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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  
 การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนสตรีศึกษา  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ตามลำดับดังนี้ 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
   1.1 ความหมายของรูปแบบ 
   1.2 ประเภทของรูปแบบ 
   1.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
   1.4 การสร้างรูปแบบ 

   1.5 การทดสอบและตรวจสอบรูปแบบ 
   1.6 กระบวนการพฒันารูปแบบ 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
   2.1 ความหมายของการบริหาร 
   2.2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   2.3 ขัน้ตอนการบริหารงานคุณภาพ  “การหมุนวงจรคุณภาพของ PDCA” 
   2.4 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ TQA  สู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
  3. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     3.1 เจตนารมณ์ 
     3.2 กระบวนทัศน์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     3.3 ภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class  Standard  School) 
     3.4 ภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินโครงการสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
     3.5 แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  4. บริบทโรงเรียนสตรีศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27 
   4.1 ข้อมลูท่ัวไปของโรงเรียนสตรีศึกษา 
   4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสตรีศึกษา (ระยะ  4  ปี (พ.ศ.  2558 - 2562))
   4.3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   4.4 การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
     5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 
 
 1.  ความหมายของรูปแบบ 
  รูปแบบหรือโมเดล (Model)  เป็นคำภาษาอังกฤษท่ีนิยมนำมาใช้ในการศึกษาวิจัย  
ซึ่งใน  Longman  Dictionary  of  Contemporary  English (Summers  (ED.).    2003  :  121 - 136) 
ได้ให้ความหมายของรูปแบบโดยสรุป  3  ลักษณะใหญ่  ๆ  คือ  1)  รูปแบบ  หมายถึง  ส่ิงซึ่งเป็น 
แบบย่อส่วนของของจริง  เช่น  รถยนต์  อาคาร  ตึก  และเครื่องจักรซึ่งสามารถแยกช้ินส่วนและ
ประกอบได้  2)  รูปแบบ  หมายถึง  คนหรือส่ิงของท่ีดี  ท่ีนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน
และ  3)  รูปแบบ  หมายถึง  ช้ินส่วนท่ีเป็นแบบอย่างเฉพาะสำหรับรถยนต์  เครื่องจักรและอาวุธ 
  การให้ความหมายของรูปแบบนั้นมีนักวิชาการหลายท่าน  ได้ให้ความหมายของรูปแบบ 
ไว้หลายลักษณะท้ังท่ีคล้ายคลึงและแตกต่างกัน  กล่าวคือ  1.  รูปแบบ  หมายถึง  แบบจำลองท่ีเป็น
ตัวแทนของความเป็นจริง  แต่มีความต่างกันอยู่ท่ีขนาดเท่านั้น  คือ  อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าปกติ 
ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงสภาพท่ีแท้จริงของส่ิงนั้นได้อย่างลึกซึ้ง  นักวิชาการท่ีได้ให้ความหมายของรูปแบบ
ในลักษณะนี้  ได้แก่  สมิทช์และคณะ (Smith  and  Others.    1961  :  221 - 223)  ;  สโตนเนอร์และ
แวนเคล (Stoner  &  Wankel.    1986  :  103 - 104)  ;  สโตนเนอร์และแวนเคล (Stoner  &  Wankel. 
1986  :  44)  ดาฟท์ (Daft.    1992  :  74 - 75)  ;  ราจ (Raj.    1996  :  45)  และ  อุทัย  บุญประเสริฐ
(2546  :  47 - 48) 
   2.  รูปแบบ  หมายถึง  แนวความคิด  หรือทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ีเป็นข้อเสนอในการพัฒนา 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับความเปน็จริง  เพื่อให้เข้าใจถึงสาระสำคัญของความเป็นจริง 
และชัดเจนมากขึน้  นักวิชาการท่ีได้ให้ความหมายของรูปแบบในลักษณะนี้  ได้แก่  แคปแลนด์ (Kaplan. 
1974  :  32 - 34)  วิลเลอร์ (Willer.    1967 :  85 - 86)  ;  อำนวยวิทย์  ชูวงษ์ (2525  :  58) 
สมาน  อัศวภูมิ (2537  :  18) 
   3.  รูปแบบ  หมายถึง  ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ 
โดยอาศัยองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์  และมีความเช่ือมโยงซึง่กันและกัน  เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง 
หรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  โดยจัดวางแบบแผนให้เข้าใจง่ายขึ้น  นักวิชาการท่ีได้ 
ให้ความหมายของรูปแบบในลักษณะนี้  ได้แก่  โฟเซส  และริชเชอร์ (Forcese  &  Richer.    1973  : 
117 - 119)  ;  บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo  &  Hartman.    1982  :  97 - 99)  ;  คีฟว์ (Keeves. 
1988  :  68 - 71)  ;  บรรจบ  อิศดุล (2521  :  38)  ;  พูลสุข  หิงคานนท์ (2547  :  109 - 116)
และเยาวด ี(รางชัยกุล)  วิบูลย์ศรี (2548  :  68) 
  จากความหมายของรูปแบบท่ีนักวิชาการกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  รูปแบบ  หมายถึง 
โครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างองค์ประกอบ  ปัจจัยและกิจกรรมท่ีสำคัญในเชิงความสัมพันธ์ 
หรือเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน  เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด   
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 2.  ประเภทของรูปแบบ 
  นักวิชาการหลายท่าน  ได้แบ่งประเภทของรูปแบบไว้หลายลักษณะตามแนวคิด  ดังนี้ 
   คีฟว์ (Keeves.    1988  :   83 - 85)  ได้แบ่งประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์  และได้มีพัฒนาการใช้รูปแบบทางการศึกษาเป็น  4  ประเภท  คือ 
    1.  รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue  Model)  เป็นรูปแบบท่ีใช้การอุปมาอุปมัย 
เทียบเคียงปรากฏการณ์  ซึ่งเป็นรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม  เช่น
รูปแบบในการทำนายจำนวนนักเรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบโรงเรียน  ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ำเข้า 
และปล่อยน้ำออกจากถัง  นักเรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบเปรียบเสมือนกับน้ำท่ีไหลเข้าถึง  นักเรียนท่ีออกจากระบบ 
เปรียบเสมือนกับน้ำท่ีไหลออกจากถัง  ดังนั้น  นักเรียนท่ีคงอยู่ในระบบจึงเท่ากับนักเรียนท่ีเข้าสู่ระบบลบ 
ด้วยนักเรียนท่ีออกจากระบบ  เป็นต้น  จุดมุ่งหมายของรูปแบบก็เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงประชากร 
นักเรียนของโรงเรียน 
    2.  รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic  Model)  เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการ 
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา  แผนภูม ิ หรือรูปภาพ  เพื่อให้โครงสร้างทางความคิด 
องค์ประกอบ  และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ  และใช้ข้อความในการอธิบาย 
เพื่อให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น  แต่จุดอ่อนของรูปแบบประเภทนี้คือ  ขาดความชัดเจนแน่นอนทำให้ยาก 
แกก่ารทดสอบรูปแบบ  แต่อย่างไรก็ตาม  ก็ได้มีการนำรูปแบบนี้มาใช้กับการศึกษามาก  เช่น  รูปแบบ
การเรียนรู้ในโรงเรียน 

    3.  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical  Model)  เป็นรูปแบบที่ใช้สมการ
ทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ  รูปแบบประเภทนี้ท่ีนิยมใช้กันท้ังใน
สาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์  รวมทั้งการบริหารการศึกษา 
    4.  รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal  Model)  เป็นรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ีเรียกว่า 
เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path  Analysis)  ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์รูปแบบเชิงสาเหตุ  ทำให้ 
สามารถศึกษารูปแบบเชิงข้อความท่ีมีตัวแปรสลับซับซ้อนได้  แนวคิดสำคัญของรูปแบบนี้  คือ  ต้องสร้างขึ้น 
จากทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องหรืองานวิจัยท่ีมีมาแล้ว  รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรง  แต่ละสมการ
แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปร  จากนั้นมีการรวบรวมข้อมูลในสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง
เพื่อทดสอบรูปแบบ  รูปแบบเชิงสาเหตุแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  1)  รูปแบบระบบเชิงเส้นเด่ียว
(Recursive  Model)  เป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ์รูปแบบเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงท่ีมี 
ทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียว  โดยไม่มีความสัมพันธ์ย้อนกลับ  2)  รูปแบบเชิงสาเหตุเส้นคู่ 
(Non - recursive  Model)  คือ  รูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร  โดยมีทิศทาง 
ความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรตัวหนึ่ง  อาจเป็นท้ังตัวแปรเชิงเหตุและเชิงผลพร้อมกัน 
จึงมีทิศทางย้อนกลับได้ 
   ศิริชัย  กาญจนวาสี (2546  :  82)  ได้แบ่งประเภทของรูปแบบจากวิธีการนำเสนอ
แนวคิดของรูปแบบได้  3  ลักษณะ  ได้แก ่
    1.  รูปแบบเชิงบรรยาย  เป็นการนำเสนอโดยใช้คำบรรยายระบุถึงหลักการหรือตัวแปร 
และมีคำอธิยายถึงปรากฏการณ์ด้วยคำบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด  หลักการหรือตัวแปรเหล่านั้น 
    2.  รูปแบบเชิงรูปภาพ  เป็นการนำเสนอโดยใช้รูปภาพ  หรือสัญลักษณ์จำลองแสดงถึง 
แนวคิด  หลักการหรือตัวแปรและลากเส้นโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด  หลักการหรือตัวแปรเหล่านั้น 
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    3.  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์  เป็นการนำเสนอโดยใช้สัญลักษณ์แทนความคิด  หลักการ 
หรือตัวแปร  และใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด  หลักการหรือตัวแปรเหล่านั้น 
 
 3.  องค์ประกอบของรูปแบบ 
  การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบจากการศึกษาเอกสารและงานท่ีเกี่ยวข้อง  พบว่า 
ไม่ปรากฏมีหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอนตายตัวว่ารูปแบบนั้นต้องมีองค์ประกอบอย่างไร  ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ 
ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีผู้สนใจดำเนินการศึกษา  ส่วนการกำหนดองค์ประกอบรูปแบบในการศึกษา 
และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การและการบริหารจัดการ (The  model  of  Organization 
and  Management)  ตามแนวคิดของบราวน์และโมเบิร์ก (Brown  &  Moberg.    1980  :  106 - 110) 
ท่ีได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (System  Approach)  กับหลักการบริหารตาม
สถานการณ์ (Contingency  Approach)  และองค์ประกอบตามรูปแบบของบราวน์และโมเบิร์ก
ประกอบด้วย  สภาพแวดล้อม (Environment)  เทคโนโลยี (Technology)  โครงสร้าง (Structure) 
กระบวนการจัดการ (Management  Process)  และการตัดสินใจส่ังการ (Decision  Making) 

 
  รูปแบบการศึกษาและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การและการบริหารของ 
บราวน์และโมเบิรก์ (Brown  &  Moberg.    1980  :  98)  มีลักษณะดังภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2  รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency  Model) 

ของ  Brown  และ  Moberg 
ท่ีมา  :  Brown, W. B., and  Moberg, D. J.   1980  :  17 

 
  สำหรับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการโรงเรียนโดยท่ัวไปนั้น  พบว่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึง 
การจัดการองค์การบริหารหรือโครงสร้างระบบบริหาร  และแนวทางในการดำเนินงานในภาระหน้าท่ี 
(Function)  ท่ีสำคัญ ๆ  ในการบริหารงานของโรงเรียน  ซึ่งถือว่าองค์การหนึ่ง  เช่น  การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานบุคลากร  การบริหารงานงบประมาณและการเงิน  เป็นต้น 

สภาพแวดล้อม 

เทคโนโลยี โครงสร้าง 

กระบวนการจัดการ การตัดสินใจส่ังการ 



19 

  กล่าวโดยสรุปการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างจำนวนเท่าใด 
มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น  ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ท่ีเรากำลังศึกษาหรือจะออกแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น ๆ  เป็นหลัก 
 
 4.  การสร้างรูปแบบ 
  การสร้างรูปแบบ  คือ  การกำหนดมโนทัศน์ท่ีเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ  เพือ่ช้ีให้เห็น 
ชัดเจนว่า  รูปแบบเสนออะไร  เสนออย่างไร  เพื่อใหไ้ด้อะไรและส่ิงท่ีได้นัน้อธิบายปรากฏการณ์อะไร  และ
นำไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ (Steiner.    1988  :  78)  ขั้นตอนการสร้างรูปแบบเขียนเป็นภาพประกอบ 
ดังภาพประกอบ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
   รูปแบบท่ีจะนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น  รูปแบบต้องประกอบด้วย  ลักษณะท่ีสำคัญ 
คือ  มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  สามารถทำนายผลได้  สามารถขยายความผลทำนายได้กว้างขวางขึ้น
และสามารถนำไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ  สำหรับการพัฒนารูปแบบนั้น  ผู้วิจัยจะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการ 
สร้างรูปแบบ  นำเอาข้อมูลท่ีจะจัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
ของรูปแบบ  กำหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจน  เพื่อนำไปสู่ผลสรุปเพื่ออธิบาย 
ปรากฏการณ์ท่ีมุ่งหวังของการวิจัย  มีการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบก่อนนำรูปแบบไปใช้งานจริง
ประเมินผลหลังจากการนำรูปแบบไปใช้งานจริง  ดังท่ี  ทาคาโอะ  มิยากาวะ (อ้างถึงใน  เสรี  ชัดแย้ม.
2550  :  3)  เสนอการสร้างโมเดลว่าเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  หรือสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปร 

(Relating  Variables) 
 

ตัวแปร 
(Variables) 

ข้อเสนอ 
(Propositions

) 

มโนทัศน์ 
(Concept) 

การวัด 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อเสนอ 

(Relating  Proposition) 
 

ผลการทำนาย 
(Solutions) 

รูปแบบ 
(Models) การทำนาย 

ภาพประกอบ 3  ขัน้ตอนการสร้างรูปแบบ 
ท่ีมา  :  Steiner.    1988  :  78 
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เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื่องนั้นโดยตรงกไ็ด้  แต่เราศึกษาโดยวิธีการสร้างโมเดล  เพื่อหาข้อสรุปท่ี
สามารถนำไปอธิบายทำนายหรือควบคุมปรากฏการณ์ท่ีศึกษา  ดังภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4  การศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีการสร้างโมเดล 
ท่ีมา  :  ทาคาโอะ  มิยากาวะ  อ้างถึงใน  เสรี  ชัดแย้ม.    2550  :  3 

 
  โมเดลท่ีใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ  2  ประการ  คือ  ประการท่ีหนึ่ง 
มีลักษณะสองคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์ของเรื่องท่ีศึกษาและอีกประการหนึ่งสามารถนำไปใช้ 
หาข้อสรุปเพื่ออธิบาย  ทำนาย  หรือควบคุมปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องคุณสมบัติของโมเดล
ท้ัง  2  ประการนี้  มีลักษณะข้อแย้งกันเองกล่าวคือ  ถ้าเราสร้างโมเดลให้สอดคล้องกับสภาพความจริง
ของปรากฏการณ์มากกว่าเท่าใด  โมเดลก็จะสลับซับซ้อนมากขึน้  ทำให้การนำโมเดลไปใช้มีความยุ่งยาก 
ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเน้นความสะดวกในการนำโมเดลไปใช้อธิบายปรากฏการณ์  ซึ่งทำให้การนำโมเดล
ไปใช้อธิบาย  ทำนาย  หรือควบคุมปรากฏการณ์ได้จำกัดจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญของการสร้างโมเดลก็เพื่อ
ทดสอบหรือตรวจสอบโมเดลนั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  ดังนั้น  โมเดลท่ีสร้างขึ้นจึงควรมีความชัดเจน
และเหมาะสมกับวิธีการทดสอบ  โดยปกติแล้วการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มักจะ
ทดสอบโมเดลด้วยวิธีการทางสถิติ  การสร้างโมเดลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดสอบโมเดลเป็น
กิจกรรมท่ีต้องบูรณาการเข้าด้วยกนั  เนื่องจากโครงสร้างของโมเดลจะเป็นตัวกำหนดวิธกีารเก็บรวบรวม
ข้อมลู  ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จะนำไปใช้ทดสอบโมเดลผลของการทดสอบโมเดลย่อมนำไปสู่การยอมรับ
หรือปฏิเสธโมเดลนั้น 
  ในทำนองเดียวกัน  คีฟว์ (Keeves.    1988  :  67)  ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้าง ๆ 
เพื่อกำกับการสร้างรูปแบบไว้  4  ประการคือ 
   1.  รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา  อย่างไรก็ตามความเช่ือมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาท่ัวไปนั้น 
ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพฒันารูปแบบ 
 

 

การสร้างโมเดล 
 

การใช้โมเดล 

 

สภาพความเป็นจริง
ของปรากฏการณ์ 

ท่ีศึกษา 

ข้อสรุป 
- อธิบาย 
- ทำนาย 
- ควบคุม 

 

โมเดล 
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   2.  รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ 
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
   3.  รูปแบบควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา  ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้การอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
   4.  นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ  ท่ีกล่าวมาแล้ว  รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้าง 
มโนทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่  ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ในเรื่อง
ท่ีเรากำลังศึกษาด้วย 
 

 5.  การทดสอบและตรวจสอบรูปแบบ 
  เอลเลียท  ดับเบิลย ู ไอสเนอร์ (Elliot  W.Eisner) (Madaus,  Scriven  and  Stufflebeam 
(Eds.).    1983  :  134 - 139)  ได้เสนอแนวคิดว่า  วิธีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic  Approach) 
ในการประเมินเพื่อเข้าถึงคุณค่าและเกณฑ์ตัดสินคุณค่าตามแนวคิดปรัชญาอัตนัยนิยม (Subjectivism) 
จะมีความเช่ือว่าวิธีเชิงธรรมชาติเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการประเมิน  โดยการประเมินนั้นจะมีลักษณะท่ียืดหยุ่น 
สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลในสภาพธรรมชาติ  โดยเน้นการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างพยายาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยหลักการเช่ือมโยงเหตุผล  การสังเกตและการวิเคราะห์เบื้องต้นจะนำไปสู่ 
การสังเกตและการวิเคราะห์ในขั้นถดัไปจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน  โดยอาศัยความรู้
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์เป็นเกณฑ์สำคัญในการสรุปผล 
  จุดมุ่งหมายท่ีสำคัญของการสร้างรูปแบบ  เพื่อทดสอบ  หรือตรวจสอบรูปแบบนั้น 
ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งการทดสอบและตรวจสอบมีหลายวิธี  ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐาน 
เชิงคุณภาพ (Qualitative)  และเชิงปริมาณ (Quantitative)  โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐาน
เชิงคุณภาพอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ  ส่วนการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงปริมาณ
ใช้เทคนิคทางสถิติ  ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ  2  อย่าง (อุทุมพร  จามรมาน. 
2545  :  78 - 80)  คือ 
   1.  การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์  ความเกี่ยวข้อง  หรือเหตุผล
ระหว่างตัวแปร 
   2.  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว  ซึ่งการประมาณค่านี้
สามารถประมาณข้ามกาลเวลา  กลุ่มตัวอย่าง  หรือสถานท่ีได้ (Across  Time,  Samples,  Sites) 
หรืออ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรก็ได้  โดยผลการตรวจสอบนำไปสู่คำตอบ  2  ข้อ  คือ 
2.1)  การสร้างรูปแบบใหม่  และ  2.2)  การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม 
  แนวคิดของ  ไอสเนอร์ (Eisner)  ได้เสนอการทดสอบหรือประเมินโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
เห็นว่าการวิจัยทางการศึกษาส่วนใหญ่  ดำเนินการตามหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือเชิงประมาณ 
มากเกินไป  และในบางเรื่องก็ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการได้ตัวเลขแล้วสรุป  จึงได้เสนอ 
แนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี ้
   1.  การประเมินโดยแนวทางนี้  มิได้ประเมินโดยเน้นสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ตามรูปแบบของการประเมนิแบบอิงเป้าหมาย (Goal  Based  Model)  การตอบสนองปัญหา 
และความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามรูปแบบของการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive  Model) 
หรือการรองรับกระบวนการตัดสินใจตามรูปแบบการประเมนิองิตามการตัดสินใจ (Decision  Making  Model) 
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แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็น 
ท่ีถูกนำมาพิจารณา  ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป 
แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ  ในการพจิารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อให้ได้ 
ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความเหมาะสมของส่ิงท่ีจะทำการประเมิน 
   2.  รูปแบบการประเมินท่ีเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialization)  ท่ีพัฒนา
มาจากศิลปวิจารณ์ (Art  Criticism)  มาใช้เป็นรูปแบบของการประเมิน  โดยให้แนวคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์ 
เป็นการใช้วิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพของส่ิงท่ีศึกษา (Descriptive  Aspect)  ท่ีมีความละเอียดอ่อน 
ลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย  เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าไม่อาจประเมินด้วย
เครื่องวัดใด ๆ  และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง  ในการตัดสินคุณค่า
(Evaluative  Aspect)  แนวคิดนี้ได้นำมาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น  ท้ังนี้เพราะเป็น
องค์ความรู้เฉพาะสาขา  ผู้ท่ีศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ  จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  ดังนั้น  ในวงการ
อุดมศึกษาจึงนิยมนำรูปแบบนี้มาใช้ในเรื่องท่ีต้องการความลึกซึ้งและความเช่ียวชาญเฉพาะทางสูง 
   3.  รูปแบบท่ีใช้ตัวบุคคลหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยให้ความเช่ือถือ 
วา่ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี  ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ  นั้น  จะเกิดขึน้ 
จากประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 
   4.  รูปแบบท่ียอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒติามอัธยาศัย 
และความถนัดของแต่ละคน  นับต้ังแต่การกำหนดประเด็นสำคัญท่ีจะนำมาพิจารณาการบ่งช้ีข้อมลูท่ีต้องการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การประมวลผล  การวินิจฉัยข้อมูล  ตลอดจนวิธีการนำเสนอ 
 
