง หรือจัดการความรู้
เผยแพร่ ต่อไป 

9. ขั้น A(ACTS) ทบทวนการด าเนินการและประเมินผลการด าเนินการ ใหส้อดคลอ้งกับ
เป้าหมาย เป้าประสงคท์ี่ปรากฏในโครงร่างองคก์รที่ก าหนดไว ้โดยพิจารณาถึงแนวโนม้ และความ
เป็นไปได ้ของตนเอง โดยการประเมินตนเอง และผูเ้ชี่ยวชาญจากตน้สงักดั 

10. ขั้น A(ACTION) จัดท ารายงานผลการด าเนินการคุณภาพ ในกรณีที่โรงเรียนมีผล
การด าเนินการที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ไดร้ะบุไว ้หรือสงูกว่า และเขา้สู่การประเมินคณุภาพการจดั
การศึกษาตามเกณฑร์างวลัคณุภาพ OBECQA ในระดบัที่สงูขึน้ ต่อไป 



 

บทท่ี 5   
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน

มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหมายของงานวิจยั ดงันี ้
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา และสภาพปัจจุบนัของ

โรงเรียนในการด าเนินงานระบบการจดัการคณุภาพ และการจดัหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร               

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดบัมาตรฐานสากล 

3. เพื่อประเมินคุณภาพ ดา้นความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และดา้นความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล  

 
โดยผูวิ้จยัไดด้  าเนินการตามขอบเขตของการวิจยั วิธีด าเนินการวิจัย และขัน้ตอนการวิจัย 

ออกเป็น 3 ขัน้ตอน โดยผูวิ้จยัไดด้  าเนินการศึกษาโดยมีวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
ข้ันตอนท่ี  1  การศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการ
จัดการคุณภาพและการจัดหลักสูตรสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
ผูวิ้จยัด าเนินการวิจยัและพฒันา ดว้ย การศึกษา การวิเคราะห ์การสงัเคราะหข์อ้มลู โดย

การสรา้งและพัฒนาไปรูปแบบการจัดการคุณภาพไปพรอ้ม ๆ กัน โดยใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content Analysis) เป รียบ เที ยบข้อมู ลป ระเด็ นความเหมื อนและแตกต่ าง  (Constant 
Comparison Technique) และปรากฏการณ์ที่พบ สังเคราะห์เชื่อมโยงและสร้างข้อสรุป(ร่าง)
องคป์ระกอบของการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล 
ด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ 4 กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการที่ 1 การศึกษาเอกสาร 
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วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา  
การบริหารเชิงระบบ การบริหารคุณภาพ การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล วงจรคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  การพัฒนา
รูปแบบ การหาคุณภาพของรูปแบบ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2563 และจากเอกสารรายงาน
การด าเนินการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่เผยแพร่ทางสาธารณะในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-
2562 จ านวน 140 ฉบับ โดยใชแ้บบวิเคราะหเ์นือ้หา และแบบสังเคราะหรู์ปแบบที่ผูวิ้จัยไดส้รา้ง
และพฒันาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยันี ้ระหว่างการศึกษา เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศตัง้
ตน้ที่เป็นขอ้สรุปในการพัฒนารูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล องค์ประกอบการด าเนินของการจัดการคุณภาพ 
กระบวนการที่ 2 ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามแบบปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง โดยผ่านการหาความตรงเชิง
เนือ้หา และการประเมินความสอดคลอ้งโดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC ) อยู่ ระหว่าง 0.80 -1.00 เพื่ อน าไปใช้ในการ
ด าเนินการต่อในกระบวนการที่ 3 คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการด า เนินงาน
ระบบการจดัการคณุภาพและการจดัหลกัสตูรสถานศึกษา ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 52 โรงเรียน 
ที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายเปิดเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพปัจจุบันในนามของโรงเรียน และการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive selections) จากกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 3 โรงเรียน โดยใชร้ะดบัของโรงเรียนตามเกณฑร์างวลัคณุภาพเป็นตวัก าหนด ไดแ้ก่ ระดับ
WCSS ระดับScQA และระดับOBECQA  และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง ซึ่งผู ้วิจัยได้
ด  าเนินการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ทัง้ 2 ประเภท ซึ่งผูวิ้จยัไดแ้บ่งกลุ่มของผูใ้ห้
ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ ออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน กลุ่มครู กลุ่มนักเรียน กลุ่ม
บุคลากร และกลุ่มผูป้กครอง/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย จ านวน 42 คน โดยผูวิ้จยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเอง รวบรวมขอ้มูลให้ได้ครบถ้วน เรียบเรียงสรุป และน าไปสู่กระบวนการที่ 4 คือ การ
วิเคราะหข์อ้มลูการวิจัยที่เก็บรวบรวม ไดแ้ก่ รูปแบบการจัดการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
เกณฑร์างวลัคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล องคป์ระกอบการด าเนินของการจดัการคณุภาพ และ
ขอ้มูลสภาพปัจจุบนั เพื่อสังเคราะหใ์หไ้ดก้รอบโครงร่างและองคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการ
คณุภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบครัง้ที่ 1 และสารสนเทศตั้งตน้ในการสรา้งและพัฒนารูปแบบ 
ในขัน้ตอน 2 ต่อไป  
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ข้ันตอนท่ี  2  การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล 

ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบในขั้นตอนที่  2 ด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่
กระบวนการที่ 1 การศึกษาโครงสร้าง และองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ซึ่งมีกระบวนวิเคราะหข์อ้มูล กรอบ
ของโครงร่าง องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการคณุภาพ และสารสนเทศตั้งตน้ต่าง ๆ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปที่เป็นขอ้ความรู ้แลว้จึงน ามาสงัเคราะหก์ระบวนการเพื่อพฒันาเป็น “โครงร่างรูปแบบการ
จดัการคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล” และท าการสรา้งแบบ
บนัทึกการสมัภาษณเ์ชิงลึกเพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในกระบวนการที่ 2 การตรวจสอบ
ความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบอิงผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ระบบ
ผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ที่ได้รบัการแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐานใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหนา้ที่ และมีประสบการณ์ในการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้ง โดย
แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ไดแ้ก่ ผู ้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพภายใน ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการ
ประกันคณุภาพภายนอก ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นระบบบริหารงาน
คุณภาพ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเกณฑร์างวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
บริหารงานการมัธยมศึกษา ผู ้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี
ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 13 ท่าน ไดท้ าการตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการคุณภาพไปใช ้และประประโยชนท์ี่จะไดร้บั เงื่อนไข
ส าคญัของรูปแบบการจดัการคุณภาพมีอะไรบา้ง และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ โดยใช“้โครงร่างรูปแบบ
การจัดการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล จากนัน้น าสารสนเทศ
ตัง้ตน้ในขัน้ตอนที่ 1 โครงร่างรูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนและขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์
ไปด าเนินการในกระบวนการที่ 3 ปรบัปรุงพัฒนารูปแบบ โดยการน าประเด็นขององคป์ระกอบ 
รายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ และขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการวิเคราะห ์สงัเคราะหใ์นกระบวนการ
ที่ผ่านมา การตรวจสอบความถูกตอ้ง ตรงประเด็น และใหข้อ้เสนอแนะจากการอิงผูท้รงคณุวฒุิโดย
ใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ มาสังเคราะหแ์ละยกร่างรูปแบบการจดัการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากลเพื่อน าไปประเมินคณุภาพของรูปแบบในขัน้ตอนต่อไป 
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ข้ันตอนท่ี  3  การประเมินคุณภาพ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้าน
ความเป็นประโยชนข์องรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับมาตรฐานสากล 

ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการวิจยัและพฒันาเพื่อการตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบ โดยแบ่งเป็น 3 
กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการที่ 1 การตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบดว้ยการประเมินคุณภาพ 
ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความเป็นประโยชน ์พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ และเป็น
การตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบอีกครัง้เพื่อยืนยนั ดว้ยการประเมินแบบอิงผูท้รงคณุวฒุิโดย
ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จ านวน 13 ท่าน ที่เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเดียวกันใน
ขั้นตอนที่  2 ท าการประเมินคุณภาพของโครงร่าง “รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล” กระบวนการที่ 2ปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบจากข้อ
คน้พบ ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น จากการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา และการตรวจสอบความถูกตอ้งผูท้รงคณุวฒุิไดใ้หไ้ว ้แลว้น าผลที่ไดจ้ากการ
ประเมินไปพฒันาและยืนยนัการสงัเคราะหรู์ปแบบขัน้สดุทา้ย ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้สรุปที่
ได้มาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวทางปฏิบัติการของ “รูปแบบการจัดการ
คณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาครัง้ที่ 4 และน าไปสู่กระบวนการที่ 3 คือ การจัดท า “รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล” ที่ได้จากการศึกษาวิจัยให้สมบูรณ์ เสนอเป็น
รายงานผลการวิจัย เผยแพร่ ใหผู้ ้ที่สนใจสามารถน าไปใชก้ับการด าเนินงานของหน่วยงานต้น
สงักดั โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ต่อไป 

 
ผลด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี ้เป็นการศึกษาและพัฒนาใหไ้ดม้าซึ่ง “รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” โดยมีผลด าเนินการวิจัย สอดคล้องตาม
ความมุ่งหมายของการวิจยัที่ก าหนดไว ้ซึ่งผูวิ้จยัจะน าเสนอการสรุปผลด าเนินการวิจยั ดงัต่อไปนี้  

1. ผลการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับ
มาตรฐานสากล และสภาพปัจจุบนัของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจดัการคณุภาพและ
การจดัหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. ผลการพฒันารูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบั
มาตรฐานสากล 
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3. ผลการประเมินคุณภาพ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความ
ประโยชน์ของรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล 

 
สรุปผลการวิจัย  

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศในระดับมาตรฐานสากลและสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจัดการ
คุณภาพและการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผูวิ้จัยไดน้ าเสนอผลด าเนินการวิจยัเป็น 2 ประเด็น สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของการ
วิจยัโดยสรุปผลตามประเด็น เป็นรายขอ้ ดงันี ้ 

1. ผลการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสูค่วามเป็นเลิศใน
ระดับมาตรฐานสากลจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีดังน้ี  

1.1 รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมาตรฐานสากล 
จากเอกสารหลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิด  ทฤษฎี หลักการ องค์ความรู ้ในช่วง
ระหว่างปี  พ.ศ. 2555-2563 และท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ค้นพบ โดยการแบ่งเอกสารที่
ท าการศึกษาเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เอกสารการจดัการคุณภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ 
2) วรรณกรรมการจดัการคณุภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ 3) งานวิจยัการจดัการคุณภาพ
ในประเทศไทยและต่างประเทศ และ 4) เอกสารรายงานของโรงเรียนกลุ่ม เป้าหมาย                
จ านวน 140 ฉบับ และสังเคราะหไ์ด้รูปแบบ กระบวนการ ที่มีปรากฏตามเอกสารและสามารถ
น ามาแจกแจงความถี่ได้ 5 รูปแบบประกอบดว้ย 1) รูปแบบเชิงระบบ (IPO/SIPOC) 2) รูปแบบ
วงจรคณุภาพ (Deming  Circle) 3)รูปแบบBalanced Scorecard 4) รูปแบบบูรณาการ และ 5) 
รูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่เป็นส่วนประกอบ หรือสามารถเป็นองค์ประกอบของ
การศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบ ในระยะที่ 2 โดยมี รายละเอียดผลการศึกษารูปแบบการจัดการ
คณุภาพที่ปรากฏตามเอกสาร วรรณกรรม งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง และเอกสารรายงานของโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย พบว่า รูปแบบการจัดการคุณภาพที่ปรากฏตามเอกสารที่ท าการศึกษา ที่
ปรากฏมากที่สุด ไดแ้ก่ รูปแบบเชิงระบบ(IPO/SIPOC) คิดเป็นรอ้ยละ 94.96 และรูปแบบวงจร
คณุภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 75.53 รูปแบบBalanced Scorecard คิดเป็นรอ้ยละ 59.71  รู ป แ บ บ
บูรณาการ คิดเป็นรอ้ยละ 67.62 และรูปแบบอ่ืน ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 10.07 ตามล าดบัจากจ านวน
เอกสารที่ท าการศึกษา  
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1.2 การจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล หรือระดบันานาชาติ จากเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
นั้น ไดแ้ก่ เกณฑร์างวัลคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล คือ เกณฑ์รางวัลคุณภาพ MBNQA : 
The Malcolm Baldrige National Quality Award Education Criteria for Performance 
Excellence เป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง  ๆ หลายประเทศทั่วโลกน าไป
ประยุกต ์เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย สิงคโปร ์และฟิลิปปินส ์เป็นตน้ (เกณฑร์างวัลคุณภาพ
แห่งชาติ 2563-2564 , สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) ซึ่งประเทศไทยไดน้ ามาใชเ้พื่อการพฒันาขีด
ความสามารถ เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาองคก์รต่าง ๆ ภายในประเทศ โดยมีพืน้ฐาน
ทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกัน โดยใชช้ื่อว่าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA และน ามาใชใ้นภาคส่วนทางการศึกษา เพื่อใหโ้รงเรียน
มีกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก 
(World Class) ซึ่ง ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ ไดน้ าเกณฑ์
รางวัลคณุภาพแห่งชาติ TQA มาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และใช้
ชื่อว่าเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน OBECQA ที่มีความ
สอดคลอ้งกับเกณฑร์างวัลคุณภาพ MBNQA และเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ TQA มีประเด็น
ส าคัญร่วมกัน แสดงถึงการน าหลกัการพืน้ฐาน แนวคิด ค่านิยม ของ MBNQA มาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเกณฑท์ี่มีความสอดคลอ้ง และสามารถน าไปใชใ้นการพัฒนาองคก์รต่าง ๆ และมี
การใชบ้ริบทของกลุ่มเป้าหมายในการมอบรางวลัในระดบัต่าง ๆ ที่แตกต่างไป ในระบบคุณภาพ 
ทั้ง 7 หมวด โดยมีประเด็นส าคัญที่มีร่วมกัน ได้แก่ หมวดของการด าเนินการจัดการคุณภาพ 
ค่านิยม และแนวคิดหลัก รูปแบบการประเมินกระบวนการ รูปแบบการประเมินผลลัพธ์ และผล
คะแนนรวม และประเด็นที่มีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ รายละเอียดและชื่อของหมวดการด าเนินการ
จัดการคุณภาพ คะแนนการประเมินของแต่ละหมวดการด าเนินการ และระดับ ประเภทการให้
รางวัลในแต่ละเกณฑ์ ซึ่งประเด็นที่มีร่วมกันของเกณฑ์นั้น เป็นองคป์ระกอบส าคัญที่จะท าให้
องคก์รโรงเรียนมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศดว้ยความยั่งยืน และการศึกษาในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิ้จัย
ก าหนดใหเ้กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA เป็นเกณฑร์างวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
เป็นกรอบการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั เพื่อสามารถแข่งขนักับสถาบันการศึกษาในนานาชาติ ซึ่งโรงเรียนที่
ไดร้บัรางวัล จะได้รบัการยอมรบัว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศ แสดงถึงความเป็นเลิศในการ
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บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ทัดเทียมมาตรฐานโลก หมายถึง ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล  

1.3 ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการระบบคุณภาพ การประกนัคณุภาพการศึกษา 
การบริหารเชิงระบบ การบริหารคุณภาพ การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ เปรียบเทียบกับรูปแบบ
การจัดการคุณภาพที่วิเคราะห์ได้จากการศึกษาเอกสารประเภทพอ่ืน ๆ และองค์ประกอบการ
จัดการการคุณภาพ และโครงสร้างการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานของโรงเรียน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จากโรงเรียนที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 52 
โรงเรียน จากการศึกษาเอกสารรายงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย น ามาเปรียบเทียบ กับ เกณฑ์
รางวลัคณุภาพระดับมาตรฐานสากล และรูปแบบกระบวนการที่คน้พบจากการศึกษา คือรูปแบบ
เชิงระบบ(IPO/SIPOC) 2)รูปแบบวงจรคุณภาพ(Deming Circle) โดยผู้วิจัย จ าแนกเนื ้อหา
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1)ส่วนที่ 1 ต้องปรากฏในโรงเรียน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค ์
พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยมแนวคิดหลัก สมรรถนะหลัก พบว่า รอ้ยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ปรากฏ วิสัยทัศน ์เป้าประสงค ์พันธกิจ กลยุทธ์ ครบถ้วนในเอกสารรายงานของโรงเรียนที่ ผูวิ้จัย
ท าการศึกษา และวิสยัทศัน ์เป้าประสงคส์อดคลอ้งกับเกณฑร์างวลัคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล 
คิดเป็นร้อยละ 96.15 โดยที่มี สมรรถนะหลักปรากฏ ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 38.46 และ
สอดคลอ้งเกณฑ ์รางวัลคุณภาพ TQA / OBECQA คิดเป็นร้อยละ 30.77 และ2)ส่วนที่  2 ต้อง
ด าเนินการในโรงเรียน ประกอบดว้ย การจดัการหลกัสตูรและการเรียนการสอน  การจดัการระบบ
คณุภาพของโรงเรียน การพฒันาและปรบัปรุงผลการด าเนินการ การตรวจสอบผลการด าเนินการ 
ปัจจยัที่มีผลต่อการด าเนินการของโรงเรียน พบว่า การพฒันาและปรบัปรุงผลการด าเนินการ และ
การตรวจสอบผลการด าเนินการ ปรากฏกระบวนที่เป็น PDCA มีความครบถว้น มากที่สุด คิดเป็น
รอ้ยละ 90.38 และทุกประเด็น ไดแ้ก่ การจัดการหลกัสตูรและการเรียนการสอน การจัดการระบบ
คณุภาพของโรงเรียน การพฒันาและปรบัปรุงผลการด าเนินการ การตรวจสอบผลการด าเนินการ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการของโรงเรียน สอดคล้องกับกระบวนการเชิงระบบ SIPOC 

(Stakeholders → Input → Process → Output → Costumer) คิดเป็นรอ้ยละ 30.77 และ 

สอดคลอ้งกบักระบวนการเชิงระบบ IPO (Input → Process → Output)  คิดเป็นรอ้ยละ 32.69 
โดยมีประเด็น ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการของโรงเรียนปรากฏกระบวนการที่ เป็น PDCA มี
ความครบถว้น นอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 25  

1.4 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียน
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 2 กระบวนการ ได้แก่ 1)ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
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โรงเรียนมัธยมศึกษาของหน่วยงานตน้สังกัด คือ การด าเนินการหรือระบบที่ส  านักงานเขตพืน้ที่ 
หรือหน่วยงานในระดับนโยบาย ด าเนินการร่วมกับในการพฒันา และจดัการศึกษาในเชิงนโยบาย
ที่มีหนา้ที่ในการก ากับ ติดตาม การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนใหม้ี
คณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานในระดบัสากล 2)ระบบการจัดการคณุภาพของโรงเรียน คือ ระบบที่
โรงเรียนน ามาใชใ้นการด าเนินการจดัการศึกษา แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ การบริการจดัการ และการจดั
หลกัสตูร โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการตามแบบวงจรคณุภาพ PDCA ปรากฏในการด าเนินการของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา รอ้ยละ 90.38 โดยกระบวนการ และระบบ ดงักล่าว ตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกับขัน้ตอนการด าเนินการตามกรอบของเกณฑร์างวัลคุณภาพ ในระดับสากล 7 
หมวด  ที่ ใช้ก ระบวนการเชิ งระบบ  S(stakeholders)  I(input) P(process) O(output) และ
C(costumer) ด าเนินการในทุกหมวด ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง พบว่า ปรากฏ กระบวนการเชิงระบบ IPO และ SIPOC ในเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 
94.96 สะท้อนการด าเนินการจัดการคุณภาพของโรงเรียน ต้องมีการด าเนินการโดยใช้ วงจร
คณุภาพ PDCA และกระบวนการเชิงระบบ IPO และ SIPOC ใหเ้กิดขึน้ และจากการศึกษา ท าให้
ผูวิ้จยัไดค้น้พบ “ระบบบริหารจัดการคุณภาพแบบองคร์วมของการจดัการโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” ที่เป็นกระบวนการด าเนินการจัดการคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีครอบคลุมองค์ประกอบของการจัดการคุณภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ทั้ง 2 องค์ประกอบ คือ กระบวนการด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด  และ
กระบวนการระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน ที่ครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบการ
จดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา ที่ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขึน้ เป็นขอ้คน้พบจากการผลการวิจยัที่
เชื่อมโยงและสมัพนัธก์บัความมุ่งหมายของการวิจยัในขอ้ที่ 2  โดยระบบที่คน้พบนี ้ที่มีขัน้ตอนของ
วงจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการเชิงระบบ SIPOC ผสานกันในการด าเนินงานของ
องคป์ระกอบ 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบการพัฒนาและยกคณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาของหน่วยงาน
ตน้สังกัดและระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน โดยมีรูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล เป็นแนวทางในการน าหลักการของระบบสู่
กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตน้สังกัด และโรงเรียน ที่เป็นรูปธรรมบนพืน้ฐานของการ
ด าเนินงานแบบองคร์วมอย่างเป็นระบบ ซึ่งระบบดงักล่าวเป็นผลจากการที่ผูวิ้จยัไดท้ าการวิจยัและ
พัฒนาขึน้ ตามโครงสรา้งการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน (พระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546) และเกณฑร์างวลัคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล  
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2.  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ในการด าเนินงานระบบการจัดการ
คุณภาพและการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากล ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2.1 สภาพปัจจุบัน  ของข้อมูลพื ้นฐานของโรงเรียน มีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมี
ผูอ้  านวยการโรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ100 มีจ านวนของโรงเรียนขนาดใหญ่ คิดเป็นรอ้ยละ48.08 
และมีการระบุหน่วยงาน / องคก์ร / สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีการ MOU คิดเป็นรอ้ยละ 82.69 
โดยมีขอ้จ ากัดคือ โรงเรียนไม่มีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 36.54 ในการศึกษายัง
ปรากฏขอ้คน้อ่ืน ๆ  ดังนี ้มีโรงเรียนที่จ านวนขา้ราชการครู 101-200 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.85 มี
โรงเรียนที่มีจ านวนครูอัตราจ้างจ านวนน้อยกว่า 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 94.23 โดยมีโรงเรียน
ประเภทNon – WCSS คิดเป็นรอ้ยละ 3.85  โรงเรียนประเภทWCSS (เข้าร่วม)คิดเป็นร้อยละ 
11.54 โรงเรียนประเภทScQA (รางวัลระดับ) คิดเป็นรอ้ยละ 59.62  โรงเรียนประเภทOBECQA 
(รางวลัระดับ) คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 และมีโรงเรียนพี่เลีย้ง / คู่พัฒนา คิดเป็นรอ้ยละ 57.69 ขอ้มูล
พืน้ฐานของผูร้บัชอบระดบัมาตรฐานสากลของโรงเรียน ของโรงเรียนที่ได  ้พบว่า มีขอ้จ ากดัคือ ผูร้บั
ชอบระดบัมาตรฐานสากลของโรงเรียน เป็นครูที่ยงัไม่มีวิทยะฐานะ คิดเป็นรอ้ยละ 63.46 โครงร่าง
องคก์รของโรงเรียน พบว่า วิสัยทัศนข์องโรงเรียน พันธกิจของโรงเรียน ปรากฏกระบวนการ และ
เอกสารหลกัฐาน ครบ ทัง้ 2 ส่วน คิดเป็นรอ้ยละ 92.31 ทัง้ 3 ขอ้การปรากฏขอ้มลูของ โ ร ง เ รี ย น
กลุ่มเป้าหมาย และ โครงร่างองคก์รของโรงเรียน มีการปรากฏขอ้มูลนอ้ยที่สดุ โดยมี การปรากฏ
ของกระบวนการ คิดเป็นรอ้ยละ 53.85 การปรากฏเอกสารหลักฐาน คิดเป็นรอ้ยละ 76.92 และ
ปรากฏครบทัง้สองส่วน คิดเป็นรอ้ยละ 44.23 และยงัมีประเด็นการปรากฏเอกสารหลกัฐาน คือ ค่า
เป้าหมายในการพฒันาของโรงเรียน มีค่านอ้ยที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 71.15  สภาพการด าเนินการใน
ปัจจุบนั ของโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ประเด็นการจดัการคณุภาพ
ที่ปรากฎกระบวนการมากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 100 คือ 1)กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการ
รายงานผลการประเมินโครงการ พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธ ์และ เผยแพร่สารสนเทศการด าเนินการ 
และ 2)กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการรายงานเผยแพร่ขอ้มูลประชาสัมพันธ์  คุณภาพ
การจดัการศึกษาของโรงเรียน และสรา้งความสนใจใหก้บันกัเรียน และผูป้กครองในการเขา้ศึกษา 
โดยมีประเด็นที่ปรากฏเอกสารหลกัฐาน และปรากฏครบทัง้สองส่วน มากที่สดุ เท่ากนั คิดเป็นรอ้ย
ละ 96.15  คือ กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการรายงานเผยแพร่ขอ้มูลประชาสัมพันธ์  
คณุภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสรา้งความสนใจใหก้ับนักเรียน และผูป้กครองในการ
เขา้ศึกษา การจัดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล กระบวนการจัดและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรที่พฒันานกัเรียนใหม้ีคณุภาพในนระดับมาตรฐานสากล เพื่อ
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ศึกษาสภาพการด าเนินการในปัจจุบนั ของโรงเรียนในระดับมาตรฐานสากลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
พบว่า 1)กระบวนการ / วิธีการที่โรงเรียนใช้ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล และท าความเข้าใจ
นโยบายการด าเนินงานของหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 2)
กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการด าเนินการประชุมชีแ้จงท าความเขา้ใจกับ  บุคลากรถึง
แนวทางการด าเนินงาน ปรบัปรุง และพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา และ3)กระบวนการ / วิธีการ ที่
โรงเรียนใชใ้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการวดัผลการประเมินผล ตามแนวทางการ
พฒันาคุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นการด าเนินการที่ปรากฏกระบวนการท างานชัดเจน
มากที่สดุ จากการศึกษากลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นรอ้ยละ 96.15 โดยกระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียน
ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลการประเมินผล ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ปรากฏเอกสารหลักฐาน มากที่สุดคิดเป็นรอ้ยละ 96.15 และ
กระบวนการ / วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการด าเนินการวิจยั พัฒนาหลักสตูรและรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นการด าเนินการที่ปรากฏครบทั้งสอง
ส่วนมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 86.54 การจดัหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน
การจดัการเรียนการสอนรายวิชา IS 1-3 และการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ทัง้ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา IS มากที่สุดในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 และภาษาจีน 
เป็นภาษาต่างประเทศที่2 ที่โรงเรียนจดัใหน้กัเรียนไดเ้รียนเป็นรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุม 
ผลลพัธข์องโรงเรียนที่เกิดจากการจดัการศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล มากที่สดุ 
คือ ผลลัพธ์ ที่เป็น Output ผลการทดสอบเขา้ในระดับมหาวิทยาลัย คิดเป็นรอ้ยละ 92.31 และ 
ผลลพัธ ์ที่เป็น Outcome การน าความรูสู้่สาธารณะ มีการแสดงผลลัพธน์อ้ยที่สดุ    คิดเป็นรอ้ยละ 
19.23 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข ที่เกิดจากการด าเนินการจัดการศึกษา 
ตามโครงการมาตรฐานสากล ในภาพรวมเชิงปริมาณของประเด็นที่พบ ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นองค์
ความรูป้ระเด็นด้านบุคลากร ประเด็นดา้นนักเรียน ประเด็นดา้นการสนับสนุน ประเด็นด้านสื่อ
เทคโนโลยี และประเด็นด้านการจัดการ โดยประเด็นดา้นองคค์วามรูเ้ป็นปัญหามากที่สุด จาก
ประเด็นที่เป็นปัญหา ทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 88.46 ความตอ้งการในการพัฒนา และยกระดับ
คณุภาพของโรงเรียน ที่เกิดจากการด าเนินการจดัการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ในภาพรวมเชิงปริมาณของประเด็น พบว่า ค่าเป้าหมายในการพัฒนาของโรงเรียน มากที่สุด คือ 
ดา้นนกัเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 92.31 และมี ความต้องการพัฒนาเพื่อขอรบัรางวัลมากที่สุด ในปี 
2563 คิดเป็นรอ้ยละ 32.69 
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2.2 สภาพปัจจุบนัจากผลการสมัภาษณ ์โรงเรียนใชวิ้ธีการประชาสมัพนัธใ์นช่องทาง
ที่หลากหลาย เพื่อแสดงสารสนเทศพืน้ฐาน อันได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์ปรชัญา
โรงเรียน ค่านิยมและแนวคิดหลกั วฒันธรรมองคก์รของโรงเรียน โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์
ทั่วไปในบริเวณของโรงเรียน การเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
Platforms Digital Technology ต่าง ๆ สร้างสภาพแวดล้อม บริบท หรือจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริม 
กระตุ้นใหเ้กิดการถ่ายทอด ส่งต่อจากบุคคลสู่บุคคล เช่น จากผูบ้ริหารโรงเรียนถึงครู จากครูถึง
นกัเรียน จากนักเรียนถึงนักเรียน ครูถึงครู นกัเรียนถึงผูป้กครอง เป็นตน้ โดยโรงเรียนมีโครงสรา้ง
การบริหารแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหาร
งบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ทั้งนี ้โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีการตัง้กลุ่มนโยบายและ
แผนงานขึน้เพิ่มเติม เพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียนที่มีการบริหารจดัการโครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คู่แข่งขันของโรงเรียน นั้น โดยส่วนใหญ่ 
ไม่มีที่ทราบชดัเจน และมีการประกาศใหท้ราบอย่างไม่ชดัเจนเท่าใดนกั แต่โดยส่วนใหญ่ จะเขา้ใจ
กันไปเองของบุคลากรว่า โรงเรียนมีคู่แข่งขันเป็นโรงเรียนใด หรือเป็นค่านิยม วัฒนธรรมที่ส่งต่อ
ความเขา้ใจนัน้ ๆ มีการสรา้งระบบงานที่สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน จดัระบบการด าเนินงาน
ที่ทาใหม้ีนกัเรียนเพิ่มขึน้ ควบคมุระยะเวลา และตน้ทุน มีวิธีการจดัการและปรบัปรุงระบบงาน ใ ห้
รองรบัภาวะ ฉุกเฉิน ออกแบบกระบวนการทางานที่คานึงถึงผลที่จะเกิดขึน้กบั นกัเรียน ผูป้กครอง
และชุมชน โดยมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติตามข้อก าหนดของระบบงาน โดยการใช้ขอ้มูลจาก
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีหลักการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่กระทรวงศึกษาธิการใหแ้นวทางไว ้และโรงเรียนไดพ้ยายามปรบัปรุงระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเสมอโดยยึดถือเป้าหมาย มาตรฐานหลักสูตร และเป้าหมาย 
มาตรฐานของตน้สังกัด เป็นทิศทางการท างานแบบบูรณาการและองคร์วมเป็นประจ าทุกปี การ
พฒันาหลกัสตูรในโรงเรียนมาตรฐานสากลในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนมีคณุลกัษณะ
และศกัยภาพความเป็นสากลดงัที่ระบุไว ้ขา้งตน้ คือ เป็นบุคคลที่มีคณุภาพ มีทกัษะในการคน้ควา้
แสวงหาความรูแ้ละมีความรูพ้ืน้ฐานที่จ าเป็น สามารถ คิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์สรา้งสรรค ์สามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลตลอดจนมีทกัษะชีวิต ร่วมมือในการ ท างานกับผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่างดีนั้น 
จะตอ้งมีกระบวนการจดัการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง มีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม และสอดคลอ้งกับ
พัฒนาการของผูเ้รียนในแต่ละระดับชั้น การจัดเตรียมความพรอ้มห้องปฏิบัติการ การด าเนิน
กิจกรรมในขั้นการเตรียมความพรอ้มเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และตั้งใจในการใชห้้องปฏิบัติการ   
โดยจัดเตรียมหอ้งปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งความสะดวกสบาย ความสะอาด และเพียงพอ
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ส าหรบัการใชง้านพรอ้มทั้งมีการจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉาย สไลด ์
เครื่องคอมพิวเตอร ์ไมคล์อย ไมโครโฟน เป็นตน้ ที่มีความพรอ้มและเพียงพอ ส าหรบัการใชง้านอีก
ทั้งยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรูใ้ห้อยู่ประจ าพร้อมให้ค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
หอ้งปฏิบตัิการพรอ้มใหบ้ริการตลอดเวลา เช่น หอ้งอิเล็กทรอนิกสม์ลัติมีเดีย หอ้งสมดุ หอ้งทดลอง 
ศนูยวิ์ทยบริการ (Resource Center) หอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกสม์ลัติมีเดีย (Electronic Multi-Media 
Classroom) หอ้งปฏิบัติการอีกทั้งความพรอ้มของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยหรือการบริการดว้ย
ระบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพืน้ที่ และ
อปุกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยครูผูส้อนจะตอ้งเตรียมการต่าง ๆ ใหพ้รอ้มเพื่อใหก้ารเรียนการ
สอนด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ตอ้งการ ครูและโรงเรียนจึงตอ้งจดัเพิ่มเติมจากกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัใหเ้รียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ัง้ 8 กลุ่ม โดยเขา้ร่วมและปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสขุกับ
กิจกรรมที่ตนเองเลือกตามความถนัด และความสนใจอย่างแทจ้ริง ทั้งนีเ้พื่อพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็น
องคร์วมของความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ ให้ครบทุกด้าน สรรคส์รา้งเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยมีคุณภาพ สามารถปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชนเ์พื่อสงัคมได ้โรงเรียนจัดกิจกรรมสรา้งความเขา้ใจระหว่างฝ่ายบริหาร ครู นกัเรียนและ 
ผูป้กครอง และมีการแก้ไขขอ้รอ้งเรียนของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน อย่างรวดเร็ว พัฒนา
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน การจดัหาและพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางการเรียนรูไ้ดห้รือเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขึน้ใช้เองโดยครูผูส้อนนั้น นับเป็นปัจจัยส าคัญ เพราะ
ครูผูส้อนจะเป็นผูท้ี่สามารถวิเคราะหถ์ึงความยากง่าย ความเหมาะสมต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน
พฒันาความรูค้วามสามารถของ ครู และบุคลากร ยอมรบัความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินการเพื่อ
พฒันาความรูค้วามสามารถของ ครู และบุคลากร สรา้งความผูกพันของครู และบุคลากร ที่มีต่อ
การปฏิบัติหนา้ที่ โรงเรียนมีเกณฑ์การประเมินความสามารถและศักยภาพของครู และบุคลากร
อย่างเป็นธรรม  มีการวางระบบการสรรหา ว่าจา้ง บรรจุ และรกัษาบุคลากร ฝ่ายต่าง ๆ อย่าง
ชดัเจน ใชข้อ้มูลวิเคราะหค์วามตอ้งการอัตรากาลังคน และมอบหมาย ภาระงานอย่างเหมาะสม 
สนบัสนุนการเรียนรูใ้นระดบับุคคลที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอือ้ต่อการปฏิบัติงานของครู การนิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผล การก ากับติดตามและนิเทศงานเป็นกิจกรรมที่ส  าคัญประการหนึ่งใน การพัฒนา
คณุภาพ งานใด ๆ เฉพาะในวงการศึกษา ถือเป็นกิจกรรมส าคญัยิ่ง ที่จะมีผลต่อการเร่งรดัหรือการ
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พฒันาคณุภาพการศึกษาของประเทศ ทัง้นี ้การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชห้ลักสตูร 
สถานศึกษาที่เขา้ร่วมระดบัมาตรฐานสากล การแต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อติดตามและ
ทบทวนการใชห้ลกัสตูรสถานศึกษา โดยรายงานผลการด าเนินงานอย่างนอ้ยปีการศึกษาละ 1 ครัง้ 
รวมทัง้การน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการติดตามและทบทวนมาปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาที่
เขา้ร่วมระดบัมาตรฐานสากล พรอ้มทัง้รายงานผลการใชห้ลกัสตูรสถานศึกษาของ สถานศึกษา
ต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปีการศึกษาและมีการเตรียมการด้านการใช้
หลกัสตูรเพื่อการรองรบัประเมินคณุภาพ โรงเรียนแจง้ผลการปฏิบตัิงานใหแ้ต่ละฝ่ายทราบเพื่อการ
ปรบัปรุง การปฏิบัติงานใหด้ียิ่งขึน้ มีระบบการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศที่มีความทันสมัย รวดเร็ว 
ถูกตอ้ง แม่นย า เชื่อถือได ้และจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนาความรูม้า ใชป้รบัปรุงการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยมีการจัดระบบสารสนเทศพรอ้มทั้งอุปกรณ์ฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรใ์ห้
พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ และมีระบบป้องกันและรกัษาความปลอดภยัของฐานขอ้มลูที่มี สมรรถนะสูง
ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรมีการส่งเสริมครูผูส้อน โดยสรา้งความตระหนักและใหค้วามส าคัญในทักษะความรู้
ความเขา้ใจในการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสริมใหเ้กิดเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่องในด้านนโยบายการปฏิบัติ ครูส่วนใหญ่ต้องตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
หลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการจัดเตรียมความพรอ้มห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่
เพียงพอ จดัหาสื่อและเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนการสอนใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน ส่งเสริม
การจัดอบรมครูและบุคลากรใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเพื่อมาพัฒนางานในดา้นหลักสตูรในโรงเรียน
มาตรฐานสากล อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้่าง ๆ ใหเ้กิดการบูรณาการในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ 
และควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนครูผู ้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อน ามาพัฒนาดา้นหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากลอีกทั้งการจัด
กิจกรรม การเรียนรูต้่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมการด าเนินการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผล 
ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการระบบคณุภาพ ตามเกณฑร์างวลั  TQA / OBECQA การส่งเสริมการ
บริหารงานในโรงเรียนที่เขา้ร่วมระดบัมาตรฐานสากล ภาพรวมการจดักาส่งเสริมการบริหารงานใน
โรงเรียนที่เขา้ร่วมระดับมาตรฐานสากล และภาพรวมเกี่ยวกบัการบริหารงานในโรงเรียนที่เขา้ร่วม
ระดับมาตรฐานสากลนั้น ยังขาดแนวทางในการส่งเสริมการบริหารหลักสูตรมาตรฐานสากลที่
ชดัเจน ท าใหค้รูผูส้อนยงัไม่ตระหนกัถึงความส าคัญของการบริหารหลกัสูตรมาตรฐานสากลเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนเท่าที่ควรขาดการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในทักษะกระบวนการบริหาร
หลักสูตรมาตรฐานสากล ขาดความต่อเนื่องในการกระตุ้นให้ครูท างาน และการจัดสรร
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งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารหลักสูตรมาตรฐานสากล แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการ
บริหารงานในโรงเรียน  คื อ ผู ้บ ริหารโรงเรียนให้ความส าคัญ ในการบ ริหารห ลักสูตร                
โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยการจัดประชุมชี ้แจงถึงแนวทางในการบริหารหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล ทั้งการจัดอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ
สนบัสนุนเงินทุนและอปุกรณท์ีจ่  าเป็นต่อการท างานของครูโรงเรียนควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุน
ครูผูส้อนใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารหลกัสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อน ามาพัฒนา
งานในอ่ืน ๆ พรอ้มทั้งส่งเสริมการด าเนินการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลตลอดจนการ
สนบัสนุนงบประมาณดา้นการท าการบริหารหลกัสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็น