 6.  กระบวนการพัฒนารูปแบบ 
  การพัฒนารูปแบบนั้นอาจจะมีขั้นตอนในการดำเนินงานแตกต่างกันไป  แต่โดยท่ัวไปแล้ว
อาจจะแบง่ออกเปน็สองขั้นตอนใหญ่ ๆ  คือ  การสร้างรูปแบบ (Construct)  และการหาความตรง (Validity) 
ของรูปแบบ (Willer.    1967  :  56)  ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน  จะมีการดำเนินการอย่างไรนั้น
ขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ  และ  ดิเรก  วรรณเศียร 
(2545  :  54)  ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบว่า  การพัฒนารูปแบบนั้น  ไม่มีข้อกำหนดท่ีแน่นอนตายตัว
โดยท่ัวไปการพัฒนารูปแบบจะเริ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะสร้าง  หรือต้องการท่ีจะ 
พัฒนารูปแบบให้ชัดเจน  จากนั้นจึงกำหนดหลักการและองค์ประกอบของรูปแบบท่ีจะพัฒนาแล้วสร้าง
รูปแบบขึ้นและนำรูปแบบไปตรวจสอบหาความเหมาะสม  และความเป็นไปได้หรือทดลองใช้ต่อไป 
ส่วน  บุญชม  ศรีสะอาด (2549  :  41 - 46)  กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบว่า  มี  2  ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนท่ี 1  ผู้วิจยัจะต้องสร้างหรือพัฒนารูปแบบข้ึนมาก่อน  เป็นรูปแบบตามสมมุติฐานโดยการศึกษา
ค้นคว้าทฤษฎี  แนวคิด  รูปแบบและผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  วิเคราะห์สภาพ  สถานการณ์ต่าง ๆ
ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรภายในรูปแบบรวมท้ังลักษณะความสัมพันธ์ 
ขั้นที ่2  การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ  คือ  การนำรูปแบบท่ีได้ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง
เพื่อทดสอบดูว่า  มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามท่ีมุ่งหวังไว้หรือไม่  ผู้วิจัยอาจปรับปรุงรูปแบบใหม่ 
โดยตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรท่ีมีความสำคัญน้อยออกจะทำให้ได้รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมมากขึ้น 
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  นอกจากนี้  ตัวอย่างในเรื่องการพัฒนารูปแบบมีผู้วิจัยไว้หลายท่าน  เช่น  มาลี  ธรรมศิริ 
(2549  :  137)  ได้ทำการวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบองค์การเรียนรู้โดยผ่านหน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในฐานะส่วนขยายของการอุดมศึกษา  ผู้วิจัยได้นำเสนอรูปแบบหน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะ 
ตัวการในการเปล่ียนแปลงให้เป็นองค์การเรียนรู้  ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบท่ีเกีย่วเนื่องกัน  ได้แก่
ระบบย่อย  12  ระบบ  คือ  ความเป็นผู้นำโครงสร้างระบบงาน  รวมท้ังผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
รวมถึงลักษณะท่ีเอื้อและไม่เอื้อต่อการเป็นองค์การเรียนรู้  หน่วยพัฒนาท่ีต้องสร้างหลักสูตรและการสอน 
เพือ่พัฒนาความสามารถส่วนบุคคล  การคิดเชิงระบบ  การเรียนรู้เป็นทีม  ภาพในใจและวิสัยทัศน์ร่วม
และความเป็นผู้นำ  โดยใช้หลักสูตร  6  หลักสูตร  คือ  ทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคล  การสร้างพลังอำนาจ 
ในพนักงาน  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  การพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อการเปล่ียนแปลง 
การพัฒนาทักษะการคิดและท้ายท่ีสุด  บทบาทผู้นำในการกระตุ้น  สาธิต  ช่วยเหลือและปลูกฝังทักษะ
ซึ่ง  ภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง (2551  :  108)  ได้ทำวิจัยเรื่อง  การพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง 
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 2  การวิจัยนี้แบ่งเปน็  4  ขั้นตอน  ดังนี้  คือ 
ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อตรวจสอบยืนยันนิยามองค์ประกอบ  พฤติกรรมบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบ 
และแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคโดยผู้เช่ียวชาญ  ขั้นตอนท่ี 2  สร้างรูปแบบ 
การเรียนรู้และเครื่องมือประกอบการเรียนรู้  ซึ่งได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญ
ขั้นตอนท่ี 3  ตรวจความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ของรูปแบบการเรียนรู้  และขั้นตอนท่ี 4  ประเมิน
ประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู้  หรือ  ศศินันท์  ศิริธาดากุลพฒัน์ (2551  :  95)  ได้ทำวิจัยเรื่อง  การพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์  สำหรับนักเรียน 
ช่วงช้ันท่ี 2  ท่ีมีความสามารถพิเศษด้วยการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development) 
มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้คือ  ขั้นท่ี 1  สร้างโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอน  เพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์  โดยสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบ
โดยผู้เช่ียวชาญ  และทดลองประเมิน  ขั้นที ่2  ศึกษานำร่องรูปแบบการเรียนการสอนโดยการทดลองใช้
และขั้นท่ี 3  ทดสอบประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความฉลาด 
ทางอารมณ์ 
  จากการศึกษาวิเคราะหใ์นเรื่องนีพ้อสรุปได้ว่าการสรา้งรูปแบบ (Model)  นัน้  ไม่มีข้อกำหนด 
ท่ีตายตัวแน่นอนว่าต้องทำอะไรบ้าง  แต่โดยท่ัวไปจะเริ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรู้ (Intensive  Knowledge) 
เกี่ยวกับเรื่องท่ีเราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน  จากนั้นจึงค้นหาสมมติฐานและหลักการของรูปแบบท่ีจะพัฒนาแล้ว 
สร้างรูปแบบตามหลักการท่ีกำหนดขึ้น  และนำรูปแบบท่ีสร้างขึ้นไปตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป 
  จากการศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบของนักวิชาการข้างต้น  สรุปได้ว่า  กระบวนการ
ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบ  ประกอบด้วย 
   1.  การศึกษาองค์ประกอบของเรื่องท่ีจะพัฒนารูปแบบ 
   2.  การสร้างและพัฒนารูปแบบ 
   3.  การทดลองใช้รูปแบบ 
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แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 
 
 1.  ความหมายของการบริหาร 
  การบริหารเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งท่ีมีความสำคัญ  และจำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมของ
หน่วยงานทุกระดับโดยการบริหาร (Administration)  ครอบคลุมภาพรวมขององค์การในขณะท่ีการจัดการ 
มุ่งไปท่ีการจัดการกับทรัพยากรเพื่อให้บรรลุจุดหมายและคำว่า  “การบริหาร”  ปีเตอร์  ดรัคเกอร์ (Peter, 
F  Drucker.    1954  :  12)  ปรมาจารย์ด้านการจัดการได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า  “การบริหาร  คือ
การทำให้งานต่าง ๆ  ขององค์การสำเร็จได้โดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทำ” (Management  is  Getting  
Things  done  Through  Other  People)  ซึ่ง  เออร์เนสเดล (Ernest,  Dale.    1968  :  43)  ; 
แฮโรลต์  คูนตซ์และไซริล (Harold,  Koontz  and  Cyril.    1972  :  43)  ให้คำจำกัดความสอดคล้องว่า 
การบริหาร  หมายถึง  การดำเนินงานของบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ท่ีต้ังไว้  โดยอาศัยปัจจัยท้ังหลาย  ได้แก่  คน  เงิน  วัสดุส่ิงของ  ซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ของการบริหารนั้น ๆ 
รวมถงึกระบวนการจัดหนว่ยงานและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  ให้การทำงานบรรลุเป้าหมายรว่มกนั  ส่วน
เฟสเลอร์และเคตท์ (Fesler  &  Kettle.    1991  :  7)  ให้ความหมายว่า  การบริหารเป็นการจัดการทำให้ 
เกิดความสำเร็จและเหน็ว่า  การบริหารเปน็การระดมให้บุคคลดำเนินการให้ไปสู่เป้าหมาย  ซึง่  โบวี่  และคณะ 
(Bovee  &  Others.    1993  :  5)  ให้ความหมายว่า  การบริหารเป็นกระบวนการท่ีองค์การสามารถ
บรรลุเป้าหมาย  โดยประสิทธิผลและประสิทธิภาพในด้านบุคลากรกายภาพงบประมาณและแหล่งข้อมูล 
สอดคล้องกับ  โฮล์ต (Holt.    1993  :  3)  ให้ความหมายว่า  การบริหารจัดการ  หมายถึง  กระบวนการของ 
การมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรจากการทำงานร่วมกันโดยใช้บุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ  (Certo.    2000  :  555) 
นอกจากนี้  ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์ (2545  :  14)  ยังให้ความหมาย  การบริหารภาครัฐแนวใหม่ว่าเป็นการบริหาร 
ท่ีมุ่งเน้นในการปรับปรุงท้ังกระบวนการรูปแบบและคุณภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการต่าง ๆ
ให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสังคมได้อย่างแท้จริง  ส่วน  สมคิด  บางโม 
(2545  :  59 - 60)  เห็นว่า  การบริหารจัดการ  คือ  ศิลปะในการใช้  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์ขององค์การ 
และนอกองค์การ  เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
  จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการบริหารท่ีนักวิชาการให้ไว้ดังกล่าว  ผู้วิจัยได้สังเคราะห ์
และสรุปว่า  การบริหาร  หมายถึง  การดำเนนิงานขององค์กรท่ีต้องมีคนต้ังแต่  2  คนขึ้นไป  ร่วมกันปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  โดยนำปจัจัยทางการบริหารมาใช้อย่างเป็นกระบวนการ  เพื่อให้การทำงาน 
บรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

  2.1  ความหมายของการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน 
   การบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐานมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า  School – based 
Management  หรือ  SBM  นักวิชาการได้ให้ความหมายการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐานหลายท่าน 
ดังต่อไปนี ้
    เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2541  :  40)  ได้กล่าวไว้ว่า  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
หมายถึง  การบริหารแบบหนึ่งท่ีให้โรงเรียนมีความเป็นอิสระมากขึ้น  ให้ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน 
ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึน้  เป็นการบริหารท่ีอยู่บนพื้นฐานการวิจัยท่ียืนยันประโยชน์ของ 
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การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม  โดยมุ่งใหอ้ำนาจแก่คณะกรรมการโรงเรยีน  3  เรื่อง  คือ  งบประมาณ  บุคลากร 
หลักสูตร  หรือโปรแกรมการศึกษา 
    ถวิล  มาตรเล่ียม (2545  :  41)  ได้กล่าวไว้ว่า  การบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน
หมายถึง  การบริหารจัดการโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการของโรงเรียน  นั่นคือ
สมาชิกโรงเรียน  อันได้แก่  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู – อาจารย์  พ่อแม่ 
ผู้ปกครองนักเรียน  ตลอดจนสมาชิกชุมชนและองค์กรอื่น ๆ  มารวมพลังกันอย่างเต็มท่ีช่วยกัน 
รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรและแก้ปัญหา  ตลอดจนดำเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการ
การศึกษาของโรงเรียนในระยะส้ันและระยะยาว 
    อุทัย  บุญประเสริฐ  (2546  :  13)  ได้กล่าวว่า  การบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน
หมายถึง  กลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา  โดยเปล่ียนอำนาจหน้าท่ีในการตัดสินใจจากส่วนกลางไปยัง
แต่ละโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการโรงเรียน (School  Council  หรือ  School  Board)  ได้มีอำนาจ
ในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรยีนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณ 
บุคลากรและวิชาการ  โดยให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน 
    วีระวฒัน์  อุทัยรัตน์ (2546  :  1)  ได้กล่าวไว้ว่า  การบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน 
หมายถึง  การบริหารโรงเรียนตามความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษา  โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมทำ  และร่วมประเมิน  โดยมุ่งหวัง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
    ไมเยอร์และสโตนฮิล (Myer  and  Stonehill.    1993  :  324)  ได้กล่าวไว้ว่า 
การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  หมายถึง  กลยุทธ์ในการปรับปรงุคุณภาพการศึกษาด้วยการ
ถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจในการบริหารและจัดการศึกษา  ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวกับงบประมาณบุคคลและ
หลักสูตรไปยังโรงเรียน 
    เดวิด  (David, J. L.    1996  :  4 - 5)  ได้กล่าวว่า  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
หมายถึง  แนวทางหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา  โดยการกระจายอำนาจจัดการศึกษาไปยังโรงเรียน 
ให้มากขึ้น  โดยมีความเช่ือว่าการให้โรงเรียนมีอำนาจหน้าท่ีมากขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้น 
มคีวามยืดหยุ่นมากขึ้นและมีผลผลิตดีขึ้น 
    คาลด์เวล (Caldwell.    1990  :  41)  ได้กล่าวว่า  การบริหารแบบโรงเรยีนเป็นฐาน 
หมายถึง  เป็นการกระจายอำนาจไปยังโรงเรียนให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร  เป็นการกระจาย
อำนาจทางการบริหารจัดการมากกว่าจะเป็นอำนาจการเมือง  และให้เกิดการตัดสินใจในระดับโรงเรียน 
ภายใต้กรอบนโยบายของท้องถิ่นและของรัฐ  ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังต้องมีความรับผิดชอบท่ีจะ
ตรวจสอบได้ในการใช้ทรัพยากรท่ีจัดสรรให้ 
   จากความหมายดังกล่าว  พอสรุปได้ว่า  การบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน  หมายถึง
การกระจายอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานท่ีโรงเรียน  ท้ังด้านวิชาการ  ด้านบริหารงานบุคคล
ด้านงบประมาณและด้านบริหารท่ัวไป  ซึ่งโรงเรียนเลือกแนวทางปฏิบัติเองตามสภาพบริบท  และความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการบริหารจัดการได้ด้วยตนเองโดยเน้นรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

  2.2  หลักการการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน 
   อุทัย  บุญประเสริฐ (2546 :  154 - 156)  ได้สรุปหลักการสำคัญในการบริหารแบบ
โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based  Management)  ได้แก่ 
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    1.  หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)  เป็นการกระจายอำนาจจากกระทรวง 
และส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด  เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการศึกษาของเด็ก 
    2.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation  or  Collaboration  or  Involvement) 
ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการบริหาร  ตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษา  ซึ่งจะทำให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 
    3.  หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return  Power  to  People) 
เหมือนในอดีตท่ีจัดการศึกษาหลากหลาย  ท้ังในวัดหรือองค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ  เพราะปัจจุบัน 
การจัดการศึกษาจากส่วนกลางมีข้อจำกัด  ล่าช้า  และไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
    4.  หลักการบริหารตนเอง (Self – Managing)  ในระบบการศึกษาท่ัวไปมักกำหนดให ้
โรงเรียนเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง  แต่มีความเช่ือว่า 
ถ้าให้โรงเรียนมีอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดำเนินการ  เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย  ตามความพร้อม 
และสถานการณ์ของโรงเรียนผลท่ีได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการท่ีทุกอย่างถูกกำหนดมาจากส่วนกลาง 
    5.  หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check  and  Balance)  ส่วนกลางกำหนดนโยบาย 
และควบคุมมาตรฐาน  มีองค์กรอิสระทำหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
เพือ่ใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานตามกำหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ 
   วีระวฒัน์  อุทัยรัตน์ (2546  :  77 – 78)  ได้สรุปหลักการแนวคิดการบริหารสถานศึกษา 
แบบ SBM  ไว้  ดังนี้ 
    1.  การบริหารท่ีมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ (Autonomy) 
ในด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารบุคคล  ด้านการบริหารท่ัวไป 
    2.  หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Participation) 
ในรูปของคณะกรรมการ 
    3.  การบริหารจัดการต้องตอบสนอง  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนมากท่ีสุด 
   ถวิล  มาตรเล่ียม  (2545  :   42)  ได้สรุปการบริหารแบบ SBM  ยึดหลักการในการ
ดำเนินการดังนี ้
    1.  หลักดุลยภาพ (Principle  of  Equifinality)  มีวิธีการหรือแนวทางมากมาย
และหลากหลายท่ีจะนำมาใช้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายการศึกษา  การยืดหยุ่น (Flexibility) 
เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น  โรงเรียนมีความชอบธรรมเต็มท่ีในอันท่ีจะขับเคล่ือน  พัฒนาและดำเนินงาน 
ด้วยยุทธศาสตร์ของตนเองในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการโรงเรียนด้วยพวกเขาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    2.  หลักการกระจายอำนาจ (Principle  of  Decentralization)  เมื่อสภาพแวดล้อม 
เปล่ียนแปลงไปจะส่งผลกระทบให้การบริหารจัดการโรงเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความยุ่งยาก 
และเพิ่มปัญหามากขึน้  ดังนั้นการกระจายอำนาจให้โรงเรียนจะทำให้โรงเรียนมีพลังอำนาจและรับผิดชอบ 
ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยตนเอง  ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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  3.  หลักระบบบริหารจัดการตนเอง (Principle  of  Self  Management  System) 
ด้วยหลักการท้ังสองข้างต้น  จึงจำเป็นท่ีโรงเรียนจะใช้ระบบบริหารจัดการตนเองมาเป็นหลักในการดำเนินงาน 
ภายใต้นโยบายหลักและโครงสร้างขององค์การพัฒนาจุดประสงค์การสอนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สร้างกำลังคนและทรัพยากร  การแก้ปัญหา  และทำให้จุดมุ่งหมายบรรลุผลสำเร็จด้วยความสามารถ
ของโรงเรียนเอง 

  4.  หลักการริเริ่ม (Principle  of  Human  Initiative)  ท่ามกลางความหลากหลาย 
และความซับซ้อนของกิจกรรมการศึกษา  จำเป็นจะต้องอาศัยการริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ของ
สมาชิกโรงเรียนในการทำหน้าท่ีและเพิ่มพูนคุณภาพการศึกษา  ฉะนั้นเป้าหมายของ  SBM  ก็เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมท่ีสมาชิกของโรงเรียนจะมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ
ความริเริ่ม  และความสามารถเพื่อเป็นพลังสร้างคุณภาพการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
   ดังนั้น  พอสรุปได้ว่า  หลักการการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐานนั้นประกอบด้วย 
การกระจายอำนาจ  การมีส่วนร่วม  การบริหารตนเอง  การตรวจสอบถ่วงดุล  และการริเริ่ม  เพื่อเพิ่ม
พลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.3  รูปแบบการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน 
   อุทัย  บุญประเสริฐ (2546  :  40 - 44)  ได้ศึกษาและสรุปรูปแบบการบริหารแบบ
โรงเรียนเป็นฐานไว้  4  รูปแบบ  ได้แก่ 
    1.  รูปแบบท่ีมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก (Administration  Control  SBM)
ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ  ส่วนกรรมการอื่น ๆ  ได้มาจากการเลือกต้ังหรือคัดเลือกจากกลุ่ม
ผู้ปกครอง  ครู  และชุมชน  คณะกรรมการมีบทบาทให้คำปรึกษา 
    2.  รูปแบบท่ีมีครูเป็นหลัก (Professional  Control  SBM)  เกิดจากแนวความคิด
ท่ีว่าครูเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากท่ีสุด  ย่อมรู้ปัญหาได้ดีกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด  ตัวแทน
คณะครูจะมีสัดส่วนมากท่ีสุดในคณะกรรมการโรงเรียน  ผู้บริหารยังคงเป็นประธานคณะกรรมการ
โรงเรียนบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 
    3.  รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลัก (Community  Control  SBM)  แนวคิดสำคัญ
คือ  การจัดการศึกษาควรตอบสนองความต้องการและค่านิยมของผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด 
ตัวแทนของผู้ปกครองและชุมชนจึงมีสัดส่วนในคณะกรรมการโรงเรียนมากท่ีสุด  ตัวแทนผู้ปกครองและ
ชุมชน  เป็นประธานคณะกรรมการ  โดยมผู้ีบริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ  บทบาทหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบรหิาร 
    4.  รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional  Community  Control  SBM) 
แนวคิดเรื่องนี้เช่ือว่าท้ังครูและผู้ปกครองต่างมีความสำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก  เนื่องจากท้ัง  2  กลุ่ม 
ต่างอยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากท่ีสุด  รับรู้ปัญหาและความต้องการของนักเรียนได้ดีท่ีสุด  สัดส่วนของครูและ
ผู้ปกครอง (ชุมชน)  ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเท่า ๆ  กัน 
 
 3.  ขัน้ตอนการบริหารงานคุณภาพ  “การหมุนวงจรคุณภาพของ PDCA” 
  Deming (1994  :  57)  ได้เสนอขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพ  “วงจรคุณภาพของเดมมิง่” 
(Deming Cycle)  ไว้  4  ขั้นตอนคือ (วิฑูรย์  สิมะโชคดี.    2541  :  84) 
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   1.  การจัดทำและวางแผน (Plan)  ประกอบด้วย  1.1)  ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจนแล้วกำหนดหัวข้อควบคุม (Control - Items)  ซึ่งตามปกติได้แก่  Q – C – D – S – M - E 
(Quality  Cost  Delivery  Safety  Morale  Environment)  1.2)  กำหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ 
ให้แก่หัวข้อควบคุมแต่ละข้อ  และ  1.3)  กำหนดวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
   2.  การปฏิบัติตามแผน (Do)  ประกอบด้วย  2.1)  หาความรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินการนั้น
ด้วยวิธีการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วย  2.2)  ดำเนินการตามวิธีการท่ีกำหนด  และ  2.3)  เก็บรวบรวม 
บันทึกข้อมูลท่ีเกีย่วข้องและผลลัพธ์ของหัวข้อควบคุม 
   3.  การติดตามประเมินผล (Check)  ประกอบด้วย  3.1)  ตรวจสอบว่า  การปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามวิธีการทำงานมาตรฐานหรอืไม่  3.2)  ตรวจสอบว่าค่าท่ีวัดได้ (ของตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง)  อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานหรือไม่  และ  3.3)  ตรวจสอบว่า (หัวขอ้ควบคุม)  ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ 
   4.  กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีทำให้ไม่เป็นไปตามแผน (Act) 
ประกอบด้วย  4.1)  ถ้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวิธีการทำงานมาตรฐานก็หามาตรการแก้ไข  
4.2)  ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังก็ค้นหาสาเหตุและแก้ไขท่ีต้นตอเพื่อมิให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นอีก
และ  4.3)  ปรับปรุงระบบการทำงานและเอกสารวิธีการทำงานมาตรฐาน 
  บังอร  มธุรสสุวรรณ (2542  :  23 - 24)  ได้เสนอขั้นตอนการบริหารงานวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(Deming  Cycle)  ไว้  4  ขั้นตอนคือ 
   1.  การจัดทำและวางแผน (Plan)  ได้แก่  1.1)  ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
แล้วกำหนดหัวข้อควบคุม (Control  Items)  ซึ่งตามปกติได้แก่  Q – C – D – S – M - E (Quality  Cost  
Delivery  Safety  Morale  Environment)  1.2)  กำหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุให้แกหั่วข้อควบคุม 
แต่ละข้อและ  1.3)  กำหนดวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
   2.  การปฏิบัติตามแผน (Do)  ได้แก่  2.1)  หาความรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินการนั้นด้วย
วิธีการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเอง  2.2)  ดำเนินการตามวิธีการท่ีกำหนด  และ  2.3)  เก็บรวบรวม
บันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของหัวข้อควบคุม 
   3.  การติดตามประเมินผล (Check)  ได้แก่  3.1)  ตรวจสอบว่า  การปฏิบัติงานเป็นไป 
ตามวิธีการทำงานมาตรฐานหรือไม่  3.2)  ตรวจสอบว่าค่าท่ีวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่  และ 
3.3)  ตรวจสอบว่า (ของหัวข้อควบคุม)  ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม ่
   4.  การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีทำให้ไม่เป็นไปตามแผน (Act) 
ประกอบด้วย  4.1)  ถ้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวิธีการทำงานมาตรฐานก็หามาตรการแก้ไข 
4.2)  ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังก็ค้นหาสาเหตุและแก้ไขท่ีต้นตอเพื่อมิให้เกิดปัญหาซ้ำข้ึนอีก
4.3)  ปรับปรุงระบบการทำงานและเอกสารวิธีการทำงาน 
  ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์  และคณะ (2546  :  77 - 80)  ได้กล่าวถึง  มาตรฐานวงจรคุณภาพ 
ตามแนวคิดของ  เอดวาร์ด  เดมมิ่ง (Edward  Deming)  หรือวงจร  PDCA  ประกอบด้วย  กระบวนการ 
4  ขั้นตอนดังนี้คือ 
   1.  การวางแผน (Plan) เป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการบริหารคุณภาพ  เพราะแผนจะกำหนด 
เป้าหมายและทิศทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพโดยแผนจะอธิบายความจำเป็น  และการสร้าง
ความเข้าใจในการแก้ปัญหา  ซึ่งต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกหน่วยงานในการปรับปรุงแก้ไขอุปสรรค 
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และข้อบกพร่องต่าง ๆ  ขององค์การให้หมดไปอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานบรรลุ
ความสำเร็จตามท่ีต้องการการวางแผนการสร้างคุณภาพ  มี  4  ขั้นตอนคือ 
    1.1  ตระหนักและกำหนดปัญหาท่ีต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงโดยสมาชิกทุกคนจะ
ร่วมมือกันในการระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการดำเนินงาน  เพื่อท่ีจะร่วมกันทำการศึกษาและวิเคราะห์หา 
แนวทางแก้ไขต่อไป 
    1.2  เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนนิงานหรือหาสาเหตุ 
ของปัญหาเพื่อใช้ในการปรับปรุง 
    1.3  อธิบายปัญหาและกำหนดทางเลือกวิเคราะห์ปัญหาเพื่อใช้กำหนดสาเหตุของ
ความบกพร่องและสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมงานคุณภาพเกิดความเข้าใจในสาเหตุ
และปัญหาอย่างชัดเจนแล้วร่วมกันระดมความคิดสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
เพื่อมาทำการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาดำเนินงาน 
    1.4  เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการดำเนินงานโดยร่วมกันวิเคราะห์และ
วิจารณ์ทางเลือกต่าง ๆ  ผ่านการระดมความคิดและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิก  เพื่อตัดสินใจ 
เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งอาจจะต้องทำวิจัยและหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือกำหนดทางเลือกใหม่ท่ีมีความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาได้
มากกว่าเดิม 
   2.  การดำเนินงานหรือการปฏิบัติ (Do)  เป็นการนำทางเลือกที่ตัดสินใจไปวางแผน
ปฏิบัติงานและลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้าปัญหานั้นเป็นงาน 
ท่ีสามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในกลุ่มก็สามารถปฏิบัติได้ทันทีหากปัญหามีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับ
หน่วยหรือกลุ่มอื่นก็ต้องแจ้งให้ผู้บริหารส่ังการให้หน่วยงานอื่นประสานงานและร่วมมือแก้ไขปัญหาให้
สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.  การตรวจสอบ (Check)  เป็นการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานท่ีปฏิบัติโดย
การเปรียบเทียบผลการทำงานก่อนการปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานว่า  มีความแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด  ถ้าผลลัพธ์ออกมาตามเป้าหมายก็จะนำไปจัดทำเป็นมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
แต่ถ้าผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด  ทีมงานคุณภาพต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์
หาสาเหตุเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
   4.  การปรับปรุง (Act)  เป็นการกำหนดมาตรฐานจากผลการดำเนินงานใหม่เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในอนาคตหรือทำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท้ังท่ีเกิดจากความไม่สอดคล้องกับความต้องการ  
ปัญหาท่ีไม่ได้คาดหวังและปัญหาเฉพาะหน้าในการดำเนินงานจนได้ผลลัพธ์ที่พอใจและได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่ายแล้ว  จึงจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในอนาคตและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
และกลุ่มอื่นได้ทราบต่อไป 
  ธรรมชาติของวงจรคุณภาพเดมมิ่งจะไม่หยุดหรือจบลงเมื่อหมุนครบรอบแต่จะหมุนไป
ข้างหน้าเรื่อย ๆ  โดยจะทำงานในการแกไ้ขปัญหาในระดับท่ีสูงขึ้นซับซ้อนขึ้นและยากขึ้นหรือเป็นการเรียนรู้ 
ท่ีไม่ส้ินสุดซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous  Improvement)  และ
หัวใจของวงจรคุณภาพเดมมิ่งอยู่ ท่ีคนท่ีมีคุณภาพและเข้าใจคุณภาพอย่างแท้จริงหรือท่ีเรียกว่า 
คุณภาพอยู่ท่ีใจ (Quality  at  Heart)  ท่ีพร้อมจะเปิดใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่างมุ่งมั่น 
และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  ดังภาพประกอบ 5  ต่อไปนี้ (ศุภชัย  อาชีวระงับโรค.    2546  :  12) 
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ภาพประกอบ 5  วงจร PDCA  กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ท่ีมา  :  ศุภชัย  อาชีวระงับโรค.    2546  :  12 