เลิศในระดับมาตรฐานสากล 
รูปแบบการจดัการคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล 

นัน้ ประกอบไปดว้ย ระบบการด าเนินการ 2 ส่วน ควบคู่กนัไป คือ ระบบการพัฒนาและยกระดับ
คณุภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดั ในการด าเนินการเพื่อพฒันา ส่งเสริม และ
สนับสนุนในการด าเนินการของโรงเรียน และการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ และระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน โดยใชก้ระบวนการเชิงระบบใน
การปฏิบตัิงาน ที่มีการปรบัปรุงแกไ้ข หรือพฒันางานอย่างต่อเนื่องกนัไปไม่มีที่สิน้ โดยยึดหลกัการ
ของใชข้อ้มูลสารสนเทศอย่างรอบดา้น และมีส่วนร่วมกันอย่างชัดเจน ของทุกภาคส่วน และให้
ความส าคัญในการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  TQA/ OBECQA มาใช้เพื่ อพัฒนา
ความสามารถของโรงเรียน 

1. รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล นัน้ เป็นกระบวนการ ขัน้ตอน ระบบ และวิธีการ ต่าง ๆ ในการจดัการคณุภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทุกส่วน สามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการจัดการคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดว้ยความรู ้ความเขา้ใจ ที่
ถูกตอ้งบนพืน้ฐานของหลักการ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA และ OBECQA และ
สามารถเขา้รบัการประเมินเพื่อยกระดบัคณุภาพได ้โดยมีองคป์ระกอบของรูปแบบที่ส  าคญั 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1)ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาของหน่วยงานตน้สังกัด 2)
ระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา  

2. ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ  4 ขั้นตอน โดยใชร้ะบบของวงจรคุณภาพ PDCA  เป็นขั้นตอนในระบบการจัดการ
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คณุภาพ ทั้ง 7 หมวด คือ 1)การน าองคก์ร 2)กลยุทธ์ 3)นักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 4)การวัด 
การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้5)บุคลากร 6)การปฏิบัติการ 7)ผลลัพธ์ โดยมีรายละเอียด
ระบบของวงจรคุณภาพ PDCA การท างานของวงจรคุณภาพ PDCA โดยที่หลังจากเสร็จ
กระบวนการการปรบัปรุงแก้ไข (Action/Acts) แลว้วงจรบริหารคุณภาพก็จะวนเขา้สู่กระบวนการ
วางแผน(Plan) เพื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครัง้นึงส าหรบัการปฏิบตัิการในครัง้ต่อไป ซึ่งวงจรคณุภาพ 
PDCA จะสามารถวนอย่างนีไ้ปไดเ้รื่อย ๆ โดยไม่มีที่สิน้สดุเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาที่จะเกิดและ
เป็นการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนื่อง ในการน าเกณฑค์ณุภาพมาใชใ้นการด าเนินการของโรงเรียน 
นัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งบูรณาการ ประยุกตว์งจรคณุภาพ PDCA มาใชเ้ป็นกระบวนการในการ
ด าเนินการ เนื่องจากมีพื ้นฐาน กรอบแนวคิด และมิติการให้คะแนนของเกณฑ์ นั้น มีความ
สอดคลอ้งกบัวงจรคณุภาพ PDCA ซึ่งจะท าใหเ้กิดกระบวนการด าเนินการของโรงเรียนที่สามารถ
ตอบขอ้ค าถามของเกณฑไ์ดอ้ย่างเป็นระบบ และชัดเจน และสามารถการพัฒนาคณุภาพไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงไปยงัมิติของการประเมิน แบบ ADLI และการใชค้ะแนน แบบ LeTCI ซึ่งเป็น
ระบบการประเมินของเกณฑ ์

3. ระบบการด าเนินการขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในระดับมาตรฐานสากล การด าเนินการด้วยขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA นั้น ในการ
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอนของวงจรนั้น  จะต้องมีการใช้ระบบ  SIPOC 5 ขั้นตอน  คือ 

Stakeholders → Input → Process → Output → Costumer แล ะบู รณ าการค่ านิ ย ม
แนวคิดหลักของเกณฑร์างวลัคุณภาพ เป็นหลกัในการปฏิบัติงานตามขัน้ตอน โดยน าระบบไปใช้
ในการด าเนินการของโรงเรียน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการจดัหลกัสตูรการ
เรียนการสอน ของแนวทางการด าเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดระบบ ดังนี ้
1)Stakeholders คือ ส่วนที่เกี่ยวขอ้ง ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และผูส้่งมอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดกรอบของ Stakeholders และจัดประเภท/
กลุ่ม  ให้ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดตัวชี ้วัดของ Stakeholders ที่มีคุณภาพในการน าเข้าสู่
กระบวนการต่อไป 2)Input คือ ส่วนการน าเขา้ อันหมายถึง บุคคล องคค์วามรู ้ขอ้มูล สารสนเทศ 
วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับ Stakeholders ที่มาจากตัวชี ้วัดที่มีคุณภาพในการ
น าเขา้สู่กระบวนการต่าง ๆ ต่อไป โดย Input ที่ดี จะต้องมีความครอบคลุมกระบวนการท างาน 
สนองต่อกระบวนการใหด้  าเนินการไปไดอ้ย่างเป็นระบบ และมีคณุภาพ ทั้งในกระบวนการท างาน
หลกั และกระบวนการท างานสนบัสนุน 3)Process คือ กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ หรือ 
การ ด าเนินงานที่เชื่อมโยงกันเป็นล าดับขั้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ใหเ้ป็นไป
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ตามหลักการ กติกา ขอ้บงัคบั ความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และความคาดหวงัจากส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง อย่างเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบั Input และตรงตาม Output ที่ตอ้งการ สามารถท าซ  า้
ได ้มีผูร้บัผิดชอบ และกรอบระยะเวลา สถานที่ในการปฏิบตัิที่ชดัเจน 4)Output คือ ผลผลิต หรือ 
ผลลัพธ์(Outcome) ที่เกิดจากกระบวนการท างาน โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือ
เป้าหมายของขั้นตอน/กระบวนการ/งาน ที่ก าหนดไว ้โดยตอ้งสามารถวัดได ้มีตัวชีว้ดัชัดเจน และ
สามารถปรบัปรุงผลการด าเนินการ บูรณาการ ผลลัพธ์ที่ไดเ้ป็น ขอ้มูล สารสนเทศ หรือ Input 
ในกระบวนการขั้นตอนอ่ืน ๆ ของระบบ  ผลกระทบที่เกิดขึน้5)Costumer คือ นักเรียน และอาจ
หมายรวมถึง ผูป้กครอง บุคลากร สถาบันการศึกษาในระดับสูงขึน้ และนักเรียนในอนาคต ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงกับ Output ที่ไดม้าของระบบ สมัพันธ์กับเสียงความตอ้งการของ Costumer และ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลกระบวนการนัน้ ๆ 

4. รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากลขัน้ตอนและกระบวนการของรูปแบบการจัดการคุณภาพ ในการน าไปด าเนินการ 
และใชป้ฏิบัติของโรงเรียน ดงันี ้ 1)ระบบการพัฒนาและยกระดับคณุภาพโดยหน่วยงานตน้สงักัด 
2) ระบบการจัดการคณุภาพของโรงเรียน โดยมีความและรายละเอียดของรูปแบบ และระบบงาน 
ทัง้ 2 ระบบ ที่น าไปสู่การด าเนินการ และการปฏิบตัิงานของส่วนต่าง ๆ ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล โดยใชก้ระบวนการของวงจรคุณภาพ PDCA เป็นขั้นตอนของการจัดการ
ระบบคุณภาพที่มีกระบวนการของระบบที่สมัพนัธก์นั และใชก้ระบวนการเชิงระบบ SIPOC ในทุก
ขัน้ตอนของการด าเนินการ  

(1) ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด  
มีดงันี ้1)ขั้น Plan(P)การตรวจสอบ ส ารวจ และรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้ง