 
   สำหรับ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 ข  :  17 - 48)  ได้อธิบาย 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพตามแนวคิดของเอดวาร์ด  เดมมิ่ง
ดังนี้คือ 
    1.  การวางแผน  (Plan)  เป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อจะทำงานให้สำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายแนวทางการดำเนินงานผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีจะต้องใช้เพื่อทำงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ  ได้แก ่
     1.1  การกำหนดเป้าหมายเป็นการแสดงถึงคุณลักษณะหรือคุณภาพท่ีต้องการ
ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา  ซึ่งควรระบุให้ชัดเจนและใช้เป็นหลักหรือทิศทางในการดำเนินงาน 
     1.2  การจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมายจะช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น  เพราะจะทำให้ทราบว่า  เป้าหมายใดสำคัญมากน้อยกว่ากันเพียงใด  เพื่อกำหนดกิจกรรม
บุคลากรทรัพยากรและช่วงเวลาท่ีจะดำเนินการในการพัฒนาเป้าหมายนั้น ๆ  ใหเ้หมาะสม 
     1.3  กำหนดแนวทางดำเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงานโดยคิดโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีจะทำให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการรวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จหรือตัวบ่งช้ี  ให้มีความชัดเจนด้วย 
     1.4  การกำหนดระยะเวลาจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพราะผู้ปฏิบัติ 
จะได้ทราบว่างานใดควรดำเนินการให้เสร็จเมื่อไรต้องเร่งดำเนินการก่อนหรือหลังและยังเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีกำกับดูแลจะได้ติดตามงานได้ว่ามีความก้าวหน้าตามแผนเพียงใด 
     1.5  การกำหนดงบประมาณควรคิดงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
รวมท้ังค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ท่ีจำเป็นในการดำเนินโครงการ  หรือกิจกรรมตามแผนอย่างรอบคอบ 
เพื่อใหส้ามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายโดยมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
     1.6  การกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้แผนดังกล่าวสามารถ
ดำเนินการให้บรรลุเปา้หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรกำหนดไว้ให้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบในเรื่องใด 
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    2.  การปฏิบัติตามแผน (Do)  เมื่อสถานศึกษาได้วางแผนการปฏิบัติงานและ
บุคลากรร่วมกันดำเนินการตามแผนท่ีจัดทำไว้แล้วส่ิงท่ีผู้บริหารสถานศึกษาควรจะดำเนินการต่อไป  คือ 
     2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทำงานอย่างมีความสุข 
     2.2  จัดส่ิงอำนวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     2.3  กำกับติดตาม (Monitoring)  ท้ังระดับรายบุคคล  รายกลุ่ม  รายหมวด  
รายฝ่าย  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามแผน 
     2.4  ให้การนิเทศในระหว่างการปฏิบัติงานผู้บริหารต้องกำกับและติดตามว่า
เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนท่ีกำหนดไว้หรือมีปัญหาหรือไม่  หากไม่เป็นไปตามแผนหรือมีปัญหาจะ
ได้ให้การนิเทศเพื ่อปรับปรุงแก้ไขการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานผู้บริหาร  อาจทำได้โดย
สอบถามผู้ปฏิบัติงานหรือให้รายงานความก้าวหน้าของการทำงานเป็นระยะ ๆ  อาจรายงานปากเปล่า
หรือจัดทำรายงานเสนอเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล/กลุ่ม/
หมวด/ฝ่าย 
    3.  การตรวจสอบประเมินผล (Check)  เป็นกลไกสำคัญท่ีกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลย้อนกลับท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานท่ีผ่านมาว่า  บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว ้
เพียงใด  ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง  ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาควรมีการตรวจสอบประเมินผล 
เป็นระยะ ๆ  เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปในทิศทางท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานและ
ตัวบ่งช้ีท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีจุดอ่อน  จุดแข็งประการใดมีส่วนใดท่ีจะต้องปรับปรุงเพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีกำหนดมากท่ีสุด 
    4.  การพัฒนาปรับปรุง (Act)  เมื่อบุคลากรแต่ละคนแต่ละฝ่ายมีการประเมินผล
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้รวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์สังเคราะห์แปลผลในภาพรวมแล้วนำเสนอผล
การประเมินต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองต่อไป 
     4.1  ในระหว่างการดำเนินงานและมีการตรวจสอบประเมินผลผู้บริหารและบุคลากร 
สามารถนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการทำงานของตนเองและปรับปรุงแผนการดำเนินงานได้เลย 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
     4.2  การวางแผนในระยะต่อไปควรมีการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีต้องปรับปรุง
หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อนำไปพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
     4.3  การดำเนินงานประเมินผลของสถานศึกษาไม่ได้ส้ินสุดเพียงแค่ทำการ
ประเมินตนเองเพียงครัง้เดียวแล้วหยุดเลยแต่ต้องทำตลอดเวลาผลการประเมินท่ีจัดทำเสร็จแล้ว  ถือเป็น
ข้อมูลท่ีแสดงถึงสภาพการดำเนินงานในขณะนั้น  ซึ่งต้องมีการตรวจสอบใหม่ว่าการดำเนินงานในช่วงต่อไป
สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพฒันาของสถานศึกษาอย่างไร  การพฒันาปรับปรงุตนเองจึงต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่มีท่ีส้ินสุด 
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 จากการศึกษาข้ันตอนการบริหารงานคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA  มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.  การวางแผน (Plan) 
   การวางแผน  คือ  จุดเริ่มต้นท่ีต้องระวงัรอบคอบต้องพิจารณาให้ดีว่าจะใช้ข้อมูลอะไรบ้าง 
เพื่อการวางแผนข้อมูลน่าเช่ือถอืหรือไม่  เพียงพอหรือไม่  ผู้เข้าร่วมวางแผนคือใครบ้าง  เมื่อไรจะวางแผนเสร็จ 
รายละเอียดของแผนมีอะไรบ้าง  ใครตรวจสอบแผน  พิจารณาหรือยังหาจุดท่ีต้องพัฒนาจุดแข็งและมี
มาตรการรองรับหรือไม่  แจกแผนไปให้ใครบ้าง  ต้องทำประชาพิจารณ์หรือไม่  จะทำอย่างไร  ถ้าแผน
ไม่เป็นท่ียอมรับ  จะใช้อะไรเป็นดัชนีท่ีจะบอกหรือเตือนว่า  การบริหารของเราดีหรอืไม่ดี  อะไรเป็นเกณฑ์ 
ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี 
    1.1  หลักการและแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการวางแผน 
     การวางแผนเป็นภาระหน้าท่ีอันสำคัญยิ่งของหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ  ท้ัง
ภาครัฐบาลและเอกชน  เพราะการวางแผนเป็นเครื่องมือสำคัญของการบริหารงานท่ีเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ (อุทัย  บุญประเสริฐ.    2542  :  6)  ในปัจจุบันการวางแผนใช้กันอย่างแพร่หลาย
แม้กระท่ังในชีวิตประจำวัน  ซึ่งกล่าวได้ว่าการวางแผน  คือ  ชีวิตและความก้าวหน้าของทุกคนและ 
ทุกหน่วยงาน (ประชุม  รอดประเสริฐ.    2543  :  85)  ถึงกระนั้นก็ตามเม่ือมีการซักถามถึงรายละเอียด
ให้จำเพาะเจาะจงลงไปมักจะพบว่า  คนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าการวางแผนคืออะไรแต่ละคนจะมองหรือเข้าใจ 
การวางแผนแตกต่างกันไป 
    1.2  ความหมายและความสำคัญของการวางแผน 
     ความหมายของการวางแผนได้มีผู้รู้หรือนักวิชาการทางด้านการวางแผนให้ความหมาย 
ของการวางแผนในลักษณะต่าง ๆ  กัน  เป็นไปตามกรอบความคิด (Conceptual  FrameWork)  ท่ีแต่ละ 
บุคคลยึดถือ  เช่น  1)  การวางแผนเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
ขององค์การ  การพยากรณ์สภาพแวดล้อมท่ีจะช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และการกำหนดวิธีปฏิบัติท่ีจะ 
ทำให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ  2)  การวางแผนเป็นการตัดสินใจล่วงหน้า
ว่าจะทำอะไร  ทำอย่างไร  ทำเมื่อใด  และใครเป็นคนทำ  3)  การวางแผนเปน็การเช่ือมโยงช่องว่างระหว่าง 
ปัจจุบนักับอนาคต  4)  การวางแผนเป็นการใช้สติปัญญาในการศึกษาปัญหาและหาหนทางแกไ้ขท่ีดีท่ีสุด 
ใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสมและประหยัดท่ีสุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการพร้อมท้ังป้องกันมิให้เกิดปัญหา 
ท่ีจะตามมาจากการวางแผน (สมพร  แสงชัย.    2548  :  18)  5)  การวางแผนเป็นการตัดสินใจของผู้บริหาร 
เป็นการกำหนดส่ิงท่ีต้องการกระทำไว้ล่วงหน้า  เพื่อให้วัตถุประสงค์ขององค์การบรรลุความสำเร็จอย่างมี 
ประสิทธิภาพและ  6)  การวางแผนจึงเป็นการเตรียมการสำหรับการปฏิบัติงานเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับอนาคต 
โดยมีบุคคลรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนมีแนวทางในการแก้ปัญหาและผู้บริหารสามารถควบคุมให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ (ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ.    2547  :  25) 
     จากนิยามดังกล่าวสรุปได้ว่า  การวางแผนเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำส่ิงใด 
อย่างไรโดยใครท่ีไหนและเมื่อไร  โดยใช้วิจารณญาณในการศึกษาปัญหาพิจารณาทางเลือกและกำหนด
แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร  เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
และสนองต่อความต้องการให้ได้ผลมากท่ีสุด 
     ความสำคัญของการวางแผนจากความหมายของการวางแผนดังกล่าวข้างต้น
แสดงใหเ้ห็นว่า  การวางแผนมีความสำคัญยิง่ต่อบุคคลหรือหน่วยงานจนเป็นท่ียอมรบักันวา่การปฏิบัติงานใด ๆ 
โดยปราศจากการวางแผนแล้วเปรียบได้กับเรือท่ีปราศจากหางเสือย่อมเดินทางโดยไม่มีทิศทางวกไปวนมา 
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และชนหนิโสโครกอับปางในท่ีสุด (ประชุม  รอดประเสริฐ.    2543  :  84)  ฉะนัน้จึงสรุปได้ว่า  การวางแผน 
มีความสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานในประเด็นสำคัญ ๆ  ดังนี้  1)  ทำให้การทำงานของบุคลากร
ประสานซึ่งกันและกัน  โดยมีแผนเป็นกรอบในการดำเนินงาน  2)  ช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรใน
การบริหาร  3)  ช่วยให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  4)  เปน็การแบ่งเบา 
ภาระหน้าท่ีของหวัหนา้งานได้เป็นอย่างดี  เพราะการมแีผนย่อมจะต้องมีการกำหนดหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
ของบุคคลต่าง ๆ  ไว้อย่างแนน่อน  5)  ทำให้สามารถระดมสรรพกำลังของทรพัยากรมาใช้อย่างได้ผลและท่ัวถึง 
6)  ทำให้การตรวจสอบและการควบคุมการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  และ  7)  หัวหน้างานสามารถ
ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติงานได้อย่างดีทำให้สามารถแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ได้ทันท่วงที (ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ.    2547  :  83) 
     ความหมายและความสำคัญของการวางแผนตามท่ีกล่าวมาแล้วเป็นเรื่องของ
การวางแผนโดยทั่วไป  ซึ่งใช้ได้กับการวางแผนของทุกวงการหรือทุกสาขาวิชา  รวมทั้งการวางแผน
การศึกษาด้วย  อย่างไรก็ตามการวางแผนในแต่ละสาขาย่อมมีกรรมวิธีแตกต่างกันไปบ้างตามลักษณะ
วิชาส่ิงท่ีจะเป็นเครื่องค้ำประกันว่า  แผนการศึกษาจะสมบูรณ์หรือมีประสิทธิภาพหรือไม่ให้พิจารณาจาก
มิติท่ีสำคัญของการวางแผนการศึกษา  ซึ่งมีอยู่  9  ประการ  ได้แก่  1)  ความมีนัยสำคัญ (Significance) 
ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเป็นจุดกำเนิดของการวางแผนการศึกษา รวมท้ังวัตถุประสงค์ต้องมีนัยสำคัญและมีเกณฑ์
ท่ีจะใช้ตรวจสอบได้  2)  ความเป็นไปได้ (Feasibility)  ในการท่ีจะนำแผนไปปฏิบัติซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห ์
มาเป็นอย่างดีแล้ว  3)  ความสอดคล้องกัน (Relevance)  แผนการศึกษาต้องมีการสอดคล้องกันระหว่าง 
ปัญหาวัตถุประสงค์และการดำเนินงาน  4)  ความชัดเจน (Definitiveness)  หมายถึง  การจัดลำดับ
ขั้นตอนการดำเนนิงานให้ชัดเจนโดยผ่านการทดลองปฏบิัติจากสถานการณ์จำลองมาแล้ว  5)  ความครอบคลุม 
(Parsimoniousness)  หมายถึง  มีรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ 
6)  ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)  แผนการศึกษาจะต้องมีความยืดหยุน่พร้อมท่ีจะปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงได้เสมอเมื่อมีเหตุการณ์เปล่ียนแปลง  7)  มิติด้านเวลา (Time)  มีปัจจัยหลายอย่างของการวางแผน 
เกี่ยวข้องกับเวลา  เช่น  รายละเอียดของสาระต่าง ๆ   ของการวางแผนความเปล่ียนของสถานการณ์ต่าง ๆ   เป็นต้น 
8)  การควบคุมกำกับ (Monitoring)  หมายถึง  การตรวจสอบว่า  แผนการศึกษาดำเนินไปอยา่งมีประสิทธภิาพ 
หรือไม่โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบท่ีแน่นอน  9)  สาระสำคัญของแผน (Subject  Matter)  หมายถึง
สาระสำคัญต่าง ๆ  ท่ีเป็นองค์ประกอบของแผน  ต้องมีครบถ้วนตามหลักการวางแผน 
     นอกจากนี้  อนันต์  เกตุวงศ์ (2541  :  165)  ได้กล่าวถงึหลักการวางแผนต้อง
คำนึงถึงองค์ประกอบท่ีเกี่ยวขอ้งดังนี้คือ  1)  วัตถุประสงค์และนโยบายการคำนึงวัตถุประสงค์และนโยบาย 
ก็เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่า  เราต้องการอะไรและจะจัดทำมากน้อยเพียงใด  เพราะเหตุใดจะต้องทำตามความเข้าใจ 
กับวัตถุประสงค์และนโยบายให้ถ่องแท้ชัดเจน  เพราะวัตถุประสงค์และนโยบายเป็นจุดเริ่มต้นท่ีสำคัญท่ีสุด 
ของการวางแผน  หากไม่ทำความเข้าใจให้ดีเสียแต่ต้นหรือเข้าใจสาระสำคัญของวัตถุประสงค์ผิดพลาดแล้ว 
แผนงานท่ีกำหนดขึ้นก็จะล้มเหลวและไร้ความหมายโดยส้ินเชิง  2)  ปัจจัยต่าง ๆ  ในการวางแผนงานนั้น 
จะต้องคำนึงถึงปจัจัยต่าง ๆ  ท่ีจำเป็นต้องใช้ในการวางแผนปัจจัยเหล่านั้นได้แก่  คน  เงิน  วัสดุ  เครื่องมือ 
อุปกรณ์  สถานท่ี  เวลาและข้อมูล (Information)  ต่าง ๆ  ว่า  มีอยู่มากน้อยเพียงใด  3)  วิธีการต่าง ๆ
เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามแผนเมื่อมีแผนงานใช้แล้วจะต้องมีการปฏิบัติงานตามแผน  โดยจะต้องคำนึงถึง
วิธีการต่าง ๆ  เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามแผนท่ีกำหนดไว้และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ 