ในการด าเนินการทุกกระบวนการวางแผน เมื่อไดข้อ้มูลสารสนเทศที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
การด าเนินการแลว้ หน่วยงานตน้สังกัดตอ้งวางแผนก่อนการเริ่มปฏิบัติงานจริง เป็นการก าหนด
ล าดบัความส าคัญของงาน ก าหนดเป้าหมายของการพฒันาและยกระดับ และครอบคลมุถึงการ
ก าหนดวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจนในการด าเนินการลงมือปฏิบัติ พัฒนา ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง และ
แกไ้ขใหโ้รงเรียนสามารถด าเนินการจดัการคณุภาพได ้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีผูร้บัผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ขั้น  Do (D) การฝึกอบรม Training โรงเรียนตน้แบบ/พี่เลีย้ง โรงเรียน 
การนิเทศ การด าเนินการที่ส  าคัญและเป็นหนา้ที่หลักของหน่วยงานตน้สงักัด ติดตาม ตรวจสอบ  
การด าเนินการติดตาม ขั้น Check (C) การประเมิน โดยการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
และใชก้ระบวนการ วิธีการประเมิน ทัง้ในส่วน กระบวนการ ADLI และประเมินผลลพัธ ์LeTCI เพื่อ
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เป็นการตรวจสอบการด าเนินการที่ผ่านมานัน้ มีผลการประเมินเป็นอย่างไร สามารถด าเนินการจน
มีผลลัพธก์ารด าเนินการที่สูงกว่า ขั้นAction/Acts (A) การสนับสนุน การด าเนินการนี ้เป็นการน า
ผลที่ไดจ้ากการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑร์างวัลคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล 
โดยหน่วยงานตน้สังกัด มาประเมินความพรอ้มของโรงเรียน ดงันี ้วิเคราะหแ์ละตรวจสอบสาเหตุ
ความผิดพลาดที่เกิดขึน้มาประเมินเพื่อพฒันาแผนและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ส าหรบั
โรงเรียนที่มีผลการประเมินไม่ไดต้ามเกณฑ ์โรงเรียนที่มีความพรอ้ม มีคะแนนจากการประเมินตาม
เกณฑ ์หน่วยงานตน้สังกัดตอ้งสนับสนุนส่งเสริมใหโ้รงเรียนจัดท ารายงานผลการพัฒนาจัดการ
คณุภาพของโรงเรียน สนับสนุนใหโ้รงเรียนเขา้รบัการยกระดบัคุณภาพประเมินตามเกณฑร์างวัล
คณุภาพระดบัมาตรฐานสากล 

(2) ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน  
เป็นการด าเนินการ และการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

ระดับมาตรฐานสากล โดยใชก้ระบวนการของวงจรคุณภาพ PDCA เป็นขั้นตอนของการจัดการ
ระบบคุณภาพ โดยใช้กระบวนการเชิงระบบ SIPOC ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ ที่มี
ความสัมพันธ์กับระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโดยหน่วยงานตน้สังกัด บนพืน้ฐานของ
ค่านิยมแนวคิดหลักขององค์กรที่มีความเป็นเลิศ ตามที่เกณฑ์ ได้มีการระบุไว้ สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา อัตลักษณ์โรงเรียน โครงร่างองค์กร วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค ์และ
บริบทความตอ้งการของนกัเรียน ความคาดหวงัของผูป้กครอง ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง และสงัคม ชุมชน 
โดยใชข้ัน้ของวงจรคณุภาพ PDCA เป็นกระบวนการในการด าเนินการจดัการคณุภาพของโรงเรียน 
4 ขั้นตอน และ 5 กระบวนการ สัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี ้ Plan(P)การตรวจสอบ การ
วางแผน ส ารวจ และรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินการทุกกระบวน โดยใชก้าร
วิเคราะห์ และการจัดการความรู ้อันได้แก่ Stakeholder Input Process Output/Outcome และ
Customer เพื่อน าไปสู่การวางแผนการปฏิบตัิงานใหม้ีความครบถ้วน ครอบคลุมรอบดา้น Do (D) 
การฝึกอบรม Training การด าเนินการของโรงเรียนในการฝึกอบรมนั้น ตอ้งมีการด าเนินการเพื่อ
สรา้งความรู ้และความเขา้ใจใหก้ับ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
และผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งระบบงานของโรงเรียน ทั้ง
ระบบงานหลัก(Core Process) และระบบงานสนับสนุน(Support Process) ต้นแบบ/พี่เลี ้ยง 
โรงเรียนการฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก Do (D)การปรับปรุง เป็นกระบวนการของการ
ปรบัปรุงกระบวนการ การปฏิบตัิที่ด  าเนินการไปแลว้ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์แลการจดัการคณุภาพ
มากขึน้ มีรูปแบบวิธีการแนวทางที่ชดัเจน(Approach) โดยสามารถน าสู่การปฏิบตัิ (Deploy) การ
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เรียนรูร้่วมกันของการปฏิบัติงาน(Learning) ไปถึงการบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนร่วมกันของ
กระบวนการท างาน (Integration) จนเกิด Best Practice ที่เป็นเสมือนตัวแบบ ใหก้บักระบวนการ
อ่ืน ๆ ต่อไป การพัฒนา เป็นกระบวนการที่พัฒนากระบวนการ การปฏิบัติต่าง ๆ ที่ตอ้งมีตาม
เกณฑก์ารประเมิน  การด าเนินการในขัน้ตอนนี ้โรงเรียนตอ้งด าเนินการตรวจสอบการด าเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ของตนเองในการจัดการคุณภาพ Check (C) การรายงานผล การด าเนินการ
เขียนรายงานจ านวน 100 หนา้ ตามกรอบที่เกณฑไ์ดก้ าหนด เพื่อขอรบัการประเมิน โดยเป็นการ
รายงานการผลด าเนินการระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน อันประกอบไปด้วย โครงร่าง
องคก์ร การน าองคก์ร กลยุทธ์ นักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย การวัด วิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู ้บุคลากร การปฏิบตัิการ และผลลพัธ ์โดยใชห้ลกัการของการประเมินตนเอง ADLI ในส่วน
ของกระบวนการ และใชห้ลักการ LeTCI ในการรายงานผลลัพธ์ที่มาจากการจัดการคุณภาพ
Action (A)เขา้รบัการประเมินคณุภาพ ในระดบัคุณภาพที่สูงขึน้ การจดัการคุณภาพของโรงเรียน 
ขัน้ตอน PDCA น ามาใชใ้นการปรบัปรุงพัฒนาโครงร่างขององคก์รและเป็นขัน้ตอนการด าเนินการ
ของระบบคุณภาพ  ทั้ง  7 หมวด  โดยใช้กระบวนการเชิงระบบ SIPOCโครงร่างองค์กร 
(องคป์ระกอบ หลกัการพืน้ฐาน การจัดการศึกษา) อตัลักษณ์โรงเรียน  วิสัยทศัน ์ พนัธกิจ กลยุทธ ์
เป้าประสงค์ จุดเน้นค่านิยมแนวคิดหลัก 11 ประการ สมรรถนะหลักของโรงเรียน หลักสูตร
สถานศึกษา และระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

การน ารูปแบบไปใช้ในการด าเนินการของโรงเรียน  การจัดการศึกษาด้วยระบบ
คณุภาพ ประกอบดว้ย การจดัการระบบคณุภาพ ตามเกณฑร์างวลัคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล 
และการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นเครื่องมือในการสรา้งความเขา้ใจและ
ทบทวนผลการด าเนินการในระบบการบริหารจดัการของโรงเรียน เป็นกลไกในการส่ือสารและการ
แบ่งปันเรียนรูจ้ากวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศเกิดการเรียนรูท้ัง้ในระดบัองคก์รและบุคคล เป็นรูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียน ให้ผู ้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระบบการพัฒนาผู้เรียน ครู ผู ้บริหารและ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการ ขีดความสามารถและผลลัพธ์ให้ดีขึ ้น มี
ความสามารถกา้วไกลในระดับสากล และเพื่อท าใหก้ารจดัการศึกษามีการปรบัปรุง  อยู่เสมอ เป็น
ประโยชน์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และความส าเร็จใน
ปัจจุบันและในอนาคตของโรงเรียน และก้าวสู่คณุภาพตามเกณฑร์างวัลคุณภาพในระดบัที่สูงขึน้
ตามล าดับ ในทุกด้าน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือที่มีการ
ยอมรบัในระดับนานาชาติมา โดยมีการประยุกตใ์หเ้หมาะสมกบัการบริหารจดัการดา้นการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ตามองคป์ระกอบส าคญั โครงร่างองคก์ร หมวดที่ 1 การน า
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องค์กร หมวดที่  2 กลยุทธ์ หมวดที่ 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่  4 การวัด การ
วิเคราะหแ์ละการจดัการความรูห้มวดที่ 5 บุคลากร  หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ  หมวดที่ 7 ผลลพัธ ์
ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 และ ฉบับปรบัปรุง 2560 ศึกษาคุณลักษณะและศกัยภาพ
ผูเ้รียนที่เป็นสากล ตามหลักสูตรของ โรงเรียนมาตรฐานสากลวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
บริบทของโรงเรียน ความเป็นไทยและความเป็นสากล การปรบัปรุงโครงสรา้งหลกัสตูรสถานศึกษา 
ส าหรบัโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถเชื่อมโยงบูรณาการในรายวิชาพืน้ฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมในระดบัประถมศึกษา หรือจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาเพิ่มเติมในระดบัมธัยมศึกษา ได้
ตามสภาพความตอ้งการและจุดเนน้ของสถานศึกษา ปรบัปรุงโครงสรา้งหลักสตูรสถานศึกษาใน
โปรแกรมการ เรียนรูข้อง EP(English Program) IEP(Intensive English Program)   MEP(Mini 
English Program) หรือIB(International Baccalaureate) และหลักสูตรที่ เน้นความเป็น เลิศ
เฉพาะทาง  เช่น  วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ภาษา  ดนตรี  กีฬา  อาชีพ  เป็นตน้  เพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสมกับบริบทและความเป็นสากลทั้งในการจัดรายวิชาพืน้ฐาน /รายวิชาเพิ่มเติม  จัด
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง มีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม และสอดคลอ้งกับพัฒนาการของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ บันได 5 ขั้น พัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากลและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลบรรลเุป้าหมายโดยการปรบัเนือ้หาสาระการเรียนรู ้หรือการจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ และจัดสาระการเรียนรูก้ารศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ( Independent Study :I S) 
ซึ่งจดัแบ่งเป็นสาระการเรียนรู ้ 3 สาระ ประกอบดว้ย IS-1การศึกษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้       
IS-2การส่ือสารและการน าเสนอ IS-3การน าองคค์วามรูไ้ปใชบ้ริการสงัคม ไปสู่การเรียนการสอน 
ในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแนวทางที่
ก าหนด โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้ง กับบริบทและพัฒนาการตามวยัของผูเ้รียน จัดการเรียนการ
สอนภาษาต่ างประเทศโดยมุ่ งเน้นให้ผู ้ เรียนสามารถสื่อ สารได้ ทั้ งภาษาอังกฤษและ 
ภาษาต่างประเทศที่ 2 การเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลกับ
นโยบายของรฐับาลการที่รฐับาลโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรดัเรื่องการพฒันานกัเรียน
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Active 
Learning พัฒนากระบวนการคิด เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง Coding การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอนการสรา้ง Platform Digital และใช ้Digital 
ในทุกกลุ่มสาระวิชา ไม่ใช่เฉพาะเพียงการจัดการเรียนรู ้IS เท่านั้น แต่สามารถใช้ในการจัดการ
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เรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดร้บัการส่งเสริม และฝึกปฏิบตัิการการลงมือ
ท า น าองคค์วามรูไ้ปสู่การพฒันาสงัคม ชุมชน ต่อไป  

กลยุทธก์ารบริหารคณุภาพ สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนที่มีมาตรฐานในระดบัสากล
การสนับสนุนส่งเสริม และติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในการด าเนินการของโรงเรียน
มาตรฐานสากลทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล งบประมาณในการด าเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริม และติดตามอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบในการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลทัง้ในดา้นการบริหารจดัการและการ
จดัหลักสตูรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลการบริหารคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศที่มี
มาตรฐานในระดับสากล สรา้งวัฒนธรรมการท างานเชิงระบบโดยใชเ้กณฑ์รางวัลคุณภาพให้
ต่อเนื่อง ใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย
โดยให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องมีกลยุทธ์ มีเป้าหมาย ตัวชี ้วัดที่
ชดัเจน สรา้งความเขม้แข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของ
แผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา มีมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา มีเป้าหมายตัวชีว้ัดที่ครบถ้วน
ตามมาตรฐานคณุภาพของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปีสร้างความเข้มแข็งของภาคี เครือข่าย  ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ส านักงานเขตพื ้นที่ 
ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนพี่เลีย้งต้นแบบOBECQA สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ ในการด าเนินการทั้งการ บริหารจัดการคุณภาพ การจัดการ
หลกัสตูร และการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล อย่างเป็นระบบ 

 
ตอนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชนข์อง

รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล  
1. สถานภาพของผูท้รงคณุวฒุิ ที่เป็นผูป้ระเมินคณุภาพ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

และประโยชน์ของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู ้
ประเมิน ประกอบดว้ย มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 58.33 และมีต าแหน่งวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย ์รอ้ยละ 
8.33 และวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารการศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 25 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
คิดเป็นรอ้ยละ46.15 ซึ่งเป็นผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ใหเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการด าเนินงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัระดบัมาตรฐานสากล และการประกนัคณุภาพการศึกษา 
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2. คุณภาพของ “รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับมาตรฐานสากล” แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1)ดา้นความเหมาะสมในการน าไปประยุกตใ์ชใ้น
การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมาตรฐานสากล 2)ดา้น
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรี ยน
มธัยมศึกษาในระดบัมาตรฐานสากล และ3)ดา้นความเป็นประโยชนต์่อการประยุกตใ์ชใ้นการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ท าการประเมินเป็น ระดับความคิดเห็น 5 ระดบั ดังนี ้ระดับ5
มากที่สดุ ระดบั4มาก ระดบั 3 ปานกลาง ระดับ2นอ้ย ระดบั1ไม่มี วิเคราะหผ์ลการประเมิน แต่ละ
ประเด็น เป็นระดบัคณุภาพ 5 ระดบั โดยก าหนดคณุภาพของรูปแบบโดยมีผลการประเมินคณุภาพ 
จาก 3 ประเด็น คือ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์ที่มีค่าเฉลี่ย 4.5 ขึน้
ไป และตอ้งมีคะแนนการประเมินในแต่ละประเด็น มีค่าเฉลี่ย 4.25 ขึ ้นไป ถือว่ารูปแบบนั้น มี
คณุภาพ และผูวิ้จยัไดด้  าเนินการใหผู้ท้รงคณุวุฒิท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อยืนยนัอีกครัง้ 
ในการประเมินคุณภาพ ซึ่งจากการตรวจสอบความถูกตอ้งนั้น พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ได้
ตรวจสอบและยืนยนัความถูกตอ้งของรูปแบบ  

3. “รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล” มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ผู ้วิจัยได้ก าหนด คือ 4.83 โดยมีคะแนนความเป็น
ประโยชนท์ี่ 4.84  คะแนนความเหมาะสมที่ 4.83 และคะแนนความเป็นไปไดท้ี่ 4.82 โดยมีคะแนน
การประเมินคุณภาพของรูปแบบที่แบ่งประเด็นของการประเมินออกเป็น 8 ประเด็น ได้แก่ 1)
องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการคุณภาพ มีคะแนนคุณภาพ 4.68 2)ขั้นตอนของรูปแบบการ
จัดการคุณภาพ มีคะแนนคุณภาพ4.74 3)ระบบการด าเนินการขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
คณุภาพ  มีคะแนนคณุภาพ4.73 4)กระบวนการของระบบ หน่วยงานตน้สังกัด มีคะแนนคณุภาพ
4.80 5)กระบวนการของระบบโรงเรียนมีคะแนนคณุภาพ4.91 6)ขอ้แนะน าเริ่มตน้ในการใชรู้ปแบบ 
มีคะแนนคุณภาพ4.92 7)การน ารูปแบบไปใชข้องโรงเรียน มีคะแนนคุณภาพ4.93 8)การส่งต่อสู่
ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคะแนนคุณภาพ4.91 และเรียงล าดับการประเมิน
คณุภาพ จากมากที่สดุ พบว่า ล าดบั 1) การน ารูปแบบไปใช ้2) ขอ้แนะน าเริ่มตน้ 3) 9. กลยุทธก์าร
บริหารคณุภาพ สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนที่มีมาตรฐานในระดบัสากล 4) ระบบโรงเรียน 5)ระบบ
หน่วยงานตน้สังกัด 6) ขั้นตอนของรูปแบบ 7) ระบบการด าเนินการ 8) องคป์ระกอบของรูปแบบ 
ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย และมีประเด็นที่มีคณุภาพดา้นความเหมาะสม เรียงล าดับจากมาก
ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความส าเร็จของโรงเรียน การน ารูปแบบไปใช ้ขอ้แนะน าเริ่มตน้ ระบบโรงเรียน 
ระบบหน่วยงานต้นสังกัด ระบบด าเนินการของรูปแบบ ขั้นตอนของรูปแบบ องค์ประกอบของ
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รูปแบบ ประเด็นที่มีคุณภาพดา้นความเป็นไปได ้เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ขอ้แนะน า
เริ่มตน้ ระบบโรงเรียน การน ารูปแบบไปใช ้ความส าเร็จของโรงเรียน ระบบหน่วยงานต้นสังกัด 
ระบบด าเนินการของรูปแบบ ขั้นตอนของรูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบ ประเด็นที่มีคุณภาพ
ดา้นความเป็นประโยชน์ เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การน ารูปแบบไปใช้ ข้อแนะน า
เริ่มตน้ ความส าเร็จของโรงเรียน ระบบโรงเรียน ระบบหน่วยงานตน้สังกัด ระบบด าเนินการของ
รูปแบบ ขั้นตอนของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ โดยสามารถสรุปผลในภาพรวม จาก
ประเด็นการประเมินของผูป้ระเมิน จ านวน 13 ท่าน โดยประเมินตามรายละเอียดของรูปแบบ 9 
ประเด็น ซึ่งผูท้รงคณุวฒุิเป็น รายละเอียด ดงัต่อไปนี ้ 
 
ตาราง 60 แสดงผลการประเมินคณุภาพของ“รูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล” ในภาพรวม ทุกประเด็น 
 

องคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์ คุณภาพ 
 

S.D. แปลผล 
 

S.D. แปลผล 
 

S.D. แปลผล 
 

แปลผล 
องคป์ระกอบของ
รูปแบบ 

4.62 0.24 มากท่ีสุด 4.70 0.15 มากท่ีสุด 4.72 0.15 มากท่ีสุด 4.68 น าไปใชไ้ด้ 

ขัน้ตอนของ
รูปแบบ 

4.74 0.16 มากท่ีสุด 4.74 0.14 มากท่ีสุด 4.73 0.15 มากท่ีสุด 4.74 มีคุณภาพ 

โครงสรา้งการ
ด าเนินการของ
รูปแบบ 

4.75 0.12 มากท่ีสุด 4.76 0.11 มากท่ีสุด 4.76 0.11 มากท่ีสุด 4.73 มีคุณภาพ 

ระบบการพฒันา
ของ หน่วยงาน
ตน้สงักัด 

4.75 0.18 มากท่ีสุด 4.81 0.14 มากท่ีสุด 4.82 0.15 มากท่ีสุด 4.80 มีคุณภาพ 

ระบบการจัดการ
คุณภาพชอง
โรงเรียน 

4.92 0.08 มากท่ีสุด 4.92 0.08 มากท่ีสุด 4.91 0.09 มากท่ีสุด 4.91 มีคุณภาพ 

ขอ้แนะน าเร่ิมตน้ 4.93 0.11 มากท่ีสุด 4.93 0.11 มากท่ีสุด 4.93 0.11 มากท่ีสุด 4.92 มีคุณภาพ 

การน ารูปแบบไป
ใช ้

4.95 0.06 มากท่ีสุด 4.91 0.03 มากท่ีสุด 4.93 0.03 มากท่ีสุด 4.93 มีคุณภาพ 

กลยุทธสู่์ความ
เป็นเลิศ 

4.96 0.08 มากท่ีสุด 4.83 0.16 มากท่ีสุด 4.92 0.11 มากท่ีสุด 4.91 มีคุณภาพ 

คุณภาพของ
รูปแบบใน
ภาพรวม 

4.83 0.13 
มาก
ท่ีสุด 

4.82 0.09 
มาก
ท่ีสุด 

4.84 0.09 
มาก
ท่ีสุด 

4.83 มีคุณภาพ 
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จากตาราง 60 ผลการประเมินคุณภาพของ “รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” ในภาพรวม ทุกประเด็นรวม 8 ขอ้ พบว่า 
รูปแบบที่ผูวิ้จยัไดท้ าการวิจยัและพฒันาขึน้ในภาพรวมเฉล่ียทุกดา้นนัน้ มีคณุภาพที่ระดบั 4.83 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจยัเพื่อ “การพัฒนารูปแบบการจดัการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นใน
ระดบัมาตรฐานสากล” ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอประเด็นที่อภิปราย ดงันี ้ 

 
1. รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศกึษาสูค่วามเป็นเลิศ 
ผูวิ้จัยไดท้ าการศึกษารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ ในเอกสาร 4 ประเภท ไดแ้ก่ เอกสารการจดัการคณุภาพ วรรณกรรม งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง และ
เอกสารรายงานของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมจ านวนเอกสารทั้งสิน้  140 ฉบบั พบว่า องค์
ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษามีมากมาย และมีความ
หลากหลายในแง่มุมของบริบทของกระบวนการ บริบทสภาพแวดลอ้มพืน้ที่ภูมิศาสตร ์และบริบท
ของการปฏิบัติในเชิงโครงสรา้งและนโยบาย ซึ่งจะพบว่า การจัดการคุณภาพมิไดด้  าเนินการเพียง
เฉพาะในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ปฏิบัติกันในทุกองคก์รที่มีการด าเนินการการ
ปฏิบตัิงาน โดยมีฐานคิดมาจากการปรบัปรุงพฒันางานใหม้ีผลการด าเนินการตามเป้าหมาย หรือ
สงูกว่าที่ก าหนด ซึ่งแนวคิดการจดัการคณุภาพสู่ความเป็นเลิศนัน้ มีที่มาจากเกณฑร์างวลัคณุภาพ
แห่งชาติ  มัลคอล์ม  บอลดริจ  (Malcolm Baldrige National Quality Award) ของประเทศ
สหรฐัอเมริกา ซึ่งเป็นหลกัการของเกณฑร์างวลัคณุภาพทั่วโลกที่มีในปัจจุบนั นบัไดว่้าเป็นเกณฑ์
คณุภาพในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคลอ้งกับเจตนารมณข์อง เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 
หรือ TQA (Thailand Quality Award) ที่ระบุว่า “รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวลัอนัทรงเกียรติ
ซึ่งไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ
ขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก” เป็นที่มาขององค์ความรู้ที่ผู ้วิจัยได้ค้นพบ คือ 
กระบวนการส าคญัของเกณฑร์างวลัคณุภาพในระดบัสากล นั่นคือ ความเป็นระบบ จากการศึกษา
พบว่า รูปแบบการจัดการคุณภาพที่ปรากฏตามเอกสารที่ท าการศึกษา ที่พบมากที่สุด ได้แก่ 
รูปแบบเชิงระบบ คิดเป็นรอ้ยละ 95 และรูปแบบวงจรคุณภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 75.71 รูปแบบ 
Balanced Scorecard คิดเป็นรอ้ยละ 60 รูปแบบบูรณาการ คิดเป็นรอ้ยละ67.86 และรูปแบบอ่ืน 
ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 10 ตามล าดับ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Juran (1991) ที่ว่า ระบบการบริหาร
ทั่วโลกในภาพรวมนัน้ จะไดก้ารด าเนินการเช่นเดียวกบัวงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  แสดงให้
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เห็นว่ากระบวนการด าเนินการที่เป็นระบบจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการขบัเคลื่อนโรงเรียนในการ
จัดการคุณภาพการศึกษา ดังจะเห็นได้จากการเกณฑ์รางวัลคุณภาพที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ด าเนินการร่วมกันในปัจจุบัน ปรากฏใน เทื ้อน ทองแก้ว (2558) ที่กล่าวถึงการพัฒนาระบบ
คุณภาพเพื่อการบริหารจัดการ เช่น  1) European Fermentation Quality Management 2) 
Canada Awards for Excellence 3) Polish Quality Award  4) The Q-Mark Irish National 
Quality Award and Irish Business Excellence Award 5 ) Australian Business Excellence 
Award  6) New Zealand Quality Award Program  7) Japan Quality Award  8) Singapore 
Quality Award เป็นต้น ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพนี ้ประกอบด้วย การด าเนินการร่วมกัน 7 
หมวด 1) การน าองค์ 2) กลยุทธ์ 3) ลูกค้า / นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู ้5) บุคลากร 6) การปฏิบัติการ และ7) ผลลัพธ์ โดยมีค่านิยม
แนวคิดหลัก 11 ประการขององคก์รที่ไดข้ึน้ชื่อว่ามีความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นผลจากการวิจัย (เกณฑ์
รางวลัคณุภาพแห่งชาติ,2561) โดยเป็นความเชื่อ และพฤติกรรมที่ฝังอยู่ในองคก์รที่มีประสิทธิภาพ
สงู อนัเป็นรากฐานส าหรบัการบูรณาการประสิทธิภาพที่ส  าคัญ และขอ้ก าหนดการด าเนินงานที่
มุ่งเนน้การสรา้งกรอบพืน้ฐานในการปฏิบัติ และขอ้เสนอแนะ เพื่อผลลัพธ์และความส าเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งระบุอยู่ใน Baldrige Excellence Framework (Education),(2019–2020) ได้แก่ 1) 
Systems perspective 2) Visionary leadership 3) Student-centered excellence 4) Valuing 
people 5 )  Organizational learning and agility 6 )  Focus on success 7 )  Managing for 
innovation 8) Management by fact 9) Societal contributions 10) Ethics and transparency 
และ 11) Delivering value and results และเมื่อผู ้วิจัยได้ศึกษาในรายละเอียดของระบบการ
ด าเนินการในการจดัการคณุภาพ พบว่า มีระบบที่ปรากฏอยู่ 2 ระบบที่ถูกน ามาใชใ้นการจัดการ
คุณภาพของโรงเรียน  ได้แก่  รูปแบบเชิ งระบบ ที่ป ระกอบด้วย Input →  Process → 
Output/Outcomes : IPO  แ ล ะ  Stakeholders →  Input →  Process →  Output → 
Costumer : S I P O C  กับ วงจรคุณ ภาพ  PLAN DO CHECK ACTS/ACTION : PDCA ดั ง
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 ที่ระบุให้
หน่วยงานตน้สังกัดและสถานศึกษาจดัใหม้ีระบบคุณภาพ เรียกว่า ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถ้ือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต(Output) ซึ่ง
เป็นหลกัการส าคญัของการประกนัคณุภาพการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั  
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จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ที่ผูวิ้จัยไดอ้ภิปรายผลมานั้น น าไปสู่ขอ้สรุปที่ผูวิ้จัยน าไป
ร่างรูปแบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล ที่
มีองคป์ระกอบต่าง ๆ ที่ไดม้าจากการศึกษาเอกสารโดยยึดหลกัการส าคญัของระบบคณุภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งมีฐานรากเดียวกันจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
MBNQA  ได้แก่ ค่านิยมแนวคิดหลัก 11 ประการ มุมมองเชิงระบบ IPO/SIPOC วงจรคุณภาพ 
PDCA และการบริหารจัดการศึกษาแบบองคร์วม ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (2542) ซึ่งเป็น
กระบวนการ ระบบที่เรียบง่าย และพืน้ฐานของกระบวนการจัดการที่พฒันาต่อเนื่องและเป็นที่รูจ้ัก
กันอย่างแพร่หลายทั่วไปมาจนถึงปัจจุบัน ที่ผูวิ้จัยคน้พบจากการศึกษาว่า มีขอ้มูลสารสนเทศที่
มากมาย และหลากหลาย สามารถเขา้ถึงองคค์วามรูท้ี่ถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัสมยัไดอ้ย่างสะดวก อีก
ทั้งยังมีตัวอย่างในการด าเนินการใหแ้ก่โรงเรียนในบริบทที่หลากหลาย ตัวองคป์ระกอบที่ผูวิ้จัย
เลือกท าการศึกษานั้น ยังสามารถน าไปประยุกตใ์ชแ้ละมีความยืดหยุ่นสูง เป็นที่ยอมรบัมีความ
น่าเชื่อถือ ในการน าไปใช ้ซึ่งจะเป็นตวัแบบส าคญัในการด าเนินการจดัการคณุภาพใหก้ับโรงเรียน
ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ทั้งในมิติของการประเมิน
กระบวนการ และมิติผลลพัธ ์   

 
2. สภาพปัจจุบันของโรงเรียน  
ในการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพและการจัดหลักสูตรสถานศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา  
2.1 ภาพรวมของโรงเรียน 
จากการศึกษาสภาพการด าเนินการในปัจจุบันของโรงเรียนในภาพรวมนั้น ผู ้วิจัยได้

จ าแนกการด าเนินการของโรงเรียนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ตอ้งปรากฏในโรงเรียนที่สอดคลอ้ง
ตามเกณฑร์างวลัคณุภาพในระดับมาตรฐานสากล ไดแ้ก่ วิสัยทัศน ์เป้าประสงค ์พันธกิจ กลยุทธ ์
ค่านิยมแนวคิดหลัก สมรรถนะหลัก และส่วนที่โรงเรียนต้องด าเนินการและด าเนินการด้วย
กระบวนการเชิงระบบ ไดแ้ก่ การจัดการหลักสตูรและการเรียนการสอน การจัดการระบบคณุภาพ
ของโรงเรียน การพัฒนาและปรบัปรุงผลการด าเนินการ การตรวจสอบผลการด าเนินการ และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการของโรงเรียน พบว่า  โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รอ้ยละ 100 
ปรากฏ วิสัยทัศน ์เป้าประสงค ์พันธกิจ กลยุทธ์ ครบถ้วนในเอกสารรายงานของโรงเรียนที่ผูวิ้จัย
ท าการศึกษา และวิสยัทศัน ์เป้าประสงค ์สอดคลอ้งกบัเกณฑร์างวลัคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล 
คิดเป็นรอ้ยละ 96.15 โดยที่มี สมรรถนะหลักของโรงเรียนปรากฏครบถว้น คิดเป็นรอ้ยละ 38.46 
และสอดคลอ้งเกณฑร์างวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล คิดเป็นรอ้ยละ 30.77 ซึ่งผลการวิจัยนี ้



 327 
 
สามารถสะทอ้นภาพความรูค้วามเขา้ใจของโรงเรียนในการจดัการคณุภาพที่สอดคลอ้งกบัประเด็น
ของโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ที่เป็นส่วนส าคัญในการ
ก าหนดทิศทางของการด าเนินการในกระบวนการของระบบคุณภาพของโรงเรียน สอดคลอ้งกับ 
ราตรี ศรีไพรวรรณ (2555, น. 250-284) ที่ไดท้ าการวิจยัเพื่อพฒันากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกดา้น และในส่วนที่ตอ้งด าเนินการใน
โรงเรียน พบว่า การพัฒนาและปรบัปรุงผลการด าเนินการ และการตรวจสอบผลการด าเนินการ 
ปรากฏกระบวนการที่เป็น PDCA มีความครบถว้น มากที่สดุ คิดเป็นรอ้ยละ 90.38 และทุกประเด็น 
ไดแ้ก่ การจดัการหลกัสตูรและการเรียนการสอน การจดัการระบบคณุภาพของโรงเรียน การพฒันา
และปรบัปรุงผลการด าเนินการ การตรวจสอบผลการด าเนินการ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการ

ของโรงเรียน สอดคลอ้งกบักระบวนการเชิงระบบ SIPOC (Stakeholders → Input → Process 

→ Output → Costumer)  คิดเป็นรอ้ยละ 30.77 และ สอดคลอ้งกบักระบวนการเชิงระบบ IPO 

(Input → Process → Output)  คิดเป็นร้อยละ 32.69 โดยมีประเด็น ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินการของโรงเรียนปรากฏกระบวนการที่เป็น PDCA มีความครบถ้วน นอ้ยที่สุด คิดเป็นรอ้ย
ละ 25 ซึ่งสิ่งที่โรงเรียนตอ้งด าเนินการนั้น มีความสอดคล้องกับการศึกษา ของ  พรพรรณ ธรรม
ธาดา (2561 , น. 79-100) ที่ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการ
เสริมสรา้งคณุภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน พบว่า กรอบแนวคิดของ
การบริหารงานวิชาการมุ่งสู่การเสริมสรา้งคุณภาพนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนดา้นการบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล และ พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง (2560 , น. 119 - 133) ไดท้ าการวิจัยเพื่อสรา้งและ
พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ดา้นภาวะ
ผู้น า (Leadership) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) การมุ่งเน้นผู ้รับบริการ 
(Student and stakeholder focus) การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้(Measurement 
analysis and knowledge management) การมุ่งเนน้บุคลากร (Faculty and staff focus) การจดั
กระบวนการ (Process management) และผลลพัธ ์(Performance results)  

จากการผลการวิจัยนั้น สะท้อนผลได้ว่า โรงเรียนตระหนักและมีความรู้ในการวาง
แผนการด าเนินงานในส่วนที่โรงเรียนตอ้งด าเนินการใหป้รากฏ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่ง
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เหล่านีม้าจาก วฒันธรรมการด าเนินการของโรงเรียนมัธยมศึกษา และภาวะของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในการน าองคก์ร และเมื่อลงลึกไปในรายละเอียดของการศึกษานั้น จะพบว่า ส่วนที่ตอ้งปรากฏใน
โรงเรียนที่สอดคล้องตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ได้แ ก่  วิสัยทัศน ์
เป้าประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยมแนวคิดหลัก สมรรถนะหลัก และส่วนที่โรงเรียนต้อง
ด าเนินการและด าเนินการดว้ยกระบวนการเชิงระบบ ไดแ้ก่ การจัดการหลกัสูตรและการเรียนการ
สอน การจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน การพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินการ การ
ตรวจสอบผลการด าเนินการ และปัจจยัที่มีผลต่อการด าเนินการของโรงเรียน ครบถว้น สอดคลอ้ง
ตามเกณฑร์างวลัคณุภาพในระดับมาตรฐานสากล คือ โรงเรียนที่ผ่านการประเมินและไดร้บัรางวัล
คณุภาพ OBECQA ซึ่งจากการสมัภาษณก์ลุ่มบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในสงักดัของโรงเรียนจะพบว่า การ
ด าเนินการของโรงเรียนมีความบครบถ้วน ชัดเจน มากกว่าโรงเรียนที่อยู่ในระดับ ScQA และ 
WCSS ที่ผู ้วิจัยได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในการด าเนินการของโรงเรียน ทั้งในการศึกษา
เอกสารรายงานของโรงเรียน การตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิด และการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสรา้ง ซึ่งขอ้มลูที่ไดจ้ากการศึกษาวิจยัทัง้ 3 ส่วนนัน้ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จากขอ้คน้พบนี ้
ผูวิ้จยัสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดว่้า กระบวนการของการจัดการคุณภาพตามเกณฑร์างวัล
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ที่โรงเรียนมาตรฐานสากลน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากลนั้น มีส่วนท าให้โรงเรียนมีการจัดการ
คุณภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากล และยังส่งผลไปถึงผลลัพธ์ในการด าเนินการของโรงเรียนที่
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าที่ไดก้ าหนดไว ้หากโรงเรียนสามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดโดยรวมที่ระบุไวต้ามเกณฑร์างวลัคณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล กล่าวคือ เครื่องมือ
ที่ผูวิ้จยัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพปัจจุบนัในการด าเนินการของโรงเรียน นั้น ไดด้  าเนินการ
สรา้งและพฒันามาจากขอ้ค าถาม 17 ขอ้ ซึ่งเป็นขอ้ค าถามที่มาจากขอ้ก าหนดโดยรวมตามเกณฑ ์
ที่เมื่อโรงเรียนเริ่มด าเนินการในการใชร้ะบบการจดัการคณุภาพนัน้ ตอ้งท าการตรวจสอบ และตอบ
ขอ้ค าถามนีเ้ป็นล าดับแรก เพื่อใหโ้รงเรียนสามารถด าเนินการระบบคุณภาพตามเกณฑ์ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปรากฏหลกัการด าเนินการนี ้อย่างชดัเจน ในเอกสารเกณฑร์างวลัคณุภาพ อาทิ
เช่น MBNQA Baldrige Excellence Framework (Education) (2019–2020 , p. 5) TQA สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2561-2562 , น. 6) OBECQA สพฐ , 2558 , น. 173 ) ซึ่งขอ้ค าถามทั้ง 17 
ขอ้นี ้ที่ใชเ้ป็นขอ้บ่งชีท้ี่ส  าคัญที่แสดงว่า  โรงเรียน มีการบริหารจัดการตามข้อก าหนดของเกณฑ์
รางวลัคณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล -2560 
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2.2 การด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่ผูวิ้จัยไดจ้ าแนกไวน้ัน้ ความหมายของระบบการ

จดัการคุณภาพคือ กระบวนการบริหารจัดการผลการด าเนินงานของโรงเรียน ตามเกณฑร์างวัล
คณุภาพระดับมาตรฐานสากล  ทัง้ 7 หมวด ไดแ้ก่ 1)การน าองค ์2)กลยุทธ ์3)นกัเรียนและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 4)การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้5)บุคลากร 6)การปฏิบัติการ และ7)
ผลลัพธ์ ที่มีการท างานประสานกันระหว่างกระบวนการที่ส  าคัญและข้อมูลป้อนกลับระหว่าง
กระบวนการกับผลลพัธ ์ซึ่งจะน าไปสู่วงจรคณุภาพ และการปรบัปรุงการด าเนินงาน ตามรูปแบบ
การจัดการคุณภาพของโรงเรียน ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดกระบวนการที่จะได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับโรงเรียนมากขึน้ จนสามารถระบุวิธีการที่ดีที่สุดในการสรา้งจุดแข็งของโรงเรียน มี
การจัดการความรู ้สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่อง และบูรณาการองคค์วามรูไ้ปสรา้งนวตักรรม ซึ่งเป็น
หลักการพืน้ฐานของเกณฑร์างวัลคุณภาพทั่วโลก ซึ่งจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ประเด็นการจดัการคณุภาพที่ปรากฎกระบวนการมากที่สดุ คิดเป็นรอ้ย
ละ 100 คือ 1)กระบวนการ วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการรายงานผลการประเมินโครงการ พรอ้มทั้ง
ประชาสมัพนัธ ์และ เผยแพร่สารสนเทศการด าเนนิการ และ 2)กระบวนการ วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้น
การรายงานเผยแพร่ขอ้มูลประชาสมัพันธ์ คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน และสรา้งความ
สนใจใหก้บันักเรียน และผูป้กครองในการเขา้ศึกษา และมีประเด็นที่ปรากฏเอกสารหลกัฐาน และ
ปรากฏครบทั้งสองส่วน มากที่สุด เท่ากัน คือ กระบวนการ วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการรายงาน
เผยแพร่ขอ้มูลประชาสัมพันธ์คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน และสรา้งความสนใจใหก้ับ
นักเรียนผูป้กครองในการเขา้ศึกษาคิดเป็นรอ้ยละ 96.15 ซึ่งจากผลการวิจัยนี ้สะท้อนใหเ้ห็นว่า 
โรงเรียนด าเนินการระบบการจัดการคุณภาพเพียงบางส่วน หรือแยกส่วนการด าเนินการ เท่านั้น 
กล่าวคือ ระบบคณุภาพตามเกณฑร์างวัลคณุภาพระดับมาตรฐานสากล นัน้ ตอ้งด าเนินการแบบ
บูรณการร่วมกนัไปในทุกหมวด โดยอาศยักระบวนการของการวดั วิเคราะห ์และการจดัการความรู ้
เป็นส่วนในการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบคณุภาพใหเ้กี่ยวขอ้งกัน สอดคลอ้งตามการวิจยัของ 
สมกิต บุญยะโพธ์ิ(2555) ได้ท าการวิจัยโดยศึกษา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พบว่า องคป์ระกอบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นพหุองคป์ระกอบที่มีความสมัพนัธก์นัโดยองคค์วามรูด้า้นภาวะผูน้  าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อองคป์ระกอบด้านความคาดหวังต่อความส าเร็จของ
ผูเ้รียนและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์ประกอบด้านการวางแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบด้าน
กระบวนการบริหารจดัการ  
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2.3 การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนในการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS 1-3 และการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศที่ 2  ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผล
การศึกษาพบว่า มีการจัดการเรียนการสอน รายวิชา IS มากที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และภาษาจีน เป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 โดยโรงเรียนจัดให้
นักเรียนได้เรียนเป็นรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุม มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.31 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ และคิดเป็นรอ้ยละ 80.77 เป็นล าดับที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จากรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่มีการจดัการเรียนการสอน ทัง้สิน้ 9 ภาษา ไดแ้ก่ 
ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษารสัเซีย ภาษาเยอรมนั ภาษาสเปน ภาษา
พม่า และภาษาเวียดนาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมารตรฐาน
สากล และ กระบวนการจัดและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา และหลักสูตรที่พัฒนานักเรียนใหม้ี
คุณภาพในนระดับมาตรฐานสากล พบว่า     1)กระบวนการ วิธีการที่โรงเรียนใช้ในการศึกษา 
รวบรวมขอ้มลู และท าความเขา้ใจนโยบายการด าเนินงานของหลักสตูรและการจัดการเรียนการ
สอน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 2)กระบวนการ วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการด าเนินการประชุม
ชี ้แจงท าความเข้าใจกับ  บุคลากรถึงแนวทางการด าเนินงาน  ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ3)กระบวนการ วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการ
วัดผลการประเมินผล ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ  โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นการ
ด าเนินการที่ปรากฏกระบวนการท างานชดัเจนมากที่สดุ จากการศึกษากลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นรอ้ย
ละ 96.15 โดยกระบวนการ วิธีการ ที่โรงเรียนใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการ
วดัผลการประเมินผล ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล ปรากฏเอกสาร
หลักฐาน มากที่สดุคิดเป็นรอ้ยละ 96.15 และกระบวนการ วิธีการ ที่โรงเรียนใชใ้นการด าเนินการ
วิจัย พัฒนาหลกัสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เป็นการด าเนินการที่ปรากฏครบทั้งสองส่วนมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 86.54 ซึ่งจากผลการศึกษา
นัน้ พบว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IS ที่ระบุว่าเป็นหลักสูตร
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลได ้แต่ไม่ไดเ้ป็นไปในทิศทาง หลักการ ทฤษฎีเดียวกัน ดังจะเห็นได้
จาก ผลการศึกษาที่พบว่า ครูผู ้สอนในรายวิชา IS ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผูวิ้จยัท าการศึกษา จ านวน 52 โรงเรียน นั้น 
ไม่ได้เป็นครูกลุ่มเดียวกันในทุกโรงเรียน โดยมีกลุ่มของครูผู ้สอนที่ผู ้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
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เปรียบเทียบความเหมือนความต่าง จากการวิจัยได้เป็น 3 กลุ่ม และมีผลการวิจัย ดังนี ้ กลุ่ม
ครูผูส้อนรายวิชา IS ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ มากที่สุด คือ ครูที่เป็นตวัแทนจากทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูเ้ป็นผูส้อน คิดเป็นรอ้ยละ 63.46 ครูที่ปรกึษา คิดเป็นรอ้ยละ 21.15 และครูกลุ่มอ่ืน ๆ คิดเป็น
รอ้ยละ 15.38 ตามล าดบั และในระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ครูที่เป็นตัวแทนจากทุก
กลุ่มสาระการเรียนรูเ้ป็นผูส้อน คิดเป็นรอ้ยละ 57.69  ครูที่ปรึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 28.85 และครู
กลุ่มอ่ืน ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 13.46 และหากตรวจสอบขอ้มลูในแต่ละโรงเรียนจะพบว่า บางโรงเรียนมี
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ และชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายต่างกนัในดา้นครูผูส้อน อีกดว้ย เหตทุี่เป็นเช่นนีเ้พราะ หลกัสตูรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ที่ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเป็นผู้ก าหนด และให้โรงเรียนด าเนินการตาม
นโยบายนัน้ ไม่มีความชัดเจนในแง่มมุของการบริหารจดัการและพฒันาหลกัสตูร เนื่องจากไม่ไดม้ี
การระบุความชัดเจนของคุณสมบัติของครูผู ้สอนรายวิชา IS ที่ชัดเจน และมิได้ระบุลงไปใน
รายละเอียดของการจัดการหลกัสตูรว่าจะตอ้งจดัการเรียนการสอนในระดบัชัน้ใด ซึ่งเมื่อโรงเรียน
น าหลักสูตรดังกล่าวมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแล้วนั้น โรงเรียนตอ้งน ามา
ออกแบบและพฒันาหลักสตูรใหเ้ป็นหลักสตูรสถานศึกษาของตนเอง ซึ่งการด าเนินการนี ้ตอ้งเกิด
จากกระบวนการบริหารจดัการของการน าองคก์รที่มีประสิทธิภาพโดยผูบ้ริหารสงูสดุ และมีความ
เข้มแข็งในทางวิชาการของแต่ละโรงเรียนด้วย ซึ่งโรงเรียนที่มีความรูค้วามเข้าใจในการจัดการ
เรียนรูท้ี่ส่งเสริมทกัษะ กระบวนการคิดขัน้สงู เนน้สรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตัวนักเรียน เนน้นกัเรียน
เป็นส าคญั ก็จะสามารถจดัการเรียนการสอนได ้และมีผลลัพธ์ของนกัเรียนที่ตอบสนองเป้าหมาย
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล แต่หากในปัจจุบันนั้น มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร และผูบ้ริหารอยู่
บ่อยครัง้ ซึ่งอย่างนอ้ยมีการเปลี่ยนแปลงทุก 1-2 ปี ตามรอบของการโยกยา้ย และการเกษียณอายุ
ของทางราชการ ท าให้กระบวนการด าเนินการของโรงเรียนในการจัดการหลักสูตรดังกล่าวขาด
ความต่อเนื่อง เกิดความสับสน และไม่ชัดเจนในการด าเนินการ อีกทั้ง ครูผู ้สอนที่มีความ
หลากหลายในการสอนรายวิชานีเ้อง ท าใหห้ลักสตูร และรายวิชา นี ้ขาดเป้าหมาย และทิศทางที่
มุ่งสู่ความส าเร็จที่ชัดเจน ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ จินดารตัน ์แกว้พิกุล (2559) ที่ท าการ
วิจัย เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการในการพัฒนาหลกัสูตรรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และ
สร้างองคค์วามรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง และแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร พบว่า การจัดการเรียนรูใ้นรายวิชาการศึกษาค้นควา้ และสรา้งองค์ความรู้ ( IS1) ใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านมาได้ด  าเนินการตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐานยังขาดความชัดเจนในหลายๆ ดา้น และยากต่อการน ามาปฏิบัติ เพราะได้
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ก าหนดเพียงค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรูเ้ป็นกรอบกวา้งๆ ให้ครูผูส้อน น ามาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นักเรียน การตีความจากเอกสารที่ส  านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพืน้ฐานมอบให้สถานศึกษาแต่ละแห่งน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูจ้ึงเกิดการ
ตีความที่แตกต่างกัน เกิดความเขา้ใจที่ไม่ตรงกัน ส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการจดัการเรียนรูต้่าง ๆ 
มากมาย เช่น ครูไม่รูว่้าจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างไร วิธีการวัดประเมินผลตอ้งวดัอย่างไร 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ดตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการสอน เป้าหมายของรายวิชานีค้ืออะไร เป็น
ตน้ นอกจากนีเ้มื่อโรงเรียนน ารายวิชาดงักล่าวมาจดัการเรียนการสอนโดยใหค้รูผูส้อนเลือกเนือ้หา
สาระ และจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้อง จึงท าใหเ้กิดความหลากหลายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
การวดั ประเมินผลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดเนือ้หาสาระ กิจกรรมการเรียนรู ้และสื่อการ
จดัการเรียนรู ้ยงัไม่สามารถท าใหผู้เ้รียนบรรลผุลตามเป้าหมายและตวัชีว้ดัความส าเร็จดา้นผูเ้รียน
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู ้บริหารและครูผู ้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ต้องเปิดสอน
รายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้(IS1) ตามที่หลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ก าหนดไว ้จึงมีความตอ้งการที่จะใหม้ีการพัฒนาหลกัสูตรรายวิชาการศึกษาคน้ควา้และสรา้งองค์
ความรู ้(IS1) ใหม้ีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ และง่ายต่อการน าไปปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนา
ผูเ้รียนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และตวัชีว้ดัความส าเร็จดา้นผูเ้รียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั ธนภณ บุญพลอย (2556, น. 92-101) และพรรษประเวศ สตัตบุษยว์รกุล (2557, น. 
612) พบว่าในการจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนยังขาดหลักสูตร 
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ดี ท าใหไ้ม่สามารถก าหนดแนวทางการปรบัปรุงหลักสูตรโรงเรียนได้
อย่างชดัเจน มีปัญหาเกี่ยวกบัความไม่ชดัเจนในการด าเนินการจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ทัง้การเพิ่มเป็นรายวิชาเพิ่มเติม การแบ่งหน่วยการเรียนรู ้การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู ้การวางแผนการจัดการเรียนรูร้ายคาบ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ผลการเรียนรู ้และ
ไม่ทราบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ถูกต้องและเหมาะสมกับเนื ้อหาและธรรมชาติรายวิชา 
ประกอบกบัความเขา้ใจที่ไม่ตรงกนั ท าใหก้ารด าเนินการจดัการเรียนรูอ้าศัยความรูพ้ืน้ฐานของครู
แต่ละคน ผลการจดัการเรียนรูจ้ึงไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ตัง้เป้าไว ้ซึ่งปัญหาเหล่านี ้ยงัปรากฏใน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงครู บุคลากร และผูบ้ริหารอยู่
บ่อยครัง้ ตามการโยกยา้ยและการเกษียณอายุราชการ 
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3. รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศกึษาสูค่วามเป็นเลิศในระดบั
มาตรฐานสากล  