34 

4)  วิธีการตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีจะทำให้แผนงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้  ถ้าขาดมาตรการในการควบคุมดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแล้วจะทำให้
แผนงานไร้ประโยชน์  5)  ข้อจำกัดต่าง ๆ  ในการวางแผนนั้นจะต้องมีข้อจำกัด  ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค
หรือข้อขัดแย้งต่อการบริหารงานตามแผนนั้น ๆ  ซึ่งจะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงคุณค่าทางสังคม  นิสัยใจคอ  
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น  ตลอดจนพฤติกรรมของคนในสังคมนั้น ๆ  ด้วยว่า 
จะได้รับความร่วมมือหรือความเต็มใจช่วยเหลือจากคนในสังคมนั้น ๆ  เพียงใดและจะต้องคำนึงถึง 
ส่ิงแวดล้อมและดินฟ้าอากาศอีกด้วย  จะเห็นได้ว่าหลักการวางแผนและมิติการวางแผนดังกล่าว
มีความสำคัญยิ่งท่ีนักวางแผนการศึกษาจะต้องคำนึงถึงเมือ่จะทำการวางแผน  ถ้านักวางแผนปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  คาดหวังได้ว่าแผนท่ีกำหนดขึ้นจะเป็นแผนท่ีดีและสามารถนำไปใช้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ (Paul  Arveson.    1998  :  1  ;  สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ์.    2542  :  187 - 190  ; 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.    2544  :  10) 
     1.2.1  กระบวนการวางแผน 
      ขั้นตอนการวางแผนการศึกษาท่ีกำหนดว่า  จะทำอะไร  จะทำอย่างไร  จะให้ใครทำ 
จะทำเมื่อใด  จะทำท่ีไหน  ซึง่เป็นระบบเป็นกระบวนการอย่างต่อเนือ่ง  ท่ีเรียกว่า  กระบวนการวางแผน 
(Planning  Process)  ดังท่ีนักวิชาการด้านการวางแผนได้แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ  มากมาย 
หลายแนวความคิดในท่ีนี้จะขอเสนอเฉพาะแนวความคิดท่ีเห็นวา่เหมาะสมกับการวางแผนการศึกษาของไทย 
ซึ่ง  สมพร  แสงชัย (2548  :  33 - 34)  แบ่งกระบวนการวางแผน  เป็น  8  ขั้นตอน  ได้แก่  1)  พิจารณา 
สภาพแวดล้อมความต้องการและปัญหาต่าง ๆ  ตลอดจนนโยบายท่ีมีอยู่  2)  ต้ังจุดประสงค์และเป้าหมาย 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาหรือนโยบาย  3)  หาวิธีการแก้ปัญหาโดยวิธีวิเคราะห์หาทางเลือก 
ท่ีดีท่ีสุด  4)  ทำโครงการของทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  5)  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติอาจมีการแก้ไข 
โครงการบ้าง  6)  เสนอของบประมาณอาจมีการแก้ไขโครงการตามจำนวนงบประมาณท่ีได้รับ  7)  ดำเนินงาน 
ตามโครงการประเมินผลโครงการในระหว่างปฏิบัติงานและหลังจากเสร็จส้ินโครงการและสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543  :  3)  ได้เสนอรายละเอียดของขั้นตอนท้ัง  6  สรุปได้ดังนี้ 
1)  ขั้นเตรียมการวางแผน (Pre - planning)  เป็นการเตรียมการในเรื่องการจัดหน่วยงานเพื่อทำหน้าท่ี
วางแผนจัดโครงสร้างระบบและกลไกต่าง ๆ  สร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล  2)  ขั้นวางแผน 
(Planning)  เป็นขั้นตอนดำเนินการวางแผนซึ่งแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย ๆ  อีก  3  ขั้นตอนคือ  2.1)  ขั้นวินิจฉัย 
สภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงาน  2.2)  กำหนดวัตถุประสงค์นโยบายเป้าหมายและค่าใช้จ่าย 
2.3)  การทดสอบความเป็นไปได้  3)  ขั้นการจัดทำแผน (Plan  Formulation)  ในขัน้นี้เป็นการกำหนด
รูปแบบในการเขียนแผน  ซึง่ประกอบด้วย  เนื้อหาสาระต่าง ๆ  ของแผนอย่างครบถ้วน  4)  ขั้นการจัดทำ 
รายละเอียดของแผน (Plan  Elaboration)  ในขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม 
การดำเนินงานท้ังหมดประกอบด้วย  แผนงานโครงการต่าง ๆ  5)  ขั้นการนำแผนไปปฏิบัติ (Plan 
Implementation)  เป็นขั้นประสมประสานระหว่างการวางแผนกับการบริหาร  6)  ขั้นการประเมินผล
การปรับแผนและการจัดทำแผนใหม่ (Evaluation  Revision  and  Pre - planning)  ในขั้นนี้จะเป็น 
การติดตามควบคุมกำกับเพื่อตรวจสอบแผน  หาข้อมูลในการปรับแผนใหม่และจัดทำแผนใหม่  ซึ่งเป็น
การเริ่มต้นวงจรของแผนต่อไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.    2543  :  29 - 31) 
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     การนำวิธีการของกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ (Quality  Control  :  Q.C.) 
มาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของงาน  ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  1)  การระบุปัญหาเป็นขัน้การพิจารณา 
สภาพปัจจุบนัว่า  มีปัญหาอะไรบ้าง  โดยใช้เทคนิคระดมพลังสมอง  2)  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา 
เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา  3)  การเสนอสภาพปัจจุบันของปัญหาเป็นการเสนอ
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากขั้นท่ี 2  โดยเสนอในรูปแผนภูมิพาเรโต้หรือกราฟต่าง ๆ  เพื่อให้เหน็สภาพปัญหา
ชัดเจนขึ้น  4)  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลา  5)  การจัดอันดับความสำคัญ
สาเหตุของปัญหาโดยเน้นกลุ่มของสาเหตุท่ีมีความจำเป็นท่ีต้องรีบดำเนินการแก้ไขก่อน  6)  การกำหนด
เป้าหมายการแก้ปัญหา  7)  การวางแผนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาสาเหตุ  จากขั้นท่ี 5  อาจใช้เทคนิค
การระดมพลังสมองและเทคนิคการวิเคราะห์ทางเลือก  8)  การดำเนินการตามแผนเป็นขั้นการนำแผน
ไปปฏิบัติซึ่งเป็นขัน้การดำเนินการแก้ปัญหา  9)  การประเมินผลการดำเนินงานเป็นการตรวจสอบการ 
ดำเนินงานตามแผนว่า  บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพื่อจะได้หาทางปรับปรุงต่อไป 
(เอกชัย  กี่สุขพันธ์.    2538  :  86 - 94)  โดยการวางแผนตามแนวความคิดนี้เน้นเป็นพิเศษในขั้นตอน
ท่ีเกี่ยวกับปัญหาการวิเคราะห์และการดำเนินงานทุกขั้นตอน  เน้นให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากท่ีสุด 
ดังจะเห็นได้จากการใช้เทคนคิต่าง ๆ  เช่น  เทคนิคการระดมพลังสมองเทคนิคการวิเคราะห์ทางเลือกและ
การใช้แผนภูมิก้างปลาเป็นการระดมพลังจากกลุ่มสมาชิกท้ังส้ิน  จะเห็นว่า  กระบวนการวางแผนตาม
แนวความคิดของนักวิชาการด้านการวางแผนท่ีเสนอมาท้ังหมดนี้จะครอบคลุมสาระสำคัญ ๆ  ของการวางแผน 
คือ  ทำทำไม (Why)  ทำอะไร (What)  ทำท่ีไหน (Where)  ทำเมื่อไร (When)  ใครทำ (Who)  และ 
ทำอย่างไร (How)  กล่าวคือ  การต้ังวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นการตอบสนอง  คือ  Why  การหาทาง 
แก้ไขและทางเลือกต่าง ๆ  คือ  What  การกำหนดสถานท่ีปฏิบัติการคือ  Where  การทำแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งมีการกำหนดเวลาไว้อย่างชัดเจนคือ  When  การกำหนดตัวบุคคลหรือองค์กรท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามแผนคือ  Who  วิธีปฏิบัติต่าง ๆ  คือ  How (สมพร  แสงชัย.    2548  :  34) 
    1.2.2  ประโยชน์ของการวางแผน 
     การวางแผนมีประโยชน์ดังนี้  1)  เป็นทิศทางการบริหารจะประสบผลสำเร็จได้
แผนจะเปน็เครื่องมือกำหนดทิศทางจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมไมไ่ด้  เพราะแผนจะต้องมวีัตถุประสงค์ 
นโยบายและเป้าหมายเพื่อนำพาองค์การไปสู่ผลสำเร็จ  2)  แผนให้ภาพรวมการจัดทำแผนท่ีสมบูรณ์นั้น
จะครอบคลุมภารกิจท้ังหมดท่ีองค์การจัดทำขึ้น  เช่น  แผนพัฒนาโรงเรียนก็จะประกอบไปด้วย
แผนงานวิชาการ  แผนงานธุรการ  เป็นต้น  3)  แผนเป็นเครื่องมอืของการส่ือสารและการประสานงาน
โดยแผนเป็นภาพรวมขององค์การ  แผนจึงกลายเป็นเครื่องมือในการส่ือสารประสานสมาชิกท้ังหมดใน
องค์การให้ได้รับรู้  รับทราบจนสามารถทำงานประสานแผนงานหลักและสามารถลดความซ้ำซ้อนได้ 
4)  แผนเป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมติดตามผล  เมื่อแผนได้กำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน  การกำหนดไว้ในแผน 
จึงเป็นเครื่องมือในการติดตามผลเป็นอย่างดี  แก้ไขพัฒนางานขององค์การให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดต่อไป
และ  5)  แผนเป็นวิธีทำงานร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ  เมื่อแผนชัดเจนการทำงานจะร่วมกันทำงานเป็นทีม 
ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นหลักการสำคัญขัน้มูลฐานของกระบวนการบริหารแผนจะช่วยให้การบริหารงาน
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรืน่  รูปแบบของแผนมีหลายอย่างต่างกันสุดแต่ว่าจะวางแผนใช้สำหรบักิจการใด 
และวัตถุประสงค์อย่างใด  องค์ประกอบสำคัญของแผนขึ้นอยู่กับเวลาและลักษณะมุ่งประสงค์ของแผนนั้น ๆ 
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     แผนงานเปน็แนวทางท่ีจะช่วยให้การบริหารงานดำเนินไปด้วยดี  เกิดประสิทธิภาพ 
แก่งาน  แผนงานเป็นประดุจเข็มทิศท่ีจะช่วยช้ีทางในการดำเนินงาน  อย่างไรก็ดีไม่ว่าแผนงานนั้นจะดีเด่น 
สักปานใดก็ตาม  หากผู้ใช้แผนไม่ดำเนินตามแผนหรือไม่ให้ความสนใจแก่แผนงานนั้นเท่าท่ีควรแล้ว
แผนงานนั้นกไ็ร้ความหมายไม่แตกต่างอะไรไปจากเศษกระดาษหรือถ้าจะอุปมาว่า  แผนงานนั้นเป็นเสือ
แผนงานท่ีไม่ได้รับความสนใจก็คือเสือกระดาษนั่นเอง  โปรดระลึกเสมอว่าแผนงานเป็นหลักและรากฐาน
ของการปฏิบัติงานท้ังปวง  ถ้าปราศจากการวางแผนและการติดตามผลท่ีดีแล้วโอกาสท่ีจะทำงานให้ได้ผลดี 
มีอยู่น้อยเหลือเกินนักบริหารท่ีดีควรสนใจและให้ความสำคัญแก่แผนงานอย่างเพียงพอ  หากท่านยอม 
เสียเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับการวางแผนท่านจะไม่ต้องเสียเวลาเสียแรงงาน  และเสียเงินจำนวนมาก 
เพือ่แก้ไขอุปสรรคเพื่อปรับปรุงกิจการของท่านให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  2.  การลงมือปฏิบัติ (Do) 
   การลงมอืปฏิบัติ  เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญประการหนึ่ง  ท่ีจะต้องจัดหากลวิธีหรือวิธกีาร 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้โดยยึดหลักประหยัดในการใช้ทรัพยากร  ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดให้เกดิประโยชน์มากท่ีสุด 
โดยการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้  เปน็การศึกษาและฝึกอบรมให้เข้าใจในวธิีการทำงานในแต่ละครัง้เก็บข้อมลูถึง 
คุณลักษณะทางด้านคุณภาพตามวิธีการท่ีได้กำหนดไว้และลงมือปฏิบัติ (บรรจง  จันทมาศ.    2540  :  7) 
ในการลงมือปฏิบัติให้ทำตามแผน  แผนท่ีดีมักจะเขียนรายละเอียดถึงขั้น What  if (มีอะไรเกิดขึ้นถ้า) 
หรือมีแผนรอง  แผน a  แผน b  มารองรับ  เช่น  ถ้าทำไปแล้วพบแบบนั้นก็ให้ทำแบบนี้สอนไม่ทันก็ให้
ทำแบบนี้เด็กตีกันก็ให้ทำแบบนี้ ฯลฯ  (วรภัทร์  ภู่เจริญ.    2542  :  27)  การลงมอืปฏิบัติเป็นการลงมือทำ 
ตามแผนท่ีได้วางไว้ (สำนักพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 5.    2543  :  89) 
เมื่อสถานศึกษาได้วางแผนการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วบุคลากรก็ร่วมกันดำเนินการตามแผนท่ีจัดทำไว้
โดยในระหว่างการดำเนินงานผู้บริหารสถานศึกษาควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทำงาน
อย่างมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.    2543  :  28  ;  Paul  Arveson.    1998  :  1  ; 
สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ์.    2542  :  187 - 190  ;  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.    2544  :  10) 
สรุปการลงมือปฏิบัติเป็นการลงมือทำตามแผนท่ีได้วางไว้เป็นการบริหารงานเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมาย
โดยการศึกษาและฝึกอบรมให้เข้าใจในวิธีการทำงานในแต่ละครั้งเก็บข้อมูลถงึคุณลักษณะทางด้านคุณภาพ 
ตามวิธีการท่ีได้กำหนดไว้และลงมือปฏิบัติส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทำงานอย่างมีความสุข 
    2.1  กระบวนการท่ีจะต้องปฏิบัติงาน 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545  :  60)  ให้ความหมายของงานท่ีต้องปฏิบัติ 
ในขั้นนี้  ได้แก่  1)  การจัดกลไกในการปฏิบัติงาน (Organizing)  จัดระบบการทำงานการต้ังกรรมการ 
การจัดกลุ่มปฏิบัติงาน  การมอบหมายงาน  การมอบอำนาจหน้าท่ี  ฯลฯ  2)  การจัดตัวบุคคล (Staffing) 
การมอบหมายอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติการเตรียมความรู้ความสามารถในการทำงาน 
ตามโครงการ  การเตรียมสร้างความพร้อมทางใจ  การจูงใจ  3)  การอำนวยการและการส่ังงาน  4)  การจัดสรร 
และการจัดหาวัสดุ  และอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ  5)  การของบประมาณ
ค่าใช้จ่าย  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดหาเงิน  การควบคุมการใช้จ่าย  การควบคุมการเงินการบัญชี 
6)  การตรวจงาน  การนิเทศงาน  การควบคุมงาน  การรายงานและการแก้ไขปัญหา  และข้อบกพรอ่งต่าง ๆ 
กรมวิชาการ (2541  :  15)  เน้นขั้นปฏิบัติการ (Do)  นั้น  ประกอบด้วย  การทำงาน  3  ระยะ  คือ 
1)  การวางกำหนดการ  1.1)  การแยกแยะกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีต้องกระทำ  1.2)  กำหนดเวลาท่ีคาดว่าต้องใช้ใน 
กิจกรรมแต่ละอย่าง  1.3)  การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ  2)  การจัดการแบบแมทริกซ ์(Matrix  Management) 
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การจัดการแบบนี้สามารถช่วยดึงเอาผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงจากแหล่งต่าง ๆ  มาได้  และเป็นวิธีช่วย
ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  3)  การพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของผู้ร่วมงาน  3.1)  ให้
ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงงานท้ังหมดและทราบเหตุผลท่ีต้องกระทำนั้น ๆ  ใหผู้้ร่วมงานพร้อมในการใช้ดุลยพินิจ 
อันเหมาะสมในการปฏิบัติงานด้วยความยืดหยุ่นภายใต้ขีดจำกัดของแนวทางท่ีกำหนดไว้  3.2)  สอนให้
ผู้ร่วมงานฝึกกระบวนการทางความคิดโดยการฝึกฝนด้วยการทำงาน (On – The – Job - Training)   
1)  อธิบาย/แสดงให้เห็นว่าทำอย่างไร  2)  ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ลองปฏิบัติจริง  3)  ให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนขณะกำลังฝึกสอน  4)  ยอมรับฟังคำวิจารณ์ของผู้อื่นเพื่อนำมาให้ผู้ร่วมงานได้ปรับปรุงงาน  
5)  ใช้เอกสารการวางแผนเป็นอุปกรณ์ในการสอนให้มีรางวัลแก่ทุกคนท่ีให้คำแนะนำในการปรับปรุง  
3.3)  พัฒนาให้เป็นคนมีความสามารถหลาย ๆ ด้าน  3.4)  พัฒนาจิตใจ  รักการร่วมมือกันสรุป 
เมื่อองค์การได้วางแผนการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว  บุคลากรก็ร่วมกันดำเนินการตามแผนท่ีจัดทำไว้  
โดยในระหว่างการดำเนินงานผู้บริหารองค์การควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทำงาน
อย่างมีความสุข  ได้แก ่ 1)  จัดส่ิงอำนวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร  เพือ่ให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  2)  กำกับติดตาม (Monitoring)  ท้ังระดับรายบุคคลรายกลุ่มรายหมวด/รายฝ่าย
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามแผน  3)  การนิเทศในระหว่างการปฏิบัติงานผู้บริหารต้อง
กำกบัติดตามว่า  เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนท่ีกำหนดไว้หรือมีปัญหาหรือไม่  หากไม่เป็นไปตามแผน
หรือมีปัญหาจะได้ให้การนิเทศเพื่อปรับปรุงแก้ไขการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมีหลายวิธี  เช่น  
การสอบถามเป็นรายบุคคล  จัดประชุมกลุ่ม/หมวด/ฝ่ายหรือให้แต่ละบุคคล/กลุ่ม/หมวด/ฝ่ายรายงาน
ความก้าวหน้าของการทำงานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน  โดยอาจรายงานปากเปล่าหรือจัดทำ
รายงานเสนอ  เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล/กลุ่ม/หมวด/ฝ่ายและ
ในแต่ละเดือน  อาจมีการพิจารณาว่าบุคคล/กลุ่ม/หมวด/ฝ่ายใด  มีการดำเนินงานดีเยี่ยมเป็นไปตาม
เป้าหมาย  หรือแผนท่ีกำหนด  ซึ่งอาจมีการให้รางวัลเล็ก ๆ  น้อยเป็นการให้กำลังใจผู้บริหารควรให้ 
การนิเทศเพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท้ังในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
การประเมนิตนเองและทักษะในด้านต่าง ๆ  โดยผู้บริหารอาจให้การนิเทศเองหรือเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญแต่ละด้านมาให้การนิเทศหรือส่งบุคลากรไปฝึกอบรม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แห่งชาติ.    2543  :  28) 
    2.2  หลักและประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
     สำนักพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เขตการศึกษา 5 (2543  :  89) 
สรุปว่าในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพให้ได้ผลแน่นอนนั้นมีหลักปฏิบัติ  10  ประการท่ีทุกคนจะต้อง 
คำนึงถึง  คือ  1)  ทุกคนมีส่วนร่วม  2)  สมาชิกรับผิดชอบและกระตือรือร้น  3)  มีความคิดริเริ่ม 
4)  เมื่อเกิดปัญหาแม้จะเพียงเล็กน้อยต้องรีบแก้ไข  5)  ทำงานด้วยความเช่ือมัน่และความเต็มใจ  6)  ใช้ขอ้มูลจริง 
ในการหาปัญหาและแก้ปัญหา  7)  วางแผนการทำงานล่วงหน้า  8)  ริเริ่มและควบคุมด้วยตนเอง 
9)  ศึกษาและแลกเปล่ียนความรู้กันเป็นประจำ  และ  10)  ตรวจสอบการทำงานด้วยตนเอง 
  3.  การตรวจสอบประเมินผล (Check) 
   ในการจัดการศึกษาทุกระดับจำเป็นต้องมีการวางแผน  นำแผนไปปฏิบัติและประเมินผล 
จะได้ทราบว่าผลการจัดการศึกษาเป็นอย่างไรเป็นท่ีพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องหรือไม่เพียงใด  ในขั้นของการนำแผน 
ไปปฏิบัติจะต้องเขียนเป็นแผนงานและโครงการ  ซึ่งโครงการท่ีกำหนดไว้  เมื่อนำไปปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนท่ีกำหนดไว้หรือไม่นั้นจำเปน็ต้องมีการประเมินผลงานโครงการจึงจะมีโอกาสทราบได้  การประเมิน 
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ผลงาน/โครงการเป็นวิธีการตรวจสอบว่า  กิจกรรมท่ีดำเนินไปตามโครงการเหล่านั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายของโครงการหรือไม่  ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นท่ีกระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Product) 
ดูว่าตามโครงการ  เมื่อได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงเวลาหนึ่งหรือเมื่อส้ินสุดโครงการผลออกมาเป็นอย่างไร 
(สงวน  สุทธิเลิศอรุณ.    2536  :  101) 
    3.1  ความหมายและความสำคัญของการตรวจสอบประเมินผล (Check) 
     การตรวจสอบประเมินผล  เป็นการวัดความก้าวหน้าของงานท่ีดำเนินไปแล้ว 
เปรียบเทียบกับแผนท่ีกำหนดไว้  เพื่อนำมาปรับปรุงแผนให้เกิดความสำเร็จในอนาคต  การประเมินผล 
เป็นกระบวนการจัดการอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วยขั้นตอนของการวางแผน  การนำแผนปฏิบัติและ
การประเมินผล  โดยอุดมคติแล้วแต่ละขั้นตอนจะต่อเนื่องเป็นวงจรคุณภาพไปจนกระท่ังสำเร็จบริบูรณ์ 
(ประกอบ  คุณารักษ์.    2526  :  427)  สรุปแล้วการประเมินผลก็คือ  1)  การต้ังคำถามว่าโครงการตรงกับ 
ความต้องการหรือไม่  2)  การสอบถามแง่มุมต่าง ๆ  ของรูปแบบโครงการ  3)  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
และความพอเพียงของทรัพยากรโครงการและตัวแทน  หรือองค์กรที่นำโครงการ/แผนไปปฏิบัติ 
4)  การวัดความก้าวหน้าท่ีแท้จริงท้ังในด้านผลงานจุดประสงค์และเป้าประสงค์  5)  ผลสรุปเมื่อนำมาใช้
ในการวางรูปแบบและการวางแผนใหม่  ดังนั้นการตรวจสอบเป็นส่ิงสำคัญ  เพราะจะได้เปล่ียนแผนทัน
การเปล่ียนแผนก็คือ  การเข้าวงจร PDCA  ใหม่นั่นเอง (วรภัทร์  ภู่เจริญ.    2542  :  27)  ส่วนการตรวจสอบ 
ทำให้รับรู้สภาพการณ์ของงานท่ีเป็นอยู่  เปรียบเทียบกับส่ิงท่ีวางแผนการตรวจสอบส่ิงท่ีได้ทำไปแล้ว 
(Check)  ซึ่งเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและการประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า  งานท่ีได้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดหรือไม่  เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะทางด้านคุณภาพว่าตรงตามเป้าหมาย 
หรือไม่ (บรรจง  จันทมาศ.    2540  :  7)  การประเมินผลเป็นกลไกสำคัญท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
เพราะจะทำใหไ้ด้ข้อมูลย้อนกลับท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานท่ีผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
เพียงใด  ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง  ผู้บริหารและครูท่ีเข้าใจจะตระหนักถึงความสำคัญของการ
ตรวจสอบประเมินผล (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.    2543  :  29  ;  Paul  Arveson.    
1998  : 1  ;  สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ์.    2542  :  187 - 190  ;  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ. 
2544  :  10) 
     จากความหมายและความสำคัญของการตรวจสอบประเมินผล  สรุปได้ว่า
ความสำคัญของการตรวจสอบประเมินผลคือ  1)  เพื่อปรับปรุงงาน (Course  Improvement)  เพื่อตัดสินว่า 
อุปกรณ์การบริหารงานในองค์การและวิธีการบริหารงานแบบใดน่าพอใจและมีส่วนใดดำเนินการอยู่แล้ว
ต้องแก้ไข  2)  เพื่อตัดสินเกี่ยวกับตัวบุคคล (Decision  about  Individual)  เช่น  ในการตัดสินใจในการ 
วางแผนการคัดเลือกหรือการแยกกลุ่มหรือแจ้งให้ผู้อยู่ในโครงการทราบว่า  ส่วนใดท่ีเขาเด่นและส่วนใด 
ท่ีเขาควรต้องปรับปรุงแก้ไข  เปน็ต้น  และ  3)  เพื่อตัดสินเกี่ยวกับระเบียบวิธีในการบริหาร (Administrative  
Regulation)  เช่น  เพื่อการตัดสินว่า  ระบบการศึกษาของโรงเรียนดีหรือไม่เพียงไรและครูแต่ละคนของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร 
    3.2  กระบวนการตรวจสอบประเมินผล 
     สมบูรณ์  พรรณนาภพ (2541  :  223 – 225)  กล่าวว่า  กระบวนการประเมินผล 
แบ่งออกเป็น  5  ขั้น  คือ  1)  กำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในการประเมินผลนั้นย่อมมี
จุดมุ่งหมายต่าง ๆ  กัน  อาจจำแนกออกได้ในลักษณะกว้าง ๆ  คือ  1.1)  การประเมินผลเพื่อประโยชน์
ในการแนะแนว  หรือปรับปรุงแก้ไข  1.2)  การประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจอันดีกับ
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ผู้เกี่ยวข้อง  1.3)  การประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการจัดสรรงาน (Job - placement)  และการแข่งขัน
เพื่อตำแหน่งการงาน  2)  กำหนดหลักเกณฑ์ (Criteria)  ของการประเมนิได้แก่  การกำหนดหลักเกณฑ์ 
หรือมาตรฐานเพื่อใช้ในการวินิจฉัยคุณค่า  3)  การกำหนดวิธีการและเครื่องมือสำหรับการวัดผล
เนื่องจากการประเมินผลเป็นกรรมวิธีในการนำเอาผลงานมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของงาน  ดังนั้น 
จึงจำเป็นจะต้องอาศัยการวัดผลงานคือ  จะต้องเลือกใช้วิธีวัดผลและเครื่องมือวัดผลท่ีเหมาะสำหรับใช้ใน 
การรวบรวมข้อมูล (Data)  และรายละเอียดต่าง ๆ  ของผลงาน  4)  การวินิจฉัยคุณค่าของข้อมูลต่าง  ๆ 
ท่ีรวบรวมได้แล้วหมายถึง  การกำหนดคุณค่าของข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีรวบรวมมาได้ด้วยการกำหนดลงไปว่าดี 
ปานกลาง  หรือต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้เพยีงไรซึ่งต้องอาศัยเกณฑ์มาตรฐานเป็นเครื่องประกอบการวินิจฉัย 
คุณค่าของข้อมูลต่าง ๆ  เหล่านั้น  5)  การสรุปผลของการประเมินผลท้ังหมด  ได้แก่  การนำเอาผลของ
การวินิจฉัยคุณค่าของข้อมูลต่าง ๆ  มาสรุปเป็นผลของการประเมินผลท้ังหมดเป็นส่วนรวมและ 
กรมวิชาการ (2541  :  15)  อธิบายว่า  การตรวจสอบประเมินผลทำให้รับรู้สภาพการณ์ของงานท่ีเป็นอยู่ 
เปรียบเทียบกับส่ิงท่ีวางแผน  ซึ่งมีกระบวนการดังนี้  1)  กำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2)  รวบรวมข้อมูล  3)  พิจารณากระบวนการทำงานเป็นตอน ๆ  เพื่อแสดงจำนวนและคุณภาพของ
ผลงานท่ีได้รับในแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกับท่ีได้วางแผนไว้  4)  การรายงานจะเสนอผลการประเมิน
รวมทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือความล้มเหลว  ได้แก่  รายงานเป็นทางการอย่างสมบูรณ์และ
รายงานแบบย่ออย่างไม่เป็นทางการ  ส่วน  สมศักดิ ์ สินธุระเวชญ์ (2542  :  187 - 190)  เสนอขั้นตอน 
ท่ีสำคัญในการจัดทำระบบติดตามผลการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ หรือในโครงการมีดังต่อไปนี้ 
1)  กำหนดผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการ  2)  กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจำแนกลักษณะสำคัญของตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน  3)  เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  3.1)  จัดทำบัญชีรายการแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู่ 
ซึ่งอาจมีตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้อง  3.2)  พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ตามความจำเป็น  3.3)  ทดสอบ 
และปรับปรุงเครื่องมือ  และกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  3.4)  เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างสม่ำเสมอ  4)  กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  5)  รายงานผลสัมฤทธิ์  และ  6)  ใช้ประโยชน์ข้อมูล 
การวัดผลการปฏิบัติงาน (Paul  Arveson.    1998  :  1  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
2544  :  10) 
     สรุปกระบวนการตรวจสอบประเมินผล (Performance  Monitoring)  เป็น
กระบวนการวัดผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเกี่ยวกับปฏิบัติงานของหน่วยงานว่า  เป็นไปตามพันธกิจ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงานท่ีได้ริเริ่มโครงการหรือบทบาทของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้มากน้อย
เพียงไร  หากไม่มีการติดตามการปฏิบัติงานหรือโครงการท่ีดำเนินการอยู่ก็อาจไม่เป็นไปตามพันธกิจ
เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้  นอกจากนี้แล้วการติดตามผลการปฏิบัติงานยังเป็นการกำกับ
ตรวจสอบให้การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคุ้มค่าด้วยและเป็นกลไกสำคัญท่ีจะกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนา  เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลย้อนกลับท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานท่ีผ่านมาว่าบรรลุ 
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้เพียงใด  การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายมาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ีท่ีกำหนดในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหรือไม่เพียงใด  มีจุดอ่อนจุดแข็งประการใด 
มีส่วนใดท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีกำหนด
มากท่ีสุด 
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    3.3  ประโยชน์ของการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
     ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (2539  :  25)  เสนอว่า  การติดตามผลการปฏิบัติงานจะ
ช่วยในการตอบปัญหาหลักในการบริหารว่าองค์การปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการหรือไม่  มีกิจกรรมใด 
ท่ีผู้บริหารต้องให้ความสนใจเพิ่มขึ้น  และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  มีเหตุผลสมควรหรือไม่  นอกจากนี้ยังมี 
ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  ดังนี้คือ  1)  ช่วยกระตุ้นให้มีการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีโครงการและผู้บริหาร