จากการศึกษาพบว่า  
1. องคป์ระกอบของการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอ้งประกอบด้วย 2 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนของหน่วยงานตน้สงักัด และ
ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน เนื่องจากในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหม้ีคณุภาพนั้น 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากหน่วยงานตน้สังกัดเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนในดา้นเชิง
นโยบาย ด้านการบริการจัดการ และด้านงบประมาณ  ซึ่งมีกระบวนการส าคัญ คือ การนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาของรฐั ที่มีหนา้ที่จัด
การศึกษาภาคบังคบั และขั้นพืน้ฐาน เพื่อใหโ้รงเรียนในสังกัดสามารถจดัการศึกษาไดต้ามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสายใจ พวงสายใจ (2561, น. 
107-145) ที่พบว่า การพฒันาโรงเรียนทั้งระบบใหป้ระสบความส าเร็จนัน้ ตอ้งอาศยัผูเ้กี่ยวขอ้งทุก
ฝ่าย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ ทั้งผู ้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง ชุมชน นักเรียน หน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ดว้ยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดย
อาศยัหลกัการมีส่วนร่วม  

2. รูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ ความเป็น เลิศในระดับ
มาตรฐานสากล นั้น ตอ้งมีกระบวนการ และขั้นตอนที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบการท างาน 
บูรณาการการท างานร่วมกนั และปรบัปรุงแกไ้ขการท างานได ้ทั้งนี ้โรงเรียนตอ้งก าหนดวิสยัทศัน ์
พนัธกิจ เป้าประสงค ์กลยุทธ ์ค่านิยม และสมรรถนะหลกัส าคญั ของโรงเรียนใหช้ดัเจน รวมทัง้การ
จ าแนกประเภทของนักเรียน ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร ผู ้ให้การสนับสนุน จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสในการพฒันา พรอ้มทั้งก าหนดเป้าหมายของการด าเนินการในระยะเวลา 3-5 ปี และระบุ
โรงเรียนคู่แข่งขัน คู่เปรียบเทียบ ตามบริบทของตนเอง และสอดคล้องกับแนวทางของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล และการจัดการองค์กร ต้องด าเนินการด้วยระบบที่มี
ประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของการด าเนินการทุกส่วน สอดคล้องตาม 
Baldrige Excellence Framework (Education 2019–2020) 

3. รูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล ด าเนินการตามขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ
ปรบัปรุงพฒันาการด าเนินการเป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง ในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพทัง้ 7 หมวด 
ตามเกณฑร์างวลัคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล โดยมีความสอดคลอ้งกบัการประเมินที่ใชรู้ปแบบ
การประเมินแบบ ADLI ในการประเมินกระบวนการ สอดคล้องกับ สุธาสินี โพธิจันทร(์2015 , 
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ออนไลน)์ ที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบ เครื่องมือและเทคนิคการปรบัปรุงงานต่าง ๆ ไดแ้ก่เครื่องมือ
ด้านคุณภาพอย่าง QCC การวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง Six Sigma และการจัดการความรู้ KM 
พบว่า ลว้นมีพืน้ฐานของแนวคิดวงจรคุณ PDCA และการด าเนินการสอดคลอ้งกับแนวทางของ 
PDCA นั้น จะเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน ซึ่งก็จะท าใหก้ิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพมีความ
เหมาะสมกับองคก์ร การวางแผนงานอย่างเหมาะสมจากการศึกษาขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งรอบดา้น ถือ
เป็นจุดเริ่มตน้ที่ดี และการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบัแผนจะเป็นเสน้ทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ และ
บรรลตุามเป้าหมายที่วางไว ้ถือเป็นหวัใจส าคญัของการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. ระบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของโรงเรียน โดยหน่วยงานตน้สังกัด  ถือเป็น
องคป์ระกอบและกระบวนการส าคัญของรูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล จากการศึกษา วิจยั เก็บรวบรวมขอ้มลูอย่างรอบดา้น แบบ 
360  องศา นั้น ผู้วิจัยพบว่า กระบวนการของการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ที่
ด  าเนินการโดยหน่วยงานตน้สังกัดนัน้ มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามหลักการ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล และเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากขอ้มูลที่ปรากฏในการสอบถามสภาพปัจจุบัน โรงเรียนมีความตอ้งการในการ
พัฒนา และนิเทศตามจากหน่วยงานตน้สังกัด อันมาจากปัญหาดา้นการจัดการ คิดเป็นรอ้ยละ 
96.15 และปัญหาดา้นองคค์วามรู ้คิดเป็นรอ้ยละ 88.46 ทั้งนี ้สะทอ้นภาพปัญหาที่เกิดขึน้อย่าง
เห็นไดช้ดัว่า กระบวนการด าเนินการเชิงโครงสรา้งและนโยบายสู่การปฏิบตัิของหนว่ยงานตน้สงักดั
นัน้ มีขอ้จ ากัด ในประเด็นของการส่งเสริม สนับสนุน และใหค้วามรู ้เพื่อการด าเนินการในการจัด
การศึกษา การจัดการคุณภาพของโรงเรียน ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ ส่งผลให้โรงเรียนต้อง
ด าเนินการในการศึกษา และท าความเข้าใจด้วยตนเอง ทั้งนี ้ ระบบการพัฒนาและยกระดับ
คณุภาพโรงเรียนของหน่วยงานตน้สังกัด ที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังถือเป็นกระบวนการส าคัญของ
การด าเนินการขององคก์รในระดับเขตพืน้ที่ ที่ตอ้งด าเนินการใหโ้รงเรียนสามารถจดัการคณุภาพ
ของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของโรงเรียนอีกดว้ย  

5. ระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียน ต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ และใหค้วามส าคัญกับ
นักเรียนทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่สะทอ้นคุณภาพของการจัด
การศึกษา ดังนั้น การด าเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ทั้ง 7 หมวด จึง
ตอ้งมีการด าเนินงานเชิงระบบ Input Process Output โดยค านึง student และ costumer ในการ
น าเขา้ของขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใชใ้นการปรบัปรุงพัฒนา และการส่งออกผลลัพธ์ ซึ่งจะสามารถ
สะทอ้นกระบวนการในการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ MBNQA 
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(2020) ที่ศึกษาค่านิยมและแนวคิดหลักขององคก์รที่เป็นเลิศ พบว่า องคก์รที่เป็นเลิศและประสบ
ความส าเร็จ มีค่านิยมและแนวคิดหลักในการด าเนินงานบูรณาการร่วมกัน 11 ประการ ไดแ้ก่ 1 
มมุมองเชิงระบบ  2. การน าองคก์รอย่างมีวิสัยทัศน ์3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเนน้นักเรียน 4. การให้
ความส าคัญกับบุคลากร 5. การเรียนรูร้ะดับองคก์รและความคล่องตัว 6. การมุ่งเนน้ความส าเร็จ 
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 10. 
จริยธรรมและความโปร่งใส และ 11. การส่งมอบคณุค่าและผลลพัธ ์

6. การใชเ้กณฑร์างวลัคุณภาพระดับมาตรฐานสากล คือ การช่วยใหโ้รงเรียนไม่ว่าขนาด
ใดหรืออยู่ในสงักดัใด ในการตอบค าถาม 3 ขอ้ดงันี ้ 1)โรงเรียนด าเนินการไดด้ีเท่าที่ควรเป็นหรือไม่ 
2)โรงเรียนรูไ้ดอ้ย่างไร และ 3)โรงเรียนควรปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ดว้ยวิธีการอย่างไร การ
ตอบค าถามของเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
โรงเรียนต้องส ารวจตนเองว่าได้ด  าเนินการวัดผลส าเร็จในสิ่งที่ส  าคัญต่อโรงเรียนแล้วหรือไม่ 
สามารถตอบค าถามของเกณฑ์ครอบคลุม 7 หมวด ที่ส  าคัญในการด าเนินการและผลลัพธ์ของ
โรงเรียน โดยมีการแบ่งออกเป็นกระบวนการ 6 หมวด และผลลพัธ ์1 หมวด ไดแ้ก่ 1)การน าองคก์ร 
2)กลยุทธ์ 3)นักเรียนและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 4)การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้5)
บุคลากร 6)การปฏิบัติการ 7)ผลลัพธ์ ซึ่งโรงเรียนที่ไดร้บัรางวัลคุณภาพได้รบัการยอมรบัว่าเป็น
โรงเรียนตน้แบบในระดบัประเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิ้ธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศและเป็นแรงบนัดาลใจ
ใหโ้รงเรียนอ่ืน ๆ ปรบัปรุงการปฏิบตัิการและผลลพัธข์องตนเอง  

 
ประโยชนท่ี์คาดว่าโรงเรียนจะได้รับในการน ารูปแบบไปใช้ 

1. โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนอ่ืน ๆ มีความรูค้วาม
เขา้ใจในการน าเกณฑร์างวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถน ารูปแบบการพัฒนาและ
ยกระดบัคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลไปประยุกตใ์ชต้าม
บริบทของตนเอง สามารถประเมินตนเองเพื่อพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการต่าง ๆ ของโรงเรียน
ใหเ้ป็นระบบมากขึน้ สามารถวัด วิเคราะห ์และจดัการความรู ้ภายในองคก์ร และสามารถพฒันา
คณุภาพการศึกษาของโรงเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสุดต่อนกัเรียน และ
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ยกระดบัคณุภาพของตนใหส้งูขึน้ 

2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนอ่ืน ๆ สามารถใช้
รูปแบบการจัดการคณุภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากลนีไ้ป
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บูรณาการกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา และสามารถยืนยันคุณภาพของการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน ดว้ยการด าเนินการตามเกณฑร์างวลัคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรบั 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานควรส่งเสริมใหโ้รงเรียนที่เขา้ร่วม 
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีการพัฒนาการจัดการคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพใน
ระดับมาตรฐานสากลและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีระบบโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อใหเ้กิดการขบัเคลื่อนการจดัการคณุภาพที่ประสิทธิภาพ ทัง้ระบบ 

1.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานควรจัดอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกับ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และหลักสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากลแก่ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ตรงกันและสามารถจัดการคุณภาพของโรงเรียนไดอ้ย่างเป็น
ระบบ ตามบริบทของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

1.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ต้องมีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของการด าเนินการทัง้ในดา้นของการบริหารจดัการ และดา้นการจดัการ
หลกัสตูรการเรียนการสอน ในทุกมิติของการด าเนินการ ทั้งความครบถว้นของกระบวนการจดัการ
ระบบคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ที่ต้องมีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา IS 1-3 และภาษาต่างประเทศที่ 2 อ่ืน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  เพื่อน าขอ้มูลมา
ใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาการด าเนินการของโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

1.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตอ้งด าเนินการในการปรบัปรุง
พฒันา เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน OBECQA ใหม่ 
ใหม้ีความทนัสมัย และส่งเสริมการน านโยบายสู่การปฏิบัติงานของโรงเรียนไดอ้ย่างชดัเจนมากยิ่ง
ขัน้ เนื่องจากเอกสารเกณฑฉ์บับที่ใชใ้นปัจจุบนันั้น มีขอ้จ ากัดหลายประการ และมีความซับซอ้น
ในการน าไปประยุกตก์บัการด าเนินการของโรงเรียน อีกทัง้เกณฑร์างวลัคุณภาพที่เป็นตน้แบบ ทั้ง
เกณฑ ์MBNQA และ เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA นั้น ไดม้ีการปรบัปรุงพัฒนาใหม้ีความ
ชดัเจน และทนัสมยัต่อการด าเนินการในปัจจุบนั 

1.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ควรปรบัปรุงระบบการประเมิน 
การพัฒนา ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล กล่าวคือ ควรมีการส่งเสริมใหโ้รงเรียน
เขา้รบัการประเมินตามเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ TQA และตอ้งสนบัสนุนในดา้น งบประมาณ 
องคค์วามรู ้บุคลากร แบบองคร์วมเพื่อใหโ้รงเรียนมธัยมศึกษาผ่านการรบัรองคุณภาพตามเกณฑ์
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รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบนัยงัไม่มีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในระดบัขัน้พืน้ฐานที่
ไดร้บัรางวลัคณุภาพ ดงักล่าว  

1.6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้องให้
ความส าคัญและถือเอาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นนวัตกรรมที่จะใช้ในการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในสงักัด และตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ใหเ้กิดความยั่งยืน ที่
เป็นระบบ มีหน่วยงาน หรือองคก์รผูร้บัผิดชอบในการท างานที่มีความรู ้ความสามารถ และมีความ
เขา้ใจอย่างชดัเจน ทัง้ในการจดัการระบบคณุภาพตามเกณฑร์างวลัคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล 
และการจดัและพฒันาหลกัสตูรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศของนกัเรียนใหม้ีศกัยภาพเป็นพลโลก  โดย
การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ ใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา 
ในสังกัด หน่วยงานในระดับโครงสรา้ง ระดับพืน้ที่ โรงเรียน ใหเ้ห็นประโยชน ์คุณค่า ความส าคัญ 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

1.7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตอ้งสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาคณุภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ทัง้องคก์รภาครฐั เอกชน 
ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาไดร้อบดา้น และเป็นที่ยอมรบัในนานาประเทศ 

1.8 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตอ้งบูรณา
การการประกันคณุภาพของสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพตามเกณฑร์างวัลคุณภาพใน
ระดับมาตรฐานสากล  ที่สามารถด าเนินการไปพรอ้มกันได้ในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ที่สะท้อนภาพไปสู่การประกันคุณภาพของตนเองได้ หรือใช้การ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑร์างวลัคณุภาพระดับมาตรฐานสากล เป็นกระบวนการในการประกัน
คณุภาพของโรงเรียน  

1.9 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตอ้งส่งเสริม 
สนบัสนุน ใหห้น่วยงานตน้สงักัดในระดับเขตพืน้ที่ ด  าเนินการในการจัดการคณุภาพและยกระดับ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลให้เป็นรูปแบบธรรมที่ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมา และจาก
การศึกษา การเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิพบว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง ด าเนินการกบัโรงเรียนโดยตรงเพียงดา้นเดียว 
หรือไม่ได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพื ้นที่  มีส่วนในการพัฒนา ส่งเสริม ซึ่งท าให้
กระบวนการต่าง ๆ ในเชิงโครงสรา้ง ไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ  
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1.10 นโยบาย กลยุทธ์ แผนพัฒนาคณุภาพ ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการระบุการด าเนินการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้
ชดัเจน  