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในเรื่องเป้าหมายความก้าวหน้าอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  2)  ช่วยในการ
ปรับปรุงการกำหนดนโยบาย  โดยสามารถให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของโครงการ 
แก่ผู้กำหนดนโยบายได้  3)  ช่วยให้มีภาพรวมแสดงสถานภาพของโครงการ  หรือนโยบายได้ข้อมูล 
เพื่อประเมินความก้าวหน้า  หรือลดปัญหาการดำเนินการช่วยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยท่ีช่วยหรือเร่งให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมาย  4)  ช่วยส่งเสริมความน่าเช่ือถือขององค์การและทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
โดยการรายงานให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  5)  ช่วยในการจัดทำและแสดงเหตุผลในการขอ
งบประมาณ  ประกอบด้วย  5.1)  การกำหนดงานท่ีจะนำทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดไปใช้  5.2)  การขอเพิ่ม
งบประมาณหรือ  5.3)  การพยายามรักษาระดับของงบประมาณท่ีเคยได้รับอยู่ในปัจจุบันไว้  6)  ช่วยทำให ้
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการมีความชัดเจนขึ้นโดยนำความสนใจของผู้ปฏิบัติงานให้มุ่งไปสู่ผลสำเร็จของงานท่ีต้องการ 
โดยเฉพาะ  7)  ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์แนวโนม้โดยการใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ระยะยาว 
แนวโน้มท่ีเบ่ียงเบนต่างไปจากเดิม  อาจนำมาใช้เพื่อกระตุ้นให้มีการวิเคราะห์ว่าเหตุใดผลสำเร็จของงาน
จึงสูงขึ้นหรือลดลงได้  และ  8)  ช่วยแสดงให้เห็นองค์ประกอบหรืองานในโครงการท่ีมีศักยภาพเพื่อจะได้
มีการศึกษาอย่างจริงจังมากขึ้น  เป็นการช้ีโอกาสในการประเมินโครงการท่ีต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นและ
มีความละเอียดมากขึ้น  พันธกิจ  เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ของงาน 
  4.  การลงมือแก้ไขป้องกันหรือการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Action) 
   เมื่อบุคลากรแต่ละคนแต่ละฝ่ายมีการประเมินผลเสร็จแล้วก็ส่งผลให้คณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบ  ซึ่งจะต้องรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์สังเคราะห์  แปลผลในภาพรวมทั้งหมด 
แล้วนำเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้องผลการประเมินสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร  เพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป  รวมท้ังจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ ได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.    2543  :  44 - 45) 
    4.1  ความสำคัญของการลงมือแก้ไขปอ้งกันหรือการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Action) 
ผลของการตรวจสอบ  หากพบว่า  เกิดข้อบกพร่องขึ้น  ทำให้งานท่ีได้ไม่ตรงตามเป้าหมายหรือผลงาน 
ไม่ได้มาตรฐาน  ให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลักษณะปัญหาท่ีค้นพบ (กรมวิชาการ.    2541  :  16)
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Act)  เมื่อตรวจสอบส่ิงท่ีได้ทำตามแผนพบว่า  มส่ีวนบกพร่องเพราะแผนไม่ดี 
หรือทำไม่ได้ตามแผนต้องแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง (บรรจง  จันทมาศ.    2540  :  7)  การนำผลการตรวจสอบ 
มาวิเคราะห์พิจารณาหาต้นตอสาเหตุข้อบกพร่องการระดมสมอง  เพื่อการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก 
การกำหนดมาตรฐานการตัดสินใจว่าขั้นตอนการทำงานท่ีผ่านมาน่าจะถือเป็นมาตรฐานการทำงานหรือ
ต้องแก้ไขปรับปรุงต่าง ๆ  เหล่านี้เป็นส่ิงสำคัญท่ีนักบริหารไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีผลการวิ เคราะห์ 
การวิจัยต่าง ๆ  มักขึ้นหิ้งหรือฝุ่นจับอยู่เสมอ (วรภัทร์  ภู่เจริญ.    2542  :  27) 
    4.2  กระบวนการลงมือแก้ไขป้องกันหรือการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Action) 
ผลของการตรวจสอบ  หากพบว่าเกิดข้อบกพร่องขึ้นทำให้งานท่ีได้ไม่ตรงตามเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้
มาตรฐานให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลักษณะปัญหาท่ีค้นพบคือ  1)  ถ้าผลงานเบีย่งเบนไปจากเป้าหมาย 
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ต้องแก้ไขท่ีต้นเหตุ  2)  ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ  ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วทำการป้องกัน  เพื่อมิให้
ความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกในการแก้ไขปัญหา  เพื่อให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังต่อไปนี้ 
2.1)  การย้ำนโยบาย  2.2)  ปรับปรุงระบบหรือวธิีการทำงาน  2.3)  ประชุมเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน 
ซึ่ง  บรรจง  จันทมาศ (2540  :  7)  ให้ความเห็นว่าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Act)  เมือ่ตรวจสอบ 
ส่ิงท่ีได้ทำตามแผนพบว่า  มีส่วนบกพร่องเพราะแผนไม่ดีหรือทำไม่ได้ตามแผนต้องแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง
โดย  1)  แก้ไขท่ีต้นเหตุ  2)  ค้นหาสาเหตุแล้วทำการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องขึ้นอีก  3)  หาทาง 
พัฒนาระบบหรือปรับปรุงการทำงานนั้น ๆ  โดยตรงสรุปผลการประเมินอาจช้ีจุดท่ีหน่วยงานหรือสถานศึกษา 
ต้องทำการปรับปรุงต้ังแต่เล็กน้อยปานกลางจนถึงหลายประการซึ่งหน่วยงานหรอืสถานศึกษาไม่สามารถ
แก้ปัญหาเหล่านั้นได้พร้อมกัน  จึงต้องกำหนดลำดับความสำคัญว่า  ปัญหาอะไรจำเป็นต้องพัฒนาก่อน
เพื่อนำมาวางแผน  แก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการและจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่อไป 
    4.3  ประโยชน์ของการลงมือแก้ไขป้องกัน  หรือการสร้างมาตรฐานการทำงาน (Action) 
ผลการประเมินสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรและ
ใช้ในการวางแผนต่อไป  รวมท้ังจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  ได้ 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.    2543  :  44 - 45)  คือ  1)  การปรับปรุงการปฏิบติังาน 
ของผู้บริหารและบุคลากรในระหว่างการดำเนินงานและมีการตรวจสอบประเมินผล  ผู้บริหารและบุคลากร 
สามารถนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการทำงานของตนเอง  และปรับปรุงแผนการดำเนินงานได้เลย 
เพือ่ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  2)  การวางแผนในระยะต่อไป  การนำ
ผลการประเมินไปใช้จัดทำแผนต่อไป  ควรมีการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีต้องปรับปรุงของสถานศึกษา
หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  และ  3)  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  ถ้าสถานศึกษานำผล 
ท่ีได้จากการประเมินมาพัฒนาเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้สะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบันก็จะ
เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
  สรุปได้ว่า  วงจรคุณภาพของเดมมิง่  มีลักษณะพิเศษคือ  ต้องทำกันทุกคนท้ังองค์การตลอดเวลา 
ต้ังแต่การปฏิบัติงานประจำวันไปจนถึงดำเนินตามแผนระยะยาวหลาย ๆ  ปี  มกีารปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อมุ่งไปสู่ทิศทางท่ีกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ 
โดยตรง  ได้แก่  ผู้เรียนและผู้ปกครองและผู้รับบริการทางอ้อม  ได้แก่  สถานประกอบการประชาชน
และสังคมโดยรวมว่า  การดำเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
2543  :  7) 
  จากการศึกษาแนวคิดการบริหารคุณภาพตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง  สรุปได้ว่า 
การบริหารคุณภาพตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง  มี  4  ขั้นตอน  คือ  1)  การวางแผน  2)  การปฏิบัติ
ตามแผนท่ีกำหนด  3)  การตรวจสอบผลกับแผน  และ  4)  การปรับปรุงแก้ไขใหม่  ซึ่งการนำวงจรคุณภาพ 
มาปฏิบัติให้ครบทุกขั้นตอนจะทำใหอ้งค์กรมีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
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 4. การบริหารจัดการระบบคุณภาพ TQA  สู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
  TQA  เป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร  ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
เพื่อช่วยในการปรับปรุงวิธีการดำเนินการขีดความสามารถและผลลัพธ์ขององค์กรกระตุ้นให้มีการส่ือสาร
และแบ่งปันสารสนเทศวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศระหว่างองค์กรต่าง ๆ  ทุกประเภทและเป็นเครื่องมือท่ีสามารถ 
นำมาใช้ในการทำความเข้าใจและจัดการผลการดำเนินการขององค์กร  รวมท้ังใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 
และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาของไทยท่ีจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุง
และจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบว่าเราจะบริหารการศึกษาอย่างไรให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจใน
เรื่องท่ีเรียนให้มากที่สุดค้นหานวัตกรรมนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เยาวชนไทยมี
การศึกษาท่ีทันต่อโลกในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันกันทุก ๆ  ด้าน 
อยู่ตลอดเวลา  เราจึงจำเป็นต้องหาวิธีการท่ีจะเป็นหลักประกันคุณภาพมารับรองเรื่องนี้ให้เป็นมาตรฐาน
เป็นแบบแผนท่ีนำไปใช้ได้จริงในการทำงานและได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นเลิศท่ีสุด 
  การนำ TQA  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาพัฒนาใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษานั้น
เป็นอย่างไรและมีผลต่อคุณภาพการศึกษาท้ังองค์กรอย่างไร 
  การประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญ  3  ประการ  คือ 
   1. ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือได้เกิดความเช่ือมั่นและสามารถ 
ตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
   2. ป้องกันการจัดการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความ
เสมอภาคในโอกาสท่ีจะได้รับการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   3. ทำให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการสู่คุณภาพและมาตรฐาน  
อย่างแท้จริง 
  การประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการท่ีสำคัญมี  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
   1.  การควบคุมคุณภาพ (Quality  Control)  เป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นเป้าหมายและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึง่หลัก
ปฏิบัติท่ัวไปมาตรฐานจะกำหนดโดยองค์คณะบุคคลผู้เช่ียวชาญ 
   2.  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality  Audit)  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำเนินการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีกำหนดขึ้นมากน้อยเพียงไร  และมี
ขั้นตอนการดำเนินการท่ีจะทำให้เช่ือถือได้หรือไม่ว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
   3.  การประเมินคุณภาพ (Quality  Assessment)  เป็นการประเมนิคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานท่ีกำกับดูแลในเขตพื้นท่ีและหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง 
ท่ีมีหน้าท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
  ดังนั้น  ระบบ TQA  จึงเป็นยุทธศาสตร์รองรับยุทธศาสตร์หนึ่งท่ีสถานศึกษาควรนำมาแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
  TQA  ย่อมาจากภาษาอังกฤษ  จากคำว่า  Thailand  Quality  Award  เป็นรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ  จัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการในทุกด้าน  ตลอดจน 
ผลประกอบการท่ีดีขององค์กร  มาตรฐานเป็นท่ียอมรับกนัว่าเทียบเท่ากับองค์กรท่ีมีคุณภาพสูงสุดในโลก 
สำหรับประเทศไทย TQA  เริ่มต้นต้ังแต่ปี 2539  มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบัน 
เพิ่มผลผลผลิตแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยมีการศึกษา 
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แนวทางการจัดตั้งรางวัลนี้และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของรางวัลนี้  สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้บรรจุ TQA  ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 11)  
โดยมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการประสานงานกับภาครัฐและเอกชน  คือ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
   วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนการนำแนวทางรางวัลคุณภาพไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน  กระตุ้นให้เกิดการเรียนและแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
รวมท้ังประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรท่ีประสบผลสำเร็จในการนำ TQA  มาใช้  เพื่อแสดงใหน้านาชาติเหน็ถึง
ความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร 
  แนวทางของ TQA  คำนึงถึงความยืดหยุ่นในการดำเนินการท่ีสอดคล้องและต่อเนื่องกันของ
องค์กรท้ัง  7  หมวดดำเนินการ  ได้แก่ 
   หมวด 1  การนำองค์กร  :  ท่ีมุ่งเน้นไปถึงความเข้าใจของผู้นำองค์กรท่ีมุ่งสู่การเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการองค์กร  ซึ่งต้องเข้าใจวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร  รวมท้ังการส่ือสารความเข้าใจ 
ให้มีการร่วมมือของทุกคนในองค์กร  รวมทั้งการมธีรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
   หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  :  หมายถึง  การจัดทำกลยุทธ์เพื่อการขับเคล่ือนองค์กร 
และกำหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน  ตลอดจนการถ่ายทอดกลยุทธ์นั้นไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง 
   หมวด 3  การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  :  องค์กรต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าและ
ความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้  ตอบสนองได้อย่างพึงพอใจ  และมีความสัมพันธ์ที่ดี 
   หมวด  4  การวัด  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้   :  เป็นกระบวนการวัดผล 
การดำเนินงานและทบทวนการดำเนินงาน  รวมถึงการบริหารจัดการสารสนเทศ  ความพร้อมใช้และ
เพียงพอในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร 
   หมวด  5  การมุ่งเน้นบุคลากร  :  บุคลากรถือเป็นทรัพยากรสำคัญท่ีองค์กรต้องรักษา
และเพิ่มคุณค่า  การพัฒนาบุคลากร  จึงเป็นหน้าท่ีสำคัญท่ีองค์กรต้องมุ่งสร้างความผูกพันซึ่งสอดคล้องกับ
คำขวัญหนึ่งท่ียังคงยึดถือมานาน “ รู้รัก  สามัคคี” 
   หมวด 6  การจัดการกระบวนการ  :  คือความเข้าใจในการจัดการและออกแบบระบบงาน 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการ  ตลอดจนต้องมีทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพือ่ให้ยังคงมาตรฐานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนนิงานของ
องค์กรอย่างยั่งยนื 
   หมวด 7  ผลลัพธ์  :  คือผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านผลผลิต  
ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  ด้านการเงินและตลาด  ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  ด้านประสิทธิผลกระบวนการ  
และด้านการนำองค์กร 
  โดยมีค่านิยมและแนวคิดหลักของ TQA  คือ  การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์  ความเป็นเลิศ 
ท่ีมุ่งเน้นลูกค้า  การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล  การให้ความสำคัญกับบุคลากรและพันธมิตร 
ความคล่องตัว  การมุ่งเน้นอนาคต  การจัดการเพื่อนวัตกรรม  การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง  ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในวงกว้างการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่าและมุมมองในเชิงระบบ 
  จากแนวทางการดำเนินการท้ัง  7  หมวดและค่านิยมและแนวคิดหลักของ TQA  จึงต้องอาศัย
องค์ประกอบต่าง ๆ  เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบการศึกษาแล้วการประกันคุณภาพการศึกษานั้น
ก็ไม่ได้ยาก  เพียงแต่มีการวางแผนท่ีดี  มีการจัดการท่ีดี  นี่คือปัจจัยในการนำระบบ TQA  มาใช้แล้ว
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เกิดผลสำเร็จคือ  ระบบการบริหารดี  การวางแผนมีระบบมีความเข้าใจและตอบสนองได้อย่างพึงพอใจ
ของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง  ผลลัพธ์องค์กร 
มีคุณภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.    2542) 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า  การนำระบบ TQA  มาประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ได้อย่างเหมาะสม  โดยทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางการศึกษาและมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การประกันคุณภาพทางการศึกษานั้น  หากแต่ละ
หน่วยงานดำเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีตนเองได้วางไว้  ไม่ว่าจะนำระบบใดมาใช้ก็ย่อมจะเกิด
ผลดีต่อหน่วยงานของตนและหากทุก ๆ  ท่ีคำนึงถึงผู้รับบริการทางการศึกษา  คือ  ผู้เรียนท่ีเป็นทางตรงท่ีเรา 
ให้การศึกษาและผู้ปกครองท่ีได้ส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนในสถานศึกษาก็ย่อมต้องการเห็นบุตรหลานของตน
จบมาอย่างมีคุณภาพสามารถท่ีจะทำงานท่ีดีและมีอนาคตท่ีดีในสังคม  ผู้ได้รับบริการทางอ้อม  ได้แก่  
สถานประกอบการท่ีต้องการบุคคลท่ีมีคุณภาพมาทำงานในหน่วยงานของตน  เพื่อท่ีสถานประกอบการ
จะได้ก้าวหน้าไปได้อย่างยิ่งใหญ่  ประชาชนก็คาดหวังเช่นเดียวกันว่าจะได้บคุลากรท่ีดีมีคุณภาพมีคุณธรรม
มาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ปรับปรุง  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
   1. เจตนารมณ์ 
    ในปจัจุบันระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี การส่ือสาร
ทำให้สังคมโลกมีการล่ืนไหลระหว่างวัฒนธรรมมากขึ้น  การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยเป็นท่ีนิยม
ยอมรับกันท่ัวโลก  ประเทศไทยจะมีความสัมพันธ์กันชุมชนโลกบนพื้นฐานของศักด์ิศรแีละความเท่าเทียมกัน 
จะมีความสามารถในการแข่งขันและร่วมมือกับประชาคมโลกได้ต่อเมื่อเรามกีารปรับเปล่ียนแนวทางการจัด 
การศึกษา  ใหส้ามารถพัฒนาคนและสังคมไทย  ให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  มีคุณภาพสูงขึ้น  รู้จักเลือกท่ี 
จะรับกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติ  ปลูกจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย  รวมถึงการ
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ทันต่อสภาวการณ์โลก 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
มาต้ังแต่ปี  พ.ศ.  2553  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน  720  โรง  ผลการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  จากรายงานการวิจัย  เรื่อง  ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดย  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  พ.ศ. 2560 
พบว่า 
     1. กระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  พบว่า  การดำเนินการตามแนวทางการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวดพบว่า  หมวดท่ีมีค่าเฉล่ียการดำเนินการสูงสุด 
คือ  หมวด  2  กลยุทธ์และหมวดท่ีมีค่าเฉล่ียการดำเนินการน้อยท่ีสุดคือ  หมวด  4  การวัด  การวิเคราะห ์
และการจัดการความรู้ 
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     2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากล  พบว่า  ในภาพรวม
ครูโรงเรียนมาตรฐานสากลมีการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 
      2.1 ด้านคุณภาพของครู  มีการปฏบิัติอยู่ในระดับปานกลาง 
      2.2 การจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study  :  IS)  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
      2.3 ด้านคุณภาพวิชาการ  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
      2.4 ด้านการวิจัยระดับสถานศึกษา  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
     3. คุณลักษณะของนักเรยีนท่ีเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการส่ือสารสองภาษา  ล้ำหน้า
ทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  พบว่า 
      3.1 ด้านความเปน็เลิศวิชาการ  ในภาพรวมนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี  6  มัธยมศึกษาปีท่ี  3  และมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติทุกรายวิชาและทุกช้ันปี 
      3.2 ด้านส่ือสารสองภาษา  ในภาพรวมนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  และมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  ท้ังนี้อาจเนื่องมากจาก
โรงเรียนประสบปัญหาในด้านครูภาษาอังกฤษโดยเฉพาะครูชาวต่างชาติ  คำให้สัมภาษณ์ของครูท่ีกล่าวว่า 
“ครูภาษาอังกฤษท่ีเป็นชาวต่างชาติ  โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีเป็น  Native  Speaker  มีการเปล่ียนบ่อย 
เนื่องจากมีหน่วยงานท่ีให้เงินเดือนท่ีสูงกว่า  ทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ต่อเนื่อง” 
      3.3 ด้านล้ำหน้าทางความคิด  ในภาพรวมนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  และมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  อาจเนื่องมาจากโรงเรียน
ยังประสบปัญหาด้านครูท่ียังมีเจตคติและทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ท่ีครูกล่าวว่า  “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน 
มคีวามจำเป็นต้องปรับเปล่ียน  เจตคติและพฤติกรรมการสอนของครู   ปัจจุบันครูส่วนหนึ่งยังเน้นการสอน 
ท่ีแบบ  Passive  Learning  มากกว่าการสอนแบบ  Active  Learning”  จึงทำให้การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของนักเรียนยังอยู่เพียงระดับปานกลาง 
      3.4 ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ในภาพรวมนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  และมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  อาจเนื่องมากจากการพัฒนา 
ทักษะการสร้างหรือผลิตผลงานมีความจำเป็นต้องฝึกทักษะกระบวนการคิดมาเป็นฐานก่อน  จึงจะสามารถ 
ต่อยอดมาเป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ผลงานหรือช้ินงานได้  ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการศึกษา  ในด้าน
การพัฒนาทักษะการคิด  ก็ยังอยู่ในระดับเพียงปานกลางจึงส่งผลให้การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน 
จึงมีผลการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางด้วย 
      3.5 ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ในภาพรวมนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  และมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  อาจเนื่องมากจากโรงเรียน
ส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจกับตัวช้ีวัดในด้านวิชาการมากกว่าด้านกิจกรรม  จึงอาจละเลยไม่ค่อยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะในเรื่องนี้เท่าท่ีควร 
     จะเหน็ได้ว่า  โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีการพัฒนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ  มีการพัฒนาการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  และส่งผลให้
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นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก  ซึ่งเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
    เจตนารมณ์มุ่งม่ันที่จะบรรลุความคาดหวังสำคัญ  ดังนี้ 
     1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  อันหมายถึง  เป็นคนดี  เป็นคนเก่ง 
เป็นคนท่ีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ภายใต้บริบท
สังคมโลกใหม่  รวมท้ังเพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข่งขัน 
     2. โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล  ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA)  และตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  เป็นโรงเรียนยุคใหม่ท่ีจัดการศึกษาแบบองค์รวม  และบูรณาการเช่ือมโยง 
กับเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ศาสนาและการเมือง  เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
     3. โรงเรียนพฒันาหลักสูตร  รูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นความแตกต่าง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ  ท้ังนี้จำเป็นต้องมีส่ืออุปกรณ์  เครื่องมือ  ส่ือ
นวัตกรรม  เทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีเหมาะสม  และปรับประยกุต์ใช้ได้สมประโยชน์  ทันต่อความเคล่ือนไหว 
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก 
     4. ผู้บริหาร  ครู  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาด้วยวิธีการ 
ท่ีเหมาะสมหลากหลายอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้  และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพงึพอใจและความผูกพนัต่อวิชาชีพ 
อย่างแน่นเฟ้น 
     5. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  และระหว่างประเทศ  รวมท้ังเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนเป็นศูนย์และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนและ
บุคคลท่ัวไป 
   2. กระบวนทัศน์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    2.1  กระบวนทัศน์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
      2.1.1 โรงเรียนมาตรฐานสากลมีหลายรูปแบบ 
         Multi  Model - Benchmarking  เป็นตัวของตัวเอง  พัฒนาศักยภาพขององค์กร 
เร่งให้เกิดความพร้อม  โดยระดมทรัพยากรรอบด้านจากแบบอย่างความสำเร็จท่ีหลากหลาย 
      2.1.2 ความใฝ่รู้  คือ  วิถีไปสู่ความรู้แจ้ง  Spirit  of  Enlightenment 
         สร้างวิถีแห่งการรู้แจ้ง  สร้างแรงกระตุ้นใหม่  แสดงความมหัศจรรย์และเป้าหมาย 
ของสาระวิชา  ปริมาณความรู้  คือ  ความเพลิดเพลินในการแสวงหา 
      2.1.3 โรงเรียนสอนวิถแีห่งภูมิปัญญา  Multi  Intelligence 
         เด็กมี  ภูมิ – ปัญญา – ความสามารถต่างกัน  ความถนัดเป็นส่ิงท่ีเพิ่มศักยภาพ
ได้รู้จัก  และรู้ใจ  ใช้กระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือเด็กเป็นรายบคุคล  เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา 
ของเด็กท่ีแตกต่างกัน 
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      2.1.4 เราคือประชาคมโลก  Global  Community  &  Responsibility 
         ความใฝ่รู้ไม่มีพรมแดนในชุมชนโลก  สัมพนัธภาพและความเป็นเครือญาติพี่น้อง 
นั่นคือความรับผิดชอบร่วมกัน  ของมวลมนุษยชาติต่อประชาคมโลก 
      2.1.5 โรงเรียนประชารัฐ  Synergy – community  School 
         การจัดการศึกษาเกิดจากความร่วมมือของชุมชน  ภาครัฐและเอกชน  เครือข่าย
พันธกิจไปสู่ภูมิภาพ  และสังคมโลก 
 

ตอนที่  1  ภาพความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  6  ภาพแห่งความสำเร็จ  โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class  Standard  School) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class  Standard  School) 

เป็นเลิศวิชาการ 

ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 

ล้ำหน้าทางความคดิ ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ 

สื่อสาร  2  ภาษา ผู้เรียนมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก 

(World  Citizen) 

การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

(World-Class  Standard) 

การบริหารจัดการด้วย
ระบบคณุภาพ 

(Quality  System 
Management) 
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   3. ภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class  Standard  School) 
    การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างมีความสุข”  มาตรา  6  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  (ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2545) 
ซึ่งภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class  Standard  School)  มีรายละเอียด
ดังนี้  คือ 
     3.1 ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล 
       3.1.1 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
       3.1.2 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
     3.2 วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
       3.2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) 
       3.2.2 เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
(World-Class  Standard) 
       3.2.3 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality  System 
Management) 
     3.3 คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
       3.3.1 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) 
       3.3.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class standard) 
       3.3.3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality  System  Management) 
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ความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 

 
 

เป็นเลิศวิชาการ 
    
        สื่อสารสองภาษา                   ล้ำหน้าทางความคิด 

 
 

ผู้เรียนมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก 

 
 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์     ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 
 
 

ผู้เรียน 
 
 
 

 หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน    ครู 
 

 
 

 
 

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งปี 
(Thailand  Quality  Award  :  TQA) 

 
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง  สพฐ. 

(Office  of  The  Basic  Education  Commission  Quality  Award  :  OBECQA) 
 

ระดับคณุภาพโรงเรียน (School  Quality  Award  :  ScQA) 
 

ภาพประกอบ  7  ภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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    3.1 คุณลักษณะผู้เรียน 
     ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen)  ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนมีดังนี้ 
1)  เป็นเลิศวิชาการ  2)  ส่ือสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา  3)  ล้ำหน้าทางความคิด  4)  ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์  และ  5)  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
      3.3.1 ด้านที่  1  คุณภาพผู้เรียนมีลักษณะ  ดังนี้ 
       1. เป็นเลิศวิชาการ 
        1.1 นักเรียนช้ัน  ป.6  และ  ม.3  มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
        1.2 นักเรียนช้ัน  ม.6  มีคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน 
(O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
และภาษาต่างประเทศ  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
       2. สื่อสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา 
        2.1 นักเรียนช้ัน  ป.4 - 6  ม.1-3  และ  ม.4-6  ได้เข้าร่วมให้แสดงหรือ
ได้รบัรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ  ในงานท่ีจัด
โดยหน่วยงานภายนอก 
        2.2 นักเรียนช้ัน  ป.4 - 6  ม.1-3  และ  ม.4-6  มีผลงานการเขียนรายงาน 
เชิงวิชาการ/บทความเปน็ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือส่ือออนไลน์วิชาการ 
ท่ีจัดทำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก 
        2.3 นักเรียนช้ัน  ป.4 - 6  ม.1-3  ท่ีเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
จากแบบทดสอบมาตรฐาน  CEFR  ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบได้มาตรฐาน  CEFR 
        2.4 นักเรียนช้ัน  ม.  6  ของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีโครงการคัดเลือก 
เข้าสอบวัดความสามารถ  ด้านภาษาอังกฤษ  จากแบบทดสอบมาตรฐาน  เช่น  TOFEL  PB  ,  TOFEL 
CBT  ,  TOFEL  IBT  ,  IEL TS  ,  TOEIC  หรืออื่น ๆ  มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน  TOELF 
IBT 
        2.5 นักเรียนช้ัน  ป.6,  ม.3  และ  ม.6  ท่ีเรียนภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง 
มีทักษะการส่ือสาร  ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 
       3. ล้ำหน้าทางความคิด 
        3.1 นักเรียนช้ัน  ป.4 - 6  ม.1-3  และ  ม.4 - 6  มีผลงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent  Study)  ด้าน ICT  ,  IoT  ,  M2M  ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ 
ได้รับรางวัลจากงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 
        3.2 นักเรียนช้ัน  ป.6  และ  ม.3  มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและ
การอ่านภาษาไทยจากเครื่องมือกลาง 
        3.3 นักเรียนช้ัน  ป.6  และ  ม.3  มีคะแนนการทดสอบคณะคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์  จากเครื่องมือกลาง 
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        3.4 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA 
มีคะแนนการสอบ  ด้านการอ่าน  ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า
คะแนนเฉล่ียของนักเรียนระดับประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ PISA  ในปีเดียวกัน 
        3.5 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS 
มีคะแนนผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ช้ัน  ป.4  และ  ม.2  มีคะแนนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า
คะแนนเฉล่ียของนักเรียนระดับประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ  TIMSS  ในปีเดียวกัน 
       4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
        4.1 นักเรียนช้ัน  ป.4 - 6  ม.1-3  และ  ม.4 - 6  มีผลงานจากการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study)  ทุกด้าน  ท้ังด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษา  พลศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพและเทคโนโลยีท่ีได้รับ 
การประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ  ว่าเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพในระดับดี  จากงานแสดงผลงานประจำท่ี
โรงเรียนจัดขึน้ 
        4.2 นักเรียนช้ัน  ป.4 - 6  ม.1-3  และ  ม.4 - 6  มีผลงานจากการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study)  ทุกด้าน  ท้ังด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษา  พลศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ท่ีได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน  หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ 
        4.3 นักเรียนช้ัน  ป.4 - 6  ม.1-3  และ  ม.4 - 6  มีผลงานท่ีจัดทำขึ้นจาก 
ผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent  Study)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านส่ือดิจิตอล 
        4.4 นักเรียนช้ัน  ป.4 - 6  ม.1-3  และ  ม.4 - 6  มีผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม 
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  ได้จากการออกแบบ  ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
       5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
        5.1 นักเรียนช้ัน  ป.4 - 6  ม.1-3  และ  ม.4 - 6  มีผลงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  ท่ีเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต  ศิลปะ  วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและสังคม  ท่ีทำขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง  ได้รับการประเมินในระดับดีจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึน้ 
        5.2 นักเรียนช้ัน  ป.4 - 6  ม.1-3  และ  ม.4 - 6  มีผลงานการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง  ท่ีเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม  วิถีชีวิต  ศิลปะวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและสังคม  ท่ีทำขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง  ท่ีได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ประกวด/ 
แข่งขันหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
        5.3 นักเรียนช้ัน  ป.4 - 6  ม.1-3  และ  ม.4 - 6  มีผลงานการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง (Independent  Study)  ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอื่นท่ีนักเรียนสนใจได้
เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน  หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
      3.3.2 ตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       1. เป็นเลิศวิชาการ 
        1.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.3  ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับขัน้พื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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       2. สื่อสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา 
        2.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.1 – 3  ได้เข้าร่วมให้แสดง  หรือได้รับรางวัล 
เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  รูปแบบต่าง ๆ  ในงานท่ีจัดโดย
หน่วยงานภายนอก 
        2.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.1 – 3  ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/ 
บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารส่ือออนไลน์ทางวิชาการท่ีจัดทำโดย 
โรงเรียนหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอก 
        2.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.1 – 3  ท่ีเข้าสอบวัดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ  จากแบบทดสอบมาตรฐาน  CEFR  ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ  CEFR 
        2.4 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.3  ท่ีเรียนภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง 
มีทักษะการส่ือสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 
       3. ล้ำหน้าทางความคิด 
        3.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.1 – 3  ท่ีมีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง
(Independent  Study)  ด้าน  ICT  ,  IoT  ,  M2M  ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขันหรือ
ได้รับรางวัล  จากงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 
        3.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.3  ท่ีมีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและ
การอ่านภาษาไทยจากเครื่องมือกลาง 
        3.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.3  ท่ีมีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือกลาง 
        3.4 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบ
โครงการ  PISA  มีคะแนนการสอบ  ด้านการอ่าน  ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์  เฉล่ียไม่ต่ำกว่า 
คะแนนเฉล่ียของนักเรียนระดับประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ  PISA  ในปีเดียวกัน 
        3.5 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.2  โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่ม 
เข้าสอบโครงการ  TIMSS  มีคะแนนการผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เฉล่ียไม่ต่ำกว่า
คะแนนเฉล่ียของนักเรียนระดับประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ  TIMSS  ในปีเดียวกัน 
       4. ผลติงานอย่างสร้างสรรค์ 
        4.1 ร้อยละของผลงานนักเรียนช้ัน  ม.1-3  จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent  Study)  ทุกด้าน  ท้ังด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  สุขศึกษา  พลศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ท่ีได้รับการประเมินจากครู/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิว่าเปน็ผลงานท่ีมีคุณภาพในระดับดี  จากงานแสดงผลงานประจำปีท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
        4.2 ร้อยละของผลงานนักเรียนช้ัน  ม.1-3  จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent  Study)  ทุกด้าน  ท้ังด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  สุขศึกษา  พลศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ท่ีได้เข้าร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน  หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ 
        4.3 ร้อยละของผลงานนักเรียนช้ัน  ม.1-3  ท่ีมีผลงานจัดทำขึน้จากผลงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง (Independent  Study)  ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านส่ือดิจิตอล  อย่างน้อย  
2  แห่ง 
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        4.4 ร้อยละของผลงานนักเรียนช้ัน  ม.1-3  ท่ีเป็นนวัตกรรมทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได้จากการออกแบบ  ประดิษฐ์  และสร้างสรรค์ 
       5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
        5.1 ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study)  ท่ีเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม  วิถีชีวิต  ศิลปะ  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ 
และสังคมของนักเรียนช้ัน  ม.1-3  ท่ีได้ทำขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง  ได้รับการประเมินในระดับดี
จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
        5.2 ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study)  ท่ีเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม  วิถีชีวิต  ศิลปะ  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ 
และสังคมของนักเรียนช้ัน  ม.1-3  ท่ีได้ทำขึ้นด้วยความริเริม่ของตนเอง  ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ 
ประกวด/แข่งขัน  หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
        5.3 ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
 Study)  ท่ีเกีย่วกับกลุ่มประเทศอาเซียน  หรือประเทศอื่นท่ีนักเรียนสนใจ  ของนักเรียนช้ัน  ม.1-3  ได้
เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน  หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
      2.3.2 ตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       1. เป็นเลิศวิชาการ 
        1.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.6  ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
       2. สื่อสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา 
        2.1 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.4 - 6  ท่ีได้เข้าร่วมให้แสดง  หรือได้รับรางวัล 
เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  รูปแบบต่าง ๆ ในงานท่ีจัดโดย
หน่วยงานภายนอก 
        2.2 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.4 - 6  ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/ 
บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารส่ือออนไลน์ทางวิชาการท่ีจัดทำ 
โดยโรงเรียน  หรือหน่วยงานภายนอก 
        2.3 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม. 6  ของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีโครงการ
คัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถ  ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน  เช่น  TOFEL  PB  ,  
TOFEL  CBT  ,  TOFEL  IBT  ,  IEL  TS  ,  TOEIC  หรืออื่น ๆ  มีคะแนนผลการทดสอบเทียบ
คะแนน  TOELF  IBT 
        2.4 ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม.6  ท่ีเรียนภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง 
มีทักษะการส่ือสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 
       3. ล้ำหน้าทางความคดิ 
        3.1 นักเรียนช้ัน  ม.4 - 6  มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Independent  
Study)  ด้าน ICT  ,  IoT  ,  M2M  ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัล  จากงานท่ีจัด
โดยหน่วยงานภายนอก 
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       4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
        4.1 ร้อยละของผลงานนักเรียนช้ัน  ม.4 - 6  จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent  Study)  ทุกด้าน  ท้ังด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ท่ีได้รับการประเมินจากครู/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพในระดับดีจากงานแสดงผลงานประจำปีท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
        4.2 ร้อยละของผลงานนักเรียนช้ัน  ม.4 - 6  จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent  Study)  ทุกด้าน  ท้ังด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ท่ีได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/ 
แข่งขัน  หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ 
        4.3 ร้อยละของผลงานของ  นักเรียนช้ัน  ม.4 - 6 ท่ีจัดทำขึ้นจากผลงาน
การศึกษาด้วยตนเอง (Independent  Study)  ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านส่ือดิจิตอล  อย่างน้อย  2  แห่ง 
        4.4 ร้อยละของผลงานนักเรียนช้ัน  ม.4 - 6  ท่ีเป็นนวัตกรรมทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพได้จากการออกแบบ  ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 
       5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
        5.1 ร้อยละของ  จำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study)  ท่ีเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ด้านส่ิงแวดล้อม  วิถีชีวิต  ศิลปะ  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ 
และสังคม  ของนักเรียนช้ัน  ม.4 - 6   ท่ีนักเรียนทำขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง  ได้รับการประเมิน 
ในระดับดีจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
        5.2 ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study)  ท่ีเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม  วิถีชีวิต  ศิลปะ  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ 
และสังคม  ของนักเรียน  ช้ัน  ม.4 – 6  ซึ่งได้ทำขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง  ได้เข้าร่วม  หรือคัดเลือก 
ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขนั  หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
        5.3 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 
ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอื่นท่ีนักเรียนสนใจ  ของนักเรียนช้ัน  ม.4 – 6 ได้เข้าร่วม
หรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน  หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
    2.4 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  (World-Class Standard) 
     2.4.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 
      1. จัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
      2. จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
      3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
(Independent  Study  :  IS) 
      4. พัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ท้ังการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
การศึกษาด้วยตนเองของนักเรียน 
      5. จัดการเรียนการสอน  โดยพัฒนาการใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality-
Classroom  System) 
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      6. ใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล  โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน 
สอบปากเปล่า  สอบสัมภาษณ์  และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ  ท้ังใน
และต่างประเทศ 
       ตัวชีวั้ด  ด้านคณุภาพวิชาการ 
        1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดหลักสูตรทีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัด
และศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 
        2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
        3. ร้อยละของโรงเรียนท่ีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง (Independent  Study  :  IS) 
        4. ร้อยละของโรงเรียนท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ท้ังการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และการศึกษาด้วยตนเอง 
        5. ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน  โดยใช้ระบบหอ้งเรียนคุณภาพ 
(Quality-Classroom  System) 
        6. ร้อยละของโรงเรียนท่ีใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล 
โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน  สอบปากเปล่า  สอบสัมภาษณ์  และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ 
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ  ท้ังในและต่างประเทศ 
     2.4.2 ด้านคุณภาพของครู 
      1. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ 
และผ่านการประเมินระดับชาติ 
      2. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
      3. ครูใช้หนังสือ  ตำราเรียนและส่ือภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 
      4. ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)  ในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
การเผยแพร่ผลงาน  ท้ังระบบออนไลน์ (online)  และออฟไลน์ (offline) 
      5. ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ภาค/ชาติ/นานาชาติ 
      6. ครูใช้การวิจัย  ส่ือ  นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
       ตัวชีวั้ด  ด้านคุณภาพของครู 
        1. ร้อยละของครูท่ีผ่านการประเมินความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/ 
อาชีพ  ระดับชาติ 
        2. ร้อยละของครูท่ีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
        3. ร้อยละของครูใช้หนังสือ  ตำราเรียนและส่ือภาษาต่างประเทศในการจัด 
การเรียนการสอน 
        4. ร้อยละของครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)  ในการจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมนิผล  การเผยแพร่ผลงาน  ท้ังระบบออนไลน์ (online)  และออฟไลน์ (offline) 
        5. ร้อยละของครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 
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        6. ร้อยละของครูท่ีใช้การวิจัย  ส่ือ  นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
      2.4.3 ด้านการวิจัยและพัฒนา 
       โรงเรียนดำเนินการจัดทำวิจยัและพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน 
ท้ังด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  และใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตัวช้ีวัด  ด้านการวิจัยและพัฒนา 
       ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีผลการวิจัย  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ  1  เรื่อง  ในการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ  มีหัวข้อดังนี้  1.   ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน  2.  ด้านระบบการบริหารจัดการ 
3.  ด้านปัจจัยพื้นฐาน  4.  ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
        1. ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
         1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
         2. ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.  (OBECQA) 
         3. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ  (Academic  Leadership) 
ท่ีมีผลงานปรากฏเป็นท่ียอมรับ 
         4. ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและ 
การบริหารจัดการ 
         5. ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
         6. ผู้บรหิารมีประสบการณ์การอบรม  ศึกษาดูงาน  แลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ 
          ตัวชี้วัด  ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
           1. รอ้ยละของผู้บริหารโรงเรียนท่ีบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
           2. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหาร 
จัดการด้วยระบบคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
           3. ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
           4. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
           5. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
           6. ร้อยละของผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การอบรม  ศึกษาดูงาน  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ 
        2. ด้านระบบการบริหารจัดการ 
         1. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  และตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
         2. โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ (KM)  และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร ่
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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         3. โรงเรียนนำวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best  Practice)  มาใช้ในการบริหาร
จัดการของโรงเรียน 
         4. โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว 
         5. โรงเรียนสามารถแสวงหา  ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  เพื่อพัฒนา
ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา  โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการ
และจำเป็น 
         6. โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 
          ตัวชี้วัด  ด้านระบบการบริหารจัดการ 
           1. ร้อยละของโรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 
และ  TQA 
           2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีได้รบัรางวัลจากนวัตกรรม 
           3. ร้อยละของโรงเรียนท่ีนำวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best  Practice)  
มาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน 
           4. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระ
และคล่องตัว 
           5. ร้อยละของโรงเรียนสามารถแสวงหา  ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา  โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพ
ความต้องการและจำเป็น 
           6. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหาร
จัดการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
        3. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
         1. โรงเรียนมีขนาดช้ันเรียนเหมาะสมตามมาตรฐานท่ีกำหนดทุกระดับ  
และมีอัตราครู  1  คน  ต่อนักเรียนไม่เกิน  20  คน 
         2. โรงเรียนมีจำนวนนักเรียน  30 – 40   คนต่อห้องเรียน 
         3. ภาระงานสอนของครูมีความเหมาะสม  ตามเกณฑ์ท่ี  กคศ.  กำหนด 
         4. โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ  ตำราเรียน  ส่ือเทคโนโลยี  ท่ีมีคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ 
         5. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง  เช่ือมโยงครอบคลุม 
พื้นท่ีของโรงเรียน 
         6. โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics Multi-
Media  Classroom)  ห้องทดลอง  ห้องปฏบิัติการ  และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เน้นความเป็นเลิศ 
ของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง 
         7. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  ศูนย์วิทยบริการ  
(Resource  Center)  ท่ีมีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริหาร  มีส่ือท่ีเพียงพอเหมาะสม 
ทันสมัย  มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
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         8. ร้อยละของโรงเรียนท่ีดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน (เฉพาะมัธยมศึกษา) 
ตัวชี้วัด  ด้านระบบการบริหารจัดการ 
        4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
         1. โรงเรียนมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่าย
ร่วมพัฒนาท้ังในระดับท้องถิ่น/ภาค/ชาติ/นานาชาติ 
         2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์  และทรัพยากร 
ระหว่างเครือขา่ยโรงเรียนรว่มพัฒนา 
         3. โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
         4. นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลอื่นท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ 
          ตัวชีวั้ด  ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
           1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีเครือข่ายร่วมพัฒนาท้ังในระดับท้องถิ่น/ 
ภาค/ชาติ/นานาชาติ 
           2. ร้อยละของครู/นักเรียนท่ีมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่น  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
           3. ร้อยละของโรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา 
และองค์กรอื่น ๆ  ท่ีเกีย่วข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
   4. ภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินโครงการสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
    ภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินโครงการสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล  มีรายละเอียดดังนี้  
     1.  ศึกษาทำความเข้าใจโครงการและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     2.  จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
     3.  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
โดยเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม  “สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”  (Independent  Study  :  IS) 
     4.  จัดทำห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ (Resource  Center)  ห้องสมุด  พร้อมท้ัง
จัดหาครุภัณฑ์  อุปกรณ์  ส่ือ  ปรับบรรยากาศ  ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
สู่สากล 
     5.  สำรวจข้อมูลครูเพื่อเตรียมการพัฒนา 
     6.  ดำเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามแนว  OBECQA  จัดต้ังและดำเนินการ
เครือข่ายร่วมพัฒนา 
     7.  วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม 
     8.  นำเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้
     9.  รายงานผลการประเมินโครงการพร้อมท้ังประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
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   5. แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    5.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     เป็นการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พทุธศักราช  2551 
      ข้อท่ี  1  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหม้คีวามรู้  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรม 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
      ข้อท่ี  2  เป็นหลักสูตรท่ีสนองนโยบายการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่าง ๆ  
ของโลกยุคโลกาภิวัฒนท่ี์มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
    5.2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาสู่มาตรฐานสากล  มีแนวทางการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
     1.  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เกี่ยวกับ 
หลักการ  จุดมุ่งหมาย  สมรรถนะสำคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  โครงสร้าง
รายวิชา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การวัดประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร  โดยนำมาเทียบเคียงกับ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     2.  ศึกษาคุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนท่ีเป็นสากล  ตามหลักสูตรของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
     3.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  บริบทของโรงเรียน  เพื่อมุ่งเน้นความเป็นไทยและ 
ความเปน็สากล 
     4.  การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สามารถเช่ือมโยงบูรณาการในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษา  หรือจำนวน
หน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษา  ได้ตามสภาพความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษา 
ดังนี ้
      4.1  ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาในโปรแกรมการเรียนรู้ของ  EP 
(English  Program)  IEP (Intensive  English  Program)  MEP (Mini  English  Program)  หรือ 
IB (International  Baccalaureate)  และหลักสูตรท่ีเน้นความเป็นเลิศเฉพาะทาง  เช่น  วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  ภาษา  ดนตรี  กีฬา  อาชีพ  เป็นต้น  เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกับบรบิทและความเปน็สากล 
ท้ังในการจัดรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม 
      4.2  จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง  มีลำดับขัน้ตอนท่ีเหมาะสม  และสอดคล้อง 
กับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้  บันได  5  ขั้น  พัฒนาผู้เรียน 
สู่มาตรฐานสากล  และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
บรรลุเป้าหมาย  โดยการปรับเนื้อหาสาระการเรียนรู้  หรือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และ 
จัดสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study  :  IS)  ซึ่งจัดแบ่งเป็นสาระ 
การเรียนรู้  3  สาระ  ประกอบด้วย 
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       IS  1-  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research  and  Knowledge 
Formation) 
       IS  2 –  การส่ือสารและการนำเสนอ (Communication  and  Presentation) 
       IS  3 –  การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social  Service  Activity) 
     ไปสู่การเรียนการสอน  ในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้  รายวิชาเพิ่มเติม  หรือกิจกรรม 
พฒันาผู้เรียนตามแนวทางท่ีกำหนด  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน 
     5.  จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารได้ 
ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี  2 
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  8  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู้ 
8  กลุ่มสาระ 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
-  กลุ่มรายวิชาท่ี
ส่งเสริม
ความสามารถ
พิเศษของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ 
-  กลุ่มรายวิชา
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพและ
หลักสูตรวิชาชีพฯ 
 