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิ  
2.1 การน ารูปแบบการจดัการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ

มาตรฐานสากลไปใช ้หน่วยงานตน้สังกัด ตอ้งด าเนินการจัดท าเป็นแผนงาน โครงการ นโยบาย 
วิสัยทัศน ์พันธกิจ หรือประเด็นส าคัญในการนิเทศติดตาม ของหน่วยงาน ในการพัฒนา เพื่อให้
กระบวนการเชิงระบบ และวงจรคุณภาพที่เป็นขั้นตอนและกระบวนการส าคัญของรูปแบบ มีการ
ด าเนินการที่ชัดเจน สามารถส่งเสริม สนบัสนุน นิเทศ ติดตาม การด าเนินการจัดการคณุภาพของ
โรงเรียนไดอ้ย่างครอบคลมุ และสามารถสะทอ้นผลการด าเนินการไดอ้ย่างเป็นระบบ   

2.2 การน ารูปแบบการจัดการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากลไปใช้ในโรงเรียน นั้น ต้องด าเนินการจัดท าเป็นแผนงาน โครงการ นโยบาย 
วิสยัทศัน ์พันธกิจ ของโรงเรียน เพื่อใหก้ารด าเนินการปรากฏชกัเจน มีกระบวนที่เป็นระบบ และมี
กระบวนการปรบัปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทั้ง การบริหารจัดการ และ
การเรียนการสอน 

2.3 การน ารูปแบบการจัดการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากลไปใชท้ั้งของหน่วยงานต้นสังกัด และโรงเรียนนั้น ต้องศึกษาและท าความเข้า
องค์ประกอบของรูปแบบให้ครบถ้วน และต้องศึกษาระบบของกันและกัน เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินการที่สอดคลอ้งสมัพันธก์ัน ซึ่งจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชรู้ปแบบมากขึ ้น กล่าวคือ 
หน่วยงานตน้สงักดัตอ้งเขา้ใจกระบวนของระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียนควบคู่ไปกบัระบบ
การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพของหน่วยงานตน้สังกัด และท านองเดียวกัน โรงเรียนเองก็ตอ้ง
เขา้ใจระบบการจดัการคุณภาพของหน่วยงานตน้สงักดั และระบบการจดัการคณุภาพของโรงเรียน 
ไปพรอ้มกนั ซึ่งจะท าใหรู้ปแบบสู่การปฏิบตัิประสิทธิภาพ 

2.4 การน ารูปแบบการจัดการคณุภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากลไปใชใ้นนัน้ การสรา้งความรูค้วามเขา้ ในการด าเนินการทัง้ระบบคือส่วนส าคัญที่
จะท าใหก้ารขบัเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศมีความยั่งยืน 
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3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
3.1 ควรศึกษาหรือทดลองน ารูปแบบไปใช้ในโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล และหน่วยงานตน้สังกัดเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของรูปแบบในการ
ด าเนินการวิจยัครัง้ต่อไปฃ 

3.2 ควรศึกษาเปรียบในการน ารูปแบบไปใชใ้นโรงเรียนทัง้ในระดบัประถมศึกษา และ
มธัยมศึกษา  

3.3 ควรพฒันารูปแบบการจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นในระดับ
มาตรฐานสากล ในมิติของแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ หรือแผนกลยุทธ์
เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกส่วนของระบบคุณภาพทั้ง 7 หมวด หรืออาจครอบคลุมในเชิงกลุ่ม
บริหารงานของโรงเรียน เพิ่มมากขึน้ เพื่อเป็นตน้แบบในการด าเนินการของส่วนที่เกี่ยวขอ้งมากขึน้ 

3.4 ควรศึกษาเพิ่มเติมจาก “ระบบบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวมของการ
จดัการโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล” ที่ผูวิ้จัยได้น าเสนอไว ้ใหม้ี
ความชดัเจน และน าไปสู่การปฏิบตัิของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

3.5 ควรพัฒนาการใชภ้าษา และการสื่อความหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกับเกณฑ์
รางวัลคุณภาพระดับมาตรฐานสากลให้สามารถอธิบาย ในทางการศึกษาได้ชัดเจนมากขึ ้น 
เนื่องจากในปัจจุบันภาษาที่ใชใ้นการด าเนินการ เป็นภาษาทางธุรกิจ อตุสาหกรรม การเงิน การ
บริหารองคก์ร และเป็นการแปลความหมายมาจากตน้ฉบับภาษาอังกฤษ เมื่อประยุกตน์ ามาใช้
และแปลเป็นฉบบัภาษไทยและใชใ้นการจดัการศึกษาจึงยงัมีความสบัสน และไม่ชดัเจน ท าใหก้าร
น าไปใชสู้่การปฏิบตัิของโรงเรียนเกิดขอ้จ ากดั  
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ภาคผนวก ก 
- ดชันีความสอดคลอ้งของการความเที่ยงตรงจากผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ

ของแบบสอบถามแบบปลายเปิด สภาพการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพและการจัด
หลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

- ดชันีความสอดคลอ้งของการความเที่ยงตรงจากผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงรา้ง สภาพการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพและการจัด
หลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

- ดชันีความสอดคลอ้งของการความเที่ยงตรงจากผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบประเมินคณุภาพของรูปแบบการจดัการคณุภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  359 

ตาราง 61 ดชันีความสอดคลอ้งของการความเที่ยงตรงจากผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคณุภาพ
ของแบบสอบถามแบบปลายเปิด สภาพการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพและการจัด
หลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ตอน เน้ือหา ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 ขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

8 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 
ขอ้มลูผู้รบัผิดชอบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 โครงร่างองคก์ร 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 61 (ต่อ) 
 

ตอน เน้ือหา ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

4 
การจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 0 1 0 1 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

5 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 61 (ต่อ) 
 

ตอน เน้ือหา ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

5 การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 

14 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

21 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 ผลลพัธข์องโรงเรียน 

1 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง 

ในการแกไ้ข 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 61 (ต่อ) 
 

ตอน เน้ือหา ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

8 
ความตอ้งการในการพฒันาและ
ยกระดบัคุณภาพ 

1 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
 

จากตาราง 61 ดัชนีความสอดคล้องของการความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามแบบปลายเปิด สภาพการด าเนินงานระบบการจัดการ
คุณภาพและการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีค่า
ระหว่าง 0.80 – 1.00 สามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มลูได ้
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ตาราง 62 ดชันีความสอดคลอ้งของการความเที่ยงตรงจากผูเ้ชีย่วชาญในการประเมินคณุภาพของ
ของแบบบสัมภาษณ์สภาพการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพและการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ตอน เน้ือหา ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 
ขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรียน / โครง
ร่างองคก์ร 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 
ผูบ้ริหารโรงเรียน / การน าองคก์ร 
/ กลยุทธ ์

1 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 
การจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 

การจัดหลักสูตรและการ 
จดัการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 62 (ต่อ) 
 

ตอน เน้ือหา ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

5 นกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 0 1 0 1 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

5 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 บุคลากร 

1 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 
ผลลพัธ ์/ ความตอ้งการในการ
พฒันาและยกระดบัคุณภาพ 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 63 ดชันีความสอดคลอ้งของการความเที่ยงตรงจากผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคณุภาพ
ของแบบประเมินคณุภาพของรูปแบบการจดัการคณุภาพสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาตรฐานสากล 
 

ตอน เน้ือหา ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 
องคป์ระกอบของรูปแบบการ
จดัการคุณภาพของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 
ขัน้ตอนของรูปแบบการจัดการ
คุณภาพของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

1 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 

กระบวนการของรูปแบบการ
จดัการคุณภาพของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในระดบั
มาตรฐานสากล 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 
กระบวนการของระบบ 
หน่วยงานตน้สงักัด 

1 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 63 (ต่อ) 
 

ตอน เน้ือหา ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

4 
กระบวนการของระบบ 
หน่วยงานตน้สงักัด 

5 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

7 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 กระบวนการของระบบ โรงเรียน 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

3 0 1 0 1 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

4 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 63 (ต่อ) 
 

ตอน เน้ือหา ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

5 
กระบวนการของระบบ โรงเรียน 
(ต่อ) 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

20 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

23 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

24 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

25 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

28 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 63 (ต่อ) 
 

ตอน เน้ือหา ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

6 ขอ้แนะน า 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 
การน ารูปแบบไปใชใ้นการ
ด าเนินการของโรงเรียน 

1 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

9 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

14 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 63 (ต่อ) 
 

ตอน เน้ือหา ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญท่านท่ี 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

7 
การน ารูปแบบไปใชใ้นการ
ด าเนินการของโรงเรียน (ต่อ) 

19 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8 
การส่งต่อสู่ความส าเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

1 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 
จากตาราง 64 ดัชนีความสอดคล้องของการความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญในการ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศใน
ระดบัมาตรฐานสากล มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูได ้
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ภาคผนวก ข 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
- แบบสอบถามแบบปลายเปิด สภาพการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพและการ

จดัหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- แบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงรา้ง สภาพการด าเนินงานระบบการจดัการคณุภาพและการ

จดัหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ภาคผนวก ข 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
- แบบสอบถามแบบปลายเปิด สภาพการด าเนินงานระบบการจัดการคุณภาพและการ

จดัหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ภาคผนวก ข 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
- แบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงรา้ง สภาพการด าเนินงานระบบการจดัการคณุภาพและการ

จดัหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ภาคผนวก ค 
- รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั และพิจารณาความสอดคลอ้ง IOC  
- รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู ้เชี่ยวชาญร่วมการ การสัมมนา การสัมภาษณ์ และการ

สอบถาม แบบอิงผูท้รงคณุวุฒิโดยใชร้ะบบผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อประเมินคณุภาพ
ของรูปแบบ  

- หนงัสือเชิญผูท้รงคณุวฒุิ ผูเ้ชี่ยวชาญในการวิจยั 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในการวิจัย 

ปริญญานิพนธ ์ 
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ รหสัประจ าตวันิสิต  5719915001 ร ะ ดั บ 

 ปริญญาเอกหลกัสตูร ปรชัญาดษุฎีบณัฑติ คณะ ศึกษาศาสตร ์ ส า ข า วิ ช า 
วิจยัและพฒันาศกัยภาพมนุษยแ์ขนง ตรวจสอบและประกนัคณุภาพฯ  

 
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย และพิจารณาความสอดคล้อง IOC ดังน้ี 

- แบบสอบถามแบบปลายเปิด 
- แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง 
- แบบประเมินคณุภาพของรูปแบบ 
- (ร่าง) รูปแบบ 

ท่ี รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ต าแหน่งทางวิชาการ / วิทยะฐานะ 

1. 
ดร. สชุาติ   กลดัสขุ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
วิทยะฐานะ เชี่ยวชาญ 

2. 
ดร. อคัพงศ ์ สขุมาตย ์

สถาบนัเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

รองศาสตราจารย ์ คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  
สถาบนัเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

3. 
ดร. อิทธิฤทธิ์   พงศปิ์ยะรตัน์ 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 

ศึกษานิเทศก ์วิทยะฐานะ ช านาญการพิเศษ  
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 

4. 
ดร. มาเรียม   ซอหมดั      
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

ศึกษานิเทศก ์วิทยะฐานะ ช านาญการพิเศษ ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

5. 
ดร. ชยากานต ์  เป่ียมถาวรพจน์ 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 

ศึกษานิเทศก ์วิทยะฐานะ ช านาญการ  
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 

 
** นิสิตผู ้วิจัยด าเนินการประสานงานส่วนของขั้นตอนและรายละเอียดเป็นการส่วนตัวกับ
ผูเ้ชี่ยวชาญ และผูท้รงคณุวฒุิทุกท่านล่วงหนา้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญร่วมการ การสัมมนา การสัมภาษณ ์และการสอบถาม โดยใช้
ระบบผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบ  

- แบบประเมินคณุภาพของรูปแบบ  
ท่ี รายช่ือผู้เช่ียวชาญ ต าแหน่งทางวิชาการ / วิทยะฐานะ 

1. 
ดร. สชุาติ   กลดัสขุ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
วิทยะฐานะ เชี่ยวชาญ 

2. 
ดร. สมศักด์ิ ทองเนียม  

ส านกังานบริหารมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ผูอ้  านวยการส านักงานบริหารมธัยมศึกษาตอนปลาย  
วิทยะฐานะ เชี่ยวชาญ 

3. ดร. ถวิล บุญสวัสด์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เลขาธิการ กพฐ.  

4. 
ดร. อคัพงศ ์ สขุมาตย ์

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

รองศาสตราจารย ์ คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

5. 
ดร. อิทธิฤทธิ์   พงศปิ์ยะรตัน์ 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 

ศึกษานิเทศก ์วิทยะฐานะ ช านาญการพิเศษ  
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 

6. 
ดร. มาเรียม   ซอหมดั      
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2          

ศึกษานิเทศก ์วิทยะฐานะ ช านาญการพิเศษ ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

7. 
ดร. นิพนธ ์เสือกอ้น     
อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัราชโอรส 

ขา้ราชการบ านาญ ผูท้รงคุณวุฒิ  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

8. 
ดร. กลา้ศกัด์ิ จิตตส์งวน     
อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 

ขา้ราชการบ านาญ ผูท้รงคุณวุฒิ  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

9. 
ดร. วรรณดี นาคสขุปาน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
วิทยะฐานะ เชี่ยวชาญ  

10 
ดร. จินตนา ศรีสารคาม 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
วิทยะฐานะ ช านาญการพิเศษ  

11. 
ดร. กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 

วิทยะฐานะ ช านาญการพิเศษ  

12 
นายจงชัย  เจนหตัถการกิจ 

อดีตปฏิบติัหนา้ที่ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ขา้ราชการบ านาญ ผูท้รงคุณวุฒิ  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

13. 
นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ ์

อดีตผู้ช่วยรองผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั 
ขา้ราชการบ านาญ ผูท้รงคุณวุฒิ  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

** การสัมมนา การสัมภาษณ์ และการสอบถาม โดยใช้ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 
นิสิตผูวิ้จยัด าเนินการประสานงานส่วนของขัน้ตอนและรายละเอียดเป็นการส่วนตวักับผูเ้ชี่ยวชาญ 
และผูท้รงคณุวฒุิทุกท่านล่วงหนา้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
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ภาคผนวก ค 
- หนงัสือเชิญผูท้รงคณุวฒุิ ผูเ้ชี่ยวชาญในการวิจยั 
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ภาคผนวก ง 
- รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล พืน้ที่กรุงเทพมหานคร  
- รายชื่ อโรงเรียนในสังกัด  ส านัก งาน เขตพื ้นที่ ก ารศึ กษามัธยมศึกษา เขต 2  

กรุงเทพมหานคร 
- เอกสารรบัรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
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ภาคผนวก ง 
- รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล พืน้ที่กรุงเทพมหานคร  
- รายชื่ อโรงเรียนในสังกัด  ส านัก งาน เขตพื ้นที่ ก ารศึ กษามัธยมศึกษา เขต 2  

กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ง 
- เอกสารรบัรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
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ประวัต ิผ ู้เข ียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกลุ นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ 
วัน เดือน ปี เกิด 6 มีนาคม พ.ศ. 2530 
สถานท่ีเกิด จงัหวดัขอนแก่น 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2553   

  - ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา  
  มหาวิทยาลยัขอนแกน่  
พ.ศ. 2556  
  - ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ หลกัสตูรและสอน   
  สาขาการจดัและพฒันาหลกัสตูร  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
พ.ศ. 2562   
  - ปรชัญาดษุฎีบณัฑติ วิจยัและพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ 
  แขนงตรวจสอบและประกนัคณุภาพการศกึษา    
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 464/41 The Niche ID ลาดพรา้ว 130 แขวงคลองจั่น บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240   
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