องค์ประกอบของหลักสูตรที่เน้น 
ความเป็นสากล 

- Research  and  Knowledge 
Formation  :  IS 1 
-  Communication  :  IS 2 
-  Social  Service  Activity  :  IS 3 
-  ภาษาอังกฤษ 
-  ภาษาต่างประเทศท่ี  2 
-  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษ 

-  ปรบัเนื้อหาสาระการเรียนรู้แบบ
มาตรฐานสากล 
-  จัดการเรียนการสอนบูรณาการตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้บันได  5  ขั้น 
 

คุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนที่เป็น
พลโลก 
-  เป็นเลิศวิชาการ 
-  ส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา 
-  ล้ำหน้าทางความคิด 
-  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
-  ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก 
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    5.3 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     1. จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  โดยมุ่งเน้นความสามารถในการใช้ภาษา
เพื่อการส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่วท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว  ให้มุ่งเน้นภาษาต่างประเทศที่  2 
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา 
     2. จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  มุ่งเน้นการใช้
หนังสือ  ตำราเรียนส่ือการสอนท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 
     3. จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ควรศึกษาหนังสือตำราเรียนและ
ส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ  นำมาเทียบเคียงเนื้อหาสาระ  และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     4. จัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลและการเผยแพร่ผลงานของสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (ICT)  ท้ังระบบออนไลน์  (online)  และออฟไลน์  (offline)  
ส่งเสริมการคิดผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ให้มากขึ้น 
     5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการห้องเรียนคุณภาพสนับสนุนให้มีการใช้การวิจัย 
ส่ือนวัตกรรม  ปรับลดเวลาในการสอนของครูในห้องเรียนและเพิ่มเวลาเรียนรู้ของผู้เรียนนอกห้องเรียน
ให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
     6. จัดเตรียมและพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารสามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 
     7. จัดการเรียนการสอน  มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้  ความสามารถและทักษะท่ีสำคัญ 
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี  21  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
และเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ  UNESCO  ได้แก่  Learning  to  Know,  
Learning  to  do,  Learning  to  live  together,  Learning  to  be 
     8. จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้  บันได  5  ขั้น  ได้อย่างหลากลายวิธีเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study  :  IS)  เป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียน 
ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นท่ีสนใจ  และดำเนินการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
    5.4 เกณฑ์การจบหลักสูตร 
     5.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
      1. ผู้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  66  หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
      2. ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดย
ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน  66  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  11  หน่วยกิต 
      3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับ 1-3 
      4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับ 1-3 
      5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินเป็น  “ผ่าน”  (ผ) 
     5.4.2 ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
      1. ผู้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  41  หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
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      2. ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดย
ประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน  41  หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
      3. ผู้เรียนมีผลการประเมนิการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับ  1-3 
      4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับ  1-3 
      5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินเป็น  “ผ่าน”  (ผ) 
 
    5.5 การวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล 
     สถานศึกษาต้องสนับสนุนการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนรว่มกับหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานอืน่ ๆ  เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย  และยกระดับคุณภาพในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
ภาษาไทย สถานบันภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ Mathematics  and  Computer  Science 

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักทดสอบ  สพฐ.(คณะกรรมการ) 
สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

สำนักทดสอบ  สพฐ.  (คณะกรรมการ) 
ศิลปะ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สำนักทดสอบ  สพฐ.  (คณะกรรมการ) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักทดสอบ  สพฐ.  (คณะกรรมการ) 
ภาษาอังกฤษ -  British  Council 

-  Delft  Solaria A 2 
-  JF. Test 
-  Common  European  Framework  of  
Reference  for  Languages (CEFR) 

ภาษาต่างประเทศท่ี  2 
-  ภาษาญี่ปุน่ 
-  ภาษาจีน 
-  ภาษาเยอรมัน 
-  ภาษาฝรั่งเศส 
 

ใช้ข้อสอบของสถาบันเจ้าของภาษา 
-  Japan  Foundation 
-  Han  ban 
-  Goethe-Institute 
-  Dimplome  d’Etudes  en  Langue 
Francais (DELF) 
-  Dimplome  Approfondi  de  Langue 
Francais (DALF) 
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บริบทโรงเรียนสตรีศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27 
 
 1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนสตรีศึกษา 
  1.1  สภาพท่ัวไปของโรงเรียนสตรีศึกษา 
   โรงเรียนสตรีศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27  ต้ังอยู่ท่ี
ถนนสุริยเดชบำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อท่ี  25  ไร่  1  งาน  93 4/10  ตารางวา 
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา  เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ปัจจุบันมีนักเรียนท้ังหมด  4,326  คน  และครู  จำนวน  217  คน  มีนายศิริ  ธนะมูล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
คนปจัจุบัน 
  1.2  ปรัชญาของโรงเรียน 
    “ความเป็นคนดี  จะต้องถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้  คุณธรรม  และจริยธรรม” 
  1.3  อัตลักษณ์ 
    “มีคุณธรรม  งามจรรยา  ใฝ่หาความรู้” 
  1.4  เอกลักษณ์ 
    “ประพฤติดี  มีคุณธรรม” 
  1.5  คติพจน์ 
    “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” 
  1.6  คำขวัญของโรงเรียน 
    “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมไทย” 
  1.7  ตราประจำโรงเรียน 
    “รูปตัวอักษร  ส.ศ.  อยู่ภายใต้อุณาโลมและครอบด้วยรัศมี” 
  1.8  วิสัยทัศน์ 
    “โรงเรียนสตรีศึกษาเป็นโรงเรียนช้ันนำในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 
และมีความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล” 
  1.9  พันธกิจ 
   1.9.1  อบรม  ส่ังสอน  ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและยกระดับขีดความสามารถในการการแข่งขัน  มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
   1.9.2  พัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม  กระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ 
   1.9.3  ระดมสรรพกำลัง  ทรัพยากร  โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม 
เพื่อให้ปัจจัยการบริหารทุกด้านมีความพร้อมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  1.10  เป้าหมาย 
   1.10.1  นักเรียนมีคุณภาพ  3  มิติ  คือ  ความดี  ความเก่ง  และความสุขตามมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติในระดับดีมาก  และสามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาท่ีมีความนิยมสูงได้
ในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนทุกป ี
   1.10.2  โรงเรียนเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงท้ังด้านการบริหารจัดการและด้านการเรียน
การสอน  จนเป็นท่ียอมรับว่า  เป็นโรงเรียนช้ันนำ 
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   1.10.3  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  งบประมาณ  หลักสูตร  ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารสถานท่ี  ส่ิงอำนวยความสะดวก  บรรยากาศ  ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
มคีวามพร้อมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสตรีศึกษา (ระยะ  4  ปี (พ.ศ.  2558 - 2562) 
  2.1 ด้านปัจจัย (Input) 
    2.1.1  การสร้างผู้นำการเปล่ียนแปลง 
    2.1.2  การส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
    2.1.3  การพัฒนาหลักสูตร  ส่ือแหล่งเรียนรู้  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.1.4  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการระดม 
  2.2 ด้านกระบวนการ (Process) 
    2.2.1  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม 
    2.2.2  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งความเป็นเลิศและความเป็นสากล 
  2.3 ด้านผลผลิต (Output) 
    2.3.1  การปลูกฝัง  สร้างเสริม  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
    2.3.2  การพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    2.3.3  การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ  และสุนทรียภาพ  ด้านกีฬา  ดนตรี 
ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
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 3.  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสตรีศกึษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  9  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 

1. กลุ่มงานหลักสูตร 
   และการเรยีน 
   การสอน 
2. กลุ่มงานบริหาร 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กิจกรรมพัฒนา 
   ผู้เรียน  
3. กลุ่มงานโครงการ 
   พิเศษ  
4. กลุ่มงานพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษา 

1. กลุ่มงานปกครอง 
   และระเบียบวินัย  
2. กลุ่มงานดูแลและ  
   ช่วยเหลือนักเรียน  
3. กลุ่มงานพัฒนา 
   คุณลักษณะนักเรียน  
4. กลุ่มงานบุคลากร  

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศึกษา 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายธุรการ 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริหารบุคคล 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริการ 

1. กลุ่มงานบริการ 
   ทั่วไป 
2. กลุ่มงานการเงิน 
   และ สินทรัพย ์
3. กลุ่มงานนโยบาย 
   และแผนงาน 

1. กลุ่มงานอาคาร 
   และสถานที่  
2. กลุ่มงานส่งเสริม 
   การศึกษา  
3. กลุ่มงานชุมชน 
   สัมพันธ ์
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  3.1  โครงร่างองค์กร (Organizationnal  Profile) 
   3.2.1  ลักษณะองค์กร (Organizational  Description) 
    3.2.1.1  สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational  Environment) 
     โรงเรียนสตรีศึกษา  ต้ังอยู่ท่ี 149  ถนนสุริยเดชบำรุง  ตำบลในเมือง  อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อท่ี  25  ไร่  1  งาน  93  ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการโรงเรียน  
จำนวน  33  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่บ้านในตำบลในเมือง  ตำบลรอบเมอืง  ตำบลเหนือเมือง  ตำบลดงลาน  
และตำบลโนนรงั  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมอืง  ประชาชนมีอาชีพหลากหลาย 
สถานท่ีสำคัญใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงาน
ท่ีดินจังหวัด  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  ป่าไม้จังหวัด  และสหกรณ์จังหวัด  
เป็นต้น 
    3.2.1.2  หลักสูตร (Product  Offerings) 
     โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีศึกษา  พุทธศักราช 2560  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยจัดแบ่งเป็น  2  รูปแบบ  คือ  หลักสูตรห้องเรียนปกติและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
หลักสูตรห้องเรียนปกติระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีแผนการเรียนท่ีเปิดสอน  คือ  แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-สุขภาพ  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 
แผนการเรียนอังกฤษ–คณิตศาสตร์  แผนการเรียนอังกฤษ–สังคม  แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส  และ
แผนการเรียนอังกฤษ-จีน 
     หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  ได้แก่  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความสามารถ 
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GPS  :  Gifted  Program  Science-Math)  และโครงการพฒันา 
ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (GPL  :  Gifted  Program  
Language-Social  Studies)  และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English  Program  :  EP) 
 
ตาราง  1  แสดงความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอน 
  ท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน 
 

หลักสูตรท่ีเปิดสอน ความสำคัญของหลักสูตรท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของนักเรียน 
1. ห้องเรียนห้องเรียนปกติ 
   - มัธยมศึกษาตอนต้น 
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  และบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีศึกษา 

2. ห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ 
   - มัธยมศึกษาตอนต้น 
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีศึกษา  และ 
ตอบสนองศักยภาพนักเรียนเฉพาะด้าน 
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    3.2.1.3  กลไกที่โรงเรียนใช้ในการจัดการการเรียนการสอนให้นักเรียนจบการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร  ได้แก่ 
     1)  ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  โดยการจัดหลักสูตรอย่าง
หลากหลาย  มีการจำแนกนักเรียนตามศักยภาพและความต้องการ  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  มีการบริหารจัดการด้านวิชาการท่ีเปน็ระบบ  มีการวางมาตรฐานค่าเป้าหมายความสำเร็จท่ีชัดเจน 
มีระบบพัฒนาครู  เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  มีระบบการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
ท่ีทันสมัยและเปิดกว้าง  มีระบบการจัดการผลลัพธ์  และมีการทบทวนการดำเนินงาน  เมื่อส้ินปีการศึกษา 
และพัฒนาทิศทางการจัดการศึกษาในปีถัดไป  อันส่งผลให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีความไว้วางใจ 
และเช่ือมั่นในระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
     2)  จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสนองความต้องการ  ความสนใจ  ความถนัด 
ท่ีส่งผลต่อการศึกษาในระดับ ท่ีสูงขึ้น และใช้ประกอบอาชีพในอนาคต  โดยจัดใหม้ีโครงการและกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย  ตลอดจนจัดให้มีบริการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย  จัดให้มีศูนย์ส่งเสริมการเรยีนรู ้
ท่ีสำคัญ  เช่น  ศูนย์โครงการมาตรฐานสากล  ศูนย์วิทยาศาสตร์  และ  STEM  Education  ศูนย์พฒันา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  ศูนย์ DLIT (Distance  Learning  Information  Technology)  เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     3)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  โรงเรียนกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำ
ระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ถูกต้อง  ครอบคลุม  ทันสมัย  และพร้อมนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไป  โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
และให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย 
     4)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนดำเนนิการกำหนดผู้รับผิดชอบ 
และดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ครอบคลุมทุกฝ่าย  ทุกงาน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผู้สอนทุกท่านและดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกป ี
     5)  การนำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยโรงเรียนนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกมาวิเคราะห์  สังเคราะห์  และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงและพัฒนาท่ีครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง  4  ฝ่าย  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนอย่างน้อย  2  ปียอ้นหลัง  เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีถัดไป 
  3.2  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยม (VISION,  MISSION  and  VALUES) 
   3.2.1 วิสัยทัศน ์
    สตรีศึกษาเป็นโรงเรียนช้ันนำแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล  เป่ียมล้นคุณธรรม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
   3.2.2 พันธกิจ 
    1)  จัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สู่การ
เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
    2)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  โดยน้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
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    3)  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารและการจัดการตามแนวทาง OBECQA  อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
    4)  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู  บุคลากรทางการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  และการปฏิบัติตามวินัยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
   3.2.3 เป้าประสงค ์
    1)  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส่ือสารสองภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
    2)  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และวัฒนธรรมไทย 
    3)  ครูและบคุลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  มีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ  ปฏิบัติตนตามวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4)  โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
    5)  โรงเรียนมีงบประมาณ  บุคลากร  ส่ือเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  อาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อมอยา่งเพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และบริการสังคม 
   3.2.4 ค่านิยมองค์กร 
    กำหนดตามตัวอักษร  3  ตัวแรก  ของช่ือโรงเรียน  คือ  STR  ซึ่งมาจาก 
STRISUKSA  SCHOOL 
     S – SMART  หมายถึง  มีความสง่างามและชาญฉลาดในการทำงานฉลาดในการ 
ร่วมคิดวางแผน  การบริหารงานโดยใช้ระบบคุณภาพและกระบวนการ PDCA  กำหนดมาตรฐานในการ
ทำงานของโรงเรียน 
     T – TEAM  WORK  หมายถึง  การทำงานเป็นทีม  โดยกำหนดเป้าหมาย (target) 
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  เพื่อการทำงานไปสู่ความสำเร็จ 
     R – RELATION  หมายถึง  การมีสัมพันธภาพท่ีดีในการทำงาน  โดยเน้นการ
ตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (evaluation)  แล้วร่วมแรงร่วมใจวิพากษ์วิจารณ์ (review) 
ทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3.2.5 วัฒนธรรมองค์กร 
    ร่วมมือร่วมใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
   3.2.6 สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE  COMPETENCIES) 
    สมรรถนะหลักของโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรอย่างเคร่งครัด  ผู้บริหารและครูมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
เป็นผู้นำทางวิชาการ  เป็นผู้ทุ่มเท  เสียสละ  เพื่อทำงานให้สำเร็จ  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3.3  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce  Profile) 
   สภาพและความพร้อมของบุคลากร  ปัจจุบันโรงเรียนสตรีศึกษามีผู้บริหารและคณะครู
รวมท้ังส้ิน  195  คน (ข้อมูล  10  มิถุนายน  2560) 
 
ตาราง  2  แสดงจำนวนอันดับและวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากรของโรงเรียน 
  สตรีศึกษา  (ข้อมูล  10  มิถุนายน  2560) 
 
 

กลุ่มบุคลากร 
อันดับ วุฒิการศึกษา 

ครู
ผู้ช่วย 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม 

บริหาร - - - 5 - 5 - 4 1 5 
สังคมศึกษา ฯ - 1 - 26 - 27 - 19 8 27 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- 1 1 21 - 23 - 10 13 23 

ภาษาไทย - 2 - 19 - 21 - 8 13 21 
ภาษาต่างประเทศ - 3 1 22 - 26 - 12 14 26 

ศิลปะ - 1 - 8 - 9 - 3 6 9 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 6 - 6 1 2 3 6 

คณิตศาสตร ์ - - 4 26 - 30 - 23 7 30 
วิทยาศาสตร์ 4 1 3 34 1 43 1 25 17 43 

แนะแนว - - - 5 - 5 - 3 2 5 
รวม 4 9 9 172 1 195 2 109 84 195 

 
ตาราง  3  แสดงจำนวนผู้บริหาร  คณะคร ู และบุคลากร  ของโรงเรียนสตรีศึกษา 
  (ข้อมูล  10  มิถุนายน  2560) 
 

บุคลากร ชาย หญิง รวม 
ข้าราชการครู 51 144 195 

พนักงานราชการ 2 0 2 
ครูอัตราจ้าง 1 3 4 

ครูชาวต่างชาติ 15 6 21 
ลูกจ้างประจำ 5 1 6 
ลูกจ้างช่ัวคราว 19 29 48 

รวม 93 183 276 
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ตาราง  4  แสดงข้อมูลลักษณะโดยรวมของผู้เรียน  จำนวนห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  แยกตาม 
  ระดับช้ัน  ของโรงเรียนสตรีศึกษา 
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1  มี  14  ห้อง 28 486 514 

ม.2  มี  14  ห้อง 11 559 570 

ม.3  มี  14  ห้อง 20 586 606 

รวม  ม.ต้น  42  ห้อง 59 1,631 1,690 
ม.4  มี  19  ห้อง 69 581 650 
ม.5  มี  18  ห้อง 65 632 697 
ม.6  มี  19  ห้อง 87 630 717 

รวม  ม.ปลาย  57  ห้อง 221 1,843 2,064 

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 3,447 3,754 

 
 จากข้อมูลข้างต้น  แสดงให้เห็นว่า  โรงเรียนสตรีศึกษา  มีข้าราชการครูสำหรับปฏิบัติสอน
จำนวน  190  คน  ครูอัตราจ้าง  4  คน  ครูชาวต่างชาติ  21  คน  รวมครูผู้สอนท้ังส้ิน  215  คน  คิดเป็น 
สัดส่วนครูผู้สอนต่อจำนวนนักเรียนเท่ากับ  1  :  17.46  โรงเรียนมีความพร้อมด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการจัดการศึกษา  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าและเป็นคนในพื้นท่ีจึงมีความผูกพันกับ 
โรงเรียน  และรักสถาบันของตนเอง  มีความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว  บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน  ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและผลิตศิษย์ให้มีคุณภาพ  บุคลากรและ
ลักษณะงานของโรงเรียนมีความหลากหลาย  ฝ่ายบริหารจะจัดต้ังหัวหน้างานตามศักยภาพของบุคคล  
กลุ่มท่ีจัดต้ังทำหนา้ท่ีต่อรองกับทางโรงเรียน  ได้แก ่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศึกษา  ด้านการจัดสิทธิประโยชน์และข้อกำหนด
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้บุคลากรด้านต่าง ๆ  ได้แก่  สวัสดิการช่วยครูและบุคลากรโรงเรียน  
โครงการตรวจสุขภาพประจำป ี การสร้างขวัญและกำลังใจ  จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสรมิกำลังใจ  
เมื่อได้เล่ือนตำแหน่ง เล่ือนวิทยฐานะ  หรือจบการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน  จัดงาน 
สังสรรค์เล้ียงรับ - ส่งบุคลากร  จัดสวัสดิการเยี่ยมไข้  ร่วมงานศพ  และจัดสวัสดิการต่าง ๆ  เป็นต้น 
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาและ
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.4  สินทรัพย์ (Assets) 
   1)  ด้านอาคารสถานท่ี  โรงเรียนมีอาคารเรียน  จำนวน  6  หลัง  อาคารประกอบ
จำนวน  2  หลัง  รวม  160  ห้อง  ใช้เป็นห้องสำนักงาน  ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
นอกจากนัน้ยังมีหอประชุม  1  หลัง  ส้วม  5  หลัง  สนามฟุตบอล  1  สนาม  สนามบาสเกตบอล  2 สนาม 
โรงฝึกพลศึกษา  1  หลัง  สปอร์ตคอมเพล็กซ์  1  หลัง 
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   2)  เทคโนโลยีและอุปกรณ์ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีสำคัญ  คือ  มีห้องปฏิบัติการประจำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดยมีส่ือ  วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย  เช่น  ห้องเรียน 
แบบ Smart  Classroom  ท่ีประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องฉายภาพสามมิติ  โปรเจ็คเตอร์
เครื่องเสียง  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำทุกห้องเรียน  มีห้องเรียนไร้พรมแดน  ท่ีสามารถผลิตส่ือ
การสอน  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ทางคณิตศาสตร์  เดอะจีโอเมเตอส์สเกตช์แพด (The  Geometer's 
Sketchpad  :  GSP)  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการทางภาษา  มีกระดานอัจฉริยะ  ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ G Suite  for  Education  ของบริษัท  Google  โดย 
ไม่มีค่าใช้จ่าย  ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ  Leased  Line  ซึ่งเป็นวงจรอินเทอรเ์น็ต 
แบบเช่าใช้งานเฉพาะรายของบริษัท  แอดวานซ์  ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค  จำกัด  ในเครือ AIS  ความเร็ว 
300/300  Mbps  รวมท้ังระบบอินเทอร์เน็ตท่ีได้รับจัดสรรจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษาภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (Uninet)  ความเร็ว 
300/100  Mbps  นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว  โรงเรียนยังให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล  การศึกษาค้นคว้า  การส่งงาน  การติดต่อสื่อสาร 
การเรียนรู้นอกห้องเรียนจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย 
  3.5  ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational  Relationships) 
     3.5.1  โครงสร้างองค์กร (Organizational  Structure)  โครงสร้างองค์กรและ
ระบบการกำกับดูแลองค์กร (GOVENANCE  System) 
      โรงเรียนสตรีศึกษากำหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ฝ่าย ได้แก่  กลุ่มบริหาร 
วิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบคุคล  และกลุ่มบริหารท่ัวไป  มีระบบการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ระหว่างคณะกรรมการ  กำกับ  ดูแล  ผู้นำระดับสูง  และหน่วยงานต้นสังกัด
ทุกระดับ  จัดระบบบริหารงาน  โดยกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับวงจรคุณภาพ PDCA  และ
ยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ  การมีส่วนร่วม  การปฏิบัติตามกฎหมาย  มีความโปร่งใส  มีความรับผิดชอบ 
มีความสอดคล้อง  เสมอภาค  มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  บนพื้นฐานของ
ความมีเหตุผลและเป็นไปตามกรอบภารกิจของคู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน  และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ  มีการตรวจสอบความโปร่งใส  มีระบบการติดตามและรายงานจากโรงเรียนไปยังหนว่ยงาน 
ต้นสังกัดทุกระดับ  โดยการกำกับ  ติดตาม  และนิเทศของฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหน่วยงานต้นสังกัด  
     3.5.2  นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENTS  and  STAKEHOLDERS) 
      ผู้นำระดับสูงโรงเรียนสตรีศึกษาจำแนกนักเรียนออกเป็น  3  กลุ่ม  ได้แก่  นักเรียน
ปัจจุบัน  นักเรียนในอดีต  และนักเรียนในอนาคต  โดยกำหนดกระบวนการรับฟังเสียงของนักเรียนในด้าน 
ความต้องการ  ความคาดหวัง  ความพึงพอใจและการ  สร้างความผูกพัน  พร้อมนำข้อมูลมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการบริหาร  จัดการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจและสมรรถนะหลัก
ของโรงเรียนตลอดไป  กลุ่มนักเรียนท่ีสำคัญ  คือ  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนตามประกาศ 
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา  และนักเรียนนอกเขตพื้นท่ี  และจังหวัดใกล้เคียงท่ีนิยมมาศึกษาต่อ  จากข้อมูล
ท่ีผ่านมาพบว่า  อัตราการสอบเข้าศึกษาต่อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ซึ่งเกิดจากกลไกการมีวิสัยทัศน์ 
ของผู้นำระดับสูง  การเป็นวัฒนธรรมองค์กรของงานวิชาการ  งานแนะแนว  และงานระบบดูแลการช่วยเหลือ 
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นักเรียนท่ีร้อยรัดเปน็หนึ่งเดียว  ด้วยการดำเนินงานประชาสัมพันธ์  ส่ือสารทางเว็บไซต์โรงเรียน  และ
การแนะแนวตามโรงเรียนบริเวณโดยรอบ  โดยกลุ่มนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการและ
คาดหวังท่ีสำคัญต่อหลักสูตรและการบริการต่าง ๆ  ท่ีแตกต่างกัน 
      การจัดกลุ่มนักเรียนในแต่ละแผนการเรียนท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  และหลักสูตรโครงการพิเศษ  ได้แก่  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted  Program  :  GPS)  และโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Gifted  Program  :  GPL)  
และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  Program  :  
EP)  ท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ความคาดหวังในการสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีความคาดหวังในการสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาท่ีตนต้องการหรือ
ประกอบอาชีพ 
     3.5.3  ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers  and  PARTNERS) 
       โรงเรียนสตรีศึกษามีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กร 
ท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส่งผลไปสู่กระบวนการสร้างนวัตกรรมของโรงเรียนท่ีสำคัญต่อไป
ท้ังนี้ก็ด้วยความร่วมมือจากผู้ส่งมอบพนัธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือ  ดังนี้ 
       ผูส้่งมอบ  คือ  ผู้ปกครองนักเรียนท่ีให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
มีความสามารถเฉพาะทางบริษัทเอกชนต่าง ๆ  เช่น  การจัดครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน 
ทุกคนทุกปีอย่างต่อเนื่อง  หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ท่ีให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ  วิทยากรท้องถิน่ 
ท่ีมาให้ความรู้ในการอบรมนักเรียน  เป็นต้น 
       พันธมิตร  โรงเรียนได้จัดทำข้อตกลงร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษาเพื่อแลกเปล่ียน 
เรียนรู้และความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนนักเรียน 
และบุคลากร  ได้แก่  ผู้ปกครอง  รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โรงเรียนกว่างสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  มหาวิทยาลัย Tun  Duc  Thang 
ของประเทศเวียดนาม  มหาวิทยาลัยนันยาง  ประเทศสิงคโปร์  นอกจากนี้  ยังมีการจัดทำโครงการแลกเปล่ียน 
วัฒนธรรมระหว่างประเทศกับโรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย  อังกฤษสเปน  ฟินแลนด์  เยอรมน ี เป็นต้น 
       ผู้ให้ความร่วมมือ  บทบาทท่ีสำคัญของผู้ส่งมอบและพันธมิตร  คือ  การสะท้อนกลับ
ผลการทำงานของโรงเรียนอย่างตรงไปตรงมา  และเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ 
ในการดำเนินงานของโรงเรียนโดยผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษ  เขต 27  สหวิทยาเขตสาเกตนคร  สมาคมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและ 
ครูโรงเรียนสตรีศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  สถานีตำรวจภธูรจังหวัดร้อยเอ็ด  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  วัดต่าง ๆ  
ในตัวเมืองร้อยเอ็ด  เป็นต้น  กลไกการส่ือสารท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือ  โรงเรียนสตรีศึกษา  ใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์  การประชุมช้ีแจง  และรับฟังปัญหาต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  และขอความ
รว่มมือใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  และการส่ือสารหลากหลายวิธี  เพื่อนำมาซึ่งความร่วมมือ 
ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
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 4. การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    โรงเรียนสตรีศึกษาได้จัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  มีแนวทางการ
พัฒนานักเรียนให้มักยภาพเป็นพลโลก  5  ด้าน  ได้แก่  ด้านเป็นเลิศทางวิชาการ  ส่ือสารสองภาษา 
ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้  คือ 
   4.1 เป็นเลิศทางวิชาการ  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  สูงกว่าร้อยละ 30  อย่างต่อเนื่อง  มีรายละเอียดดังนี้คือ 
    4.1.1 ร้อยละของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีคะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  ต้ังแต่ร้อยละ 30  ขึ้นไป 
    4.1.2 ร้อยละของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีคะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  ต้ังแต่ร้อยละ 30  ขึ้นไป 
    4.1.3 ร้อยละของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีคะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สูงกว่า 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  ต้ังแต่ร้อยละ 30  ขึ้นไป 
    4.1.4 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  ต้ังแต่ร้อยละ 30  ขึ้นไป 
    4.1.5 ร้อยละของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีคะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  ต้ังแต่ร้อยละ 30  ขึ้นไป 
   4.2 ส่ือสารสองภาษา  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษามีทักษะ  ท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษสูง  เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  การติดต่อส่ือสาร  การนำเสนอผลงาน  การโต้แย้ง  
ให้เหตุผลและการเจรจาความร่วมมือ  ท้ังด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน  และมีทักษะการส่ือสาร 
ภาษาต่างประเทศท่ีสองเพิ่มมากขึ้น  มีรายละเอียดดังนี้คือ 
    4.2.1 ร้อยละของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
ท่ีได้เข้าร่วม  และได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ  ในงาน
ท่ีจัดโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  และหนว่ยงานต่าง ๆ  จัดใหม้ีเวทีการแสดง  
ประกวด  แข่งขัน  ต้ังแต่ร้อยละ 50  ขึ้นไป 
    4.2.2 ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
ท่ีได้เข้าร่วม  และได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขยีน  ภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ  ในงาน 
ท่ีจัดโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  และหนว่ยงานต่าง ๆ  จัดใหม้ีเวทีการแสดง  
ประกวด  แข่งขัน  ต้ังแต่ร้อยละ 50  ขึ้นไป 
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    4.2.3 ร้อยละของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
ท่ีเรียนภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสองมีทักษะการส่ือสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ  ร้อยละ 
80  ขึ้นไป 
   4.3 ล้ำหน้าทางความคิด  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษามีทักษะการคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์ (Scientific  Thinking)  การคิดวิเคราะห์ (Analytical  Thinking)  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical  Thinking)  และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative  Thinking)  และใช้  ICT  เพื่อเรียนรู้โดย
น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีรายละเอียดดังนี้คือ 
    4.3.1 ร้อยละของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
ท่ีมีผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study)  ด้านหุ่นยนต์  โปรแกรมประยุกต์  หนังสือ 
และแอปพลิเคช่ัน  ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง  ประกวด  แข่งขัน  ได้รับรางวัล  จากงานท่ีจัดโดยสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  และหน่วยงานต่าง ๆ  จัดให้มเีวทีการแสดง  ประกวด  แข่งขัน 
   4.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา  มีทักษะ
ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study)  และสามารถสร้างนวัตกรรมได้
ด้วยตนเองมีรายละเอียดดังนี้คือ 
    4.4.1 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study) 
ด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ  สุขศึกษาและ
พลศึกษา  การงานอาชีพ  และภาษาต่างประเทศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  ท่ีได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพ  ในระดับดี  
จากงานแสดงผลงานประจำปีท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  ต้ังแต่ร้อยละ 50  ขึ้นไป 
    4.4.2 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study) 
ด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ  สุขศึกษาและ
พลศึกษา  การงานอาชีพ  และภาษาต่างประเทศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  ท่ีเข้าร่วม  และแสดง  ประกวด  แข่งขัน  ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
ในระดับต่าง ๆ  โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  และหน่วยงานต่าง ๆ  จัดให้
มีเวทีการแสดง  แข่งขัน  ต้ังแต่ร้อยละ 50  ขึ้นไป 
   4.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษาเป็นผู้ท่ีมี
จิตสาธารณะและมีจิตสำนึกในการส่งเสริม  พิทักษ์  และปกป้องส่ิงแวดล้อม  รวมท้ังมีทักษะชีวิตเกี่ยวกับ 
วิถีชีวิต  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดล้อม  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ  ในฐานะเป็นพลโลก 
มีรายละเอียดดังนี้คือ 
    4.5.1 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท่ีเกี่ยวกับการทำกิจกรรม 
บำเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม  วิถีชีวิต  ศิลปะ  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและสังคม  ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  ท่ีนักเรียนทำขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง 
ท่ีได้รับการประเมินในระดับดีจากครู  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จากการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึ้นในระดับดี 
โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงานประจำปี  ต้ังแต่ร้อยละ 50  ขึ้นไป 
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หลักสูตรและกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

 

ครู 
 

ผู้เรียน 
 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผดิชอบต่อสังคมโลก 

สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด 
 

ผู้เรียนมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก 

 

เป็นเลิศวิชาการ 
 

ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 
 

ความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสตรีศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

   
    
  

 
 

 
 
 

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งปี 
(Thailand  Quality  Award  :  TQA) 

 
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง  สพฐ. 

(Office  of  The  Basic  Education  Commission  Quality  Award  :  OBECQA) 
 

ระดับคณุภาพโรงเรียน (School  Quality  Award  :  ScQA) 
 

 
ภาพประกอบ  10  ภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสตรีศึกษา 
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งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 
   1.  งานวิจัยภายในประเทศ 
    กิตติยา  อินทกาญจน์ (2553  :  บทคัดย่อ)  ได้ทำการวิจัยการเรียนรู้ระดับบุคคลและ 
ระดับทีมขององค์กร  :  กรณีศึกษาองค์กรท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ผลการวิจัยพบว่า  ระดับบุคคล 
มีรูปแบบการเรียนรู้จากการนำตนเองอยู่ในระดับสูง  โดยมีลักษณะเป็นบุคคลท่ีเปิดใจรับโอกาสท่ีจะเรียน 
มีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง  มองอนาคตในแง่ดี  มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน 
มีทักษะท่ีจำเป็นในการเรียนรู้และแก้ปัญหา  และเช่ือมั่นว่าตนเองเป็นผู้เรียนท่ีดีได้  ส่วนในระดับทีม  พบว่า 
ทีมมีการปฏิบัติท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ได้รับการเพิ่มอำนาจมีการสร้างพลังของกลุ่มสร้างสรรค์
เปลี่ยนแปลงใหม่และการประสานงาน  มีบทบาทและถ่ายทอดวิธีปฏิบัติต่อทีมคนอื่น ๆ  มีการสร้าง  
ความไว้วางใจกันในการปฏิบัติและบอกข้อเท็จจริงต่อกัน  สร้างความรู้สึกปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญความเส่ียง 
การให้อภยัและการให้กำลังใจ  และรูปแบบการส่ือสารในการเรียนรู้เป็นทีม  ด้วยการสนทนาและการอภิปราย 
มพีฤติกรรมเรียนรู้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและการเรียนรู้ในวิธีการปฏิบัติ 
    อัญชลี  ประกายเกียรติ (2553  :  บทคัดย่อ)  ได้ทำการวิจัยการพัฒนาระบบการบริหาร
คุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา  เพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
ของบัลดริจเป็นฐาน  พบว่า  สภาพการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  เมื่อเทียบเคียงกับข้อกำหนดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการดำเนินงานเป็นเลิศของบัลดรจิ  มีระดับการปฏิบัติตามองค์ประกอบคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
    วิชชา  ยศอ่อน  (2555  :  88)  ได้ทำการวิจัยการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดนครสวรรค์  และได้ให้ข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ไว้ว่าผู้บริหารต้องส่งเสริม  1)  ให้ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
มาตรฐานสากลท่ีเน้นการส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
2)  ให้ครูนำรูปแบบหลักสูตรของโรงเรียนมาเป็นประเด็นในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  3)  ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ครูทำวิจัยและผลิตส่ือ  นวัตกรรมใหม่ ๆ  ให้มากขึ้น 
4)  ให้ครูศึกษากระบวนการวัดประเมินผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  และนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 
ให้มากขึ้น  และ  5)  ควรจัดอัตราส่วนของผู้เรียนให้เหมาะสม (มธัยมศึกษา  35  คน  ต่อ  1  ห้อง) 
    วิลัยพรณ์  เสรีวัฒน์ (2555  :  บทคัดย่อ)  ได้ทำการวิจัยการะประเมินเชิงระบบ  โครงการ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหว่างปี  2553 – 2554
ตามองค์ประกอบ  5  ด้าน  คือ  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิตและ  
ด้านผลกระทบ  โดยใช้ระบบวิธี  วิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยพหุกรณีศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า  ด้านบริบท  พบว่า  วัตถุประสงค์ของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีความคาดหวังให้ผู้เรียน 
มีความเป็นเลิศวิชาการส่ือสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษา  เพื่อ
มุ่งสู่คุณภาพในระดับมาก  ด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่า  ครูผู้สอน  ผู้บริหารและปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  แต่ครูผู้สอนและผู้บริหารขาดความมั่นใจในการภาษาอังกฤษ
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ในการส่ือสาร  ควรปรับปรุงให้มีห้องอิเลคทรอนิคส์  มัลติมีเดียทุกลุ่มสาระการเรียนรู้  และอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงท่ัวประเทศ  ด้านกระบวนการ  พบว่า  การปฏิบัติตามแนวทางนโยบายการพัฒนาโรงเรียน 
สู่มาตรฐานสากล  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7  หมวด 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  มีการปฏิบัติอยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด  และควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ด้านผลผลิต  พบว่า  ผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านความเป็นเลิศวิชาการ 
ส่ือสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อ 
สังคมโลก  อยู่ในระดับมาก  และมีกิจกรรมท่ีผู้เรียนและครูจัดขึ้น  เพื่อบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะ
อย่างหลากหลาย  รวมถึงได้รับรางวัลจากการแขง่ขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติมากขัน้  ด้านผลกระทบ 
พบว่า  ครูมีการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง  ครูและผู้เรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 
ผลสืบเนื่องท่ีเกิดขึ้นโดยภาพรวม  พบว่า  ผู้บริหาร  ครู  ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตร  รางวัลและได้ร่วมกิจกรรม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้สำคัญต่าง ๆ  ในทุกระดับเพิ่มขึ้น  ได้รับคำยกย่องจากส่ือต่าง ๆ  และจากชุมชน
ผู้ปกครองพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    ประพันธ์  บุญวรรณ์ (2556  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานโรงเรียน 
ในโครงการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  34  ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารงานโรงเรยีนมาตรฐานสากลพบปญัหาและอุปสรรคโดยแบง่ออกเป็น 
3  ด้านคือ  1)  ด้านผู้เรียนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลงานวิชาการระดับชาติค่อนข้างน้อยขาดทักษะ 
การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ไม่มีการวัดความสามารถทางภาษากับสถาบันภาษา  2)  ด้านหลักสูตร 
และการเรียนการสอนพบว่าเนื้อหา  ตำราเรยีนและกระบวนการเรียนการสอนยงัไม่เป็นสากล  ครูขาดทักษะ 
การใช้ภาษาต่างประเทศ  การสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
3)  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพซึง่การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  7  ขั้นตอน  ตามระบบ  TQA
มีบางขั้นตอนการบริหารไม่ชัดเจน  ขาดการเผยแพร่นวัตกรรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ  จำนวนผู้เรียน 
ต่อห้องไม่สามารถจัดได้  35  คน  อัตรากำลังของครูไม่เพียงพอและไม่ตรงสาขาวิชา  ขาดเครือข่าย
ระหว่างประเทศ 
    วรพงษ์  เถาว์ชาลี (2556  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
สัมพันธ์กับการเป็นโรงเรียนในโครงการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  1)  เพื่อทราบปัจจัยประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2)  เพื่อทราบความสัมพันธ์ของปัจจัยประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
กับการเป็นโรงเรียนในโครงการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  3)  เพื่อยนืยันรูปแบบ 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษากับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยท่ีสำคัญต่อการบริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย  4  ปัจจัยท่ีสำคัญ  ซึ่งเรียงตามลำดับคือ  การพัฒนาบุคลากร  ระบบการจัดการเรียนการสอน 
ระบบการบริหารวิชาการ  การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  และปัจจัยท่ีสำคัญ 
ของการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลมี  4  ปัจจัย  โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ  ดังนี้  ด้านหลักสูตร
สถานศึกษา  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
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    สาวิตรี  เดชป้อง (2556  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของโรงเรียนในโครงการ
ในจังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้  1)  เพื่อศึกษาคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในจังหวัดนครปฐม  2)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้อเสนอแนะคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
จังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพโรงเรียนในโครงการ
ในภาพรวมทั้ง  3  ด้าน  คือ  ด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  
เนื่องจากผู้บริหารและครูให้ความสำคัญโดยมีการดำเนินงานด้วยระบบ  PDCA 
    วจีพร  แก้วล้า  และคณะ (2557  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
สู่โรงเรียนในโครงการของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  37  โดย
มีวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้  1)  เพือ่ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรยีนในโครงการของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  37  2)  เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารสถานศึกษาของ 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  37  3)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  37  ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  ควรเริ่มจากการสร้างความตระหนักในการพัฒนา 
ศักยภาพครูบุคลากรให้พร้อมในการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  และการวางแผนปฏิบัติการให้เปน็สากล 
ในส่วนปญัหาการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลพบว่า  ปญัหาท่ีสำคัญคือ  ด้านการบริหาร 
จัดการด้วยระบบคุณภาพ  ด้านคุณลักษณะผู้เรียนและด้านการจัดการเรียนการสอนตามลำดับ 
    วีรวรรณ  มีมั่น (2557  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้  1)  เพื่อทราบความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  2)  เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้ท่ี เกี่ยวข้องต่อความสำเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  3)  เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาไปสู่
ความสำเร็จของโรงเรียนในโครงการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า
ความสำเร็จของโรงเรียนในโครงการ  มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึง่ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน  มีค่ามากท่ีสุด  ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  และด้านผู้เรียน  ตามลำดับ 
    วราภรณ์  พรมนิล (2560  :  บทคัดย่อ)  ได้ทำการวิจยัเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1)  ระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ  จังหวัดปทุมธานี  2)  ระดับผลลัพธ์ของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ  จังหวัดปทุมธานีและ 
3)  ปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์ของของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ  จังหวัดปทุมธานี  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน 
และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ  จังหวัด
ปทุมธานี  จำนวน  290  คน  ผลการวิจัยพบว่า  1)  ระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ  จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
2)  ระดับผลลัพธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และ  3)  ปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ  จังหวัดปทุมธานี 
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ได้แก่  ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา  ด้านคุณภาพผู้บริหาร  ด้านผู้เรียน  ด้านวิชาการ  ด้านระบบการ
บริหารจัดการ  สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ  70.1  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 
   2.  งานวิจัยต่างประเทศ 
    จูดิส (Judith.    1999  :  193)  ได้ทำการวิจัยเรื่อง  การจัดทำหลักสูตรท่ีเน้นด้านประสบการณ์ 
และผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพ  ผลจากการวิจัยพบว่า  ประสบการณ์ในการศึกษามีส่วนช่วยส่งเสริม 
พัฒนางานในระดับแรก ๆ   ของการทำงานนัน้  คือ  ประสบการณ์ทำให้เกิดความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ 
ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานอาชีพมากกว่าผู้ไม่มีประสบการณ์ 
    จูดิส (Judith.    2000  :  292)  ได้ทำการวิจัยเรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อเข้าสู่ชุมชน  การรายงานการวิจัยกล่าวถงึทฤษฎีการพฒันามนุษย์จากความคุ้นเคยและความพยายาม 
ท่ีจะเปล่ียนแปลงให้เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ  โดยผู้วิจัยนำเสนอการทำให้เกิด 
การพัฒนาหลักสูตรแม่บทนำไปสู่ชุมชนต้องใช้รูปแบบการอบรมผู้แนะนำในการเรียนการสอน  
การประเมินผลทางเลือกของหลักสูตรและทักษะการสอน 
    อันเลนและคณะ (Allen  and  others.    2000)  ได้ศึกษากิจกรรมมีปัญหาและ 
ความต้องการของนักพัฒนาหลักสูตร  พบว่า  กิจกรรมที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ  การจัดการและ
บริหารหลักสูตร  การเลือกและการจัดการเนื้อหาและการประเมินหลักสูตร 
    กาเลนส์  โรสส์ (Glenn  Ross.    2000)  ได้ศึกษาถึงความเข้มแข็งและความอ่อนแอของ
การพัฒนาหลักสูตร  ด้านการวางแผนหลักสูตรเรื่องเนื้อหาและการประเมินหลักสูตร  พบว่า  นักพัฒนาหลักสูตร 
ต้องการใหม้ีความสัมพันธ์อันดีกับท้องถิ่นเน้นความสำคัญเรื่องกระบวนการเรียนรู้  การวางแผนพัฒนาหลักสูตร 
เทคนิคการประเมินหลักสูตร 
    ยูเนสโก (UNESCO.    2000)  ได้วิจัยเรื่องปัญหาการใช้หลักสูตรของบางประเทศ 
ในทวีปเอเซีย  ได้แก่  อัฟกานิสถาน  บังคลาเทศ  อินเดีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์และศรีลังกา  ผลการวิจัย 
พบว่า  ปัญหาการใช้หลักสูตรเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้  ผู้บริหารระดับต่าง ๆ  ไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
และขาดการติดตามการใช้หลักสูตรของครู  นอกจากนั้นหลักสูตรยังขาดประสิทธิภาพ  ขาดแคลนเอกสาร 
หลักสูตรตำราเรียนไม่ทันสมัย  ขาดแคลนหนังสืออ่านประกอบ  ประการสุดท้ายคือ  ศูนย์พัฒนาหลักสูตร 
ขาดการวางแผนท่ีดีในการนำหลักสูตรไปใช้ 
    หน่วยงานตรวจสอบด้านการศึกษาประเทศสก๊อตแลนด์ (HM  Inspectorate  of 
Education.    2006)  ได้นำหลักการการบริหารเชิงคุณภาพ (Quality  Management  in  Education  : 
QMIE)  มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยกำหนดเปน็คำถาม  6  คำถามเพื่อใช้ในการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา  ได้แก่  1)  ผลลัพธ์ที่สำคัญท่ีต้องการ  ผลสัมฤทธิ์ (What  key  outcomes  
have we  achieved?)  2)  ผลการปฏิบัติบรรลุตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร  
(How  well do  we  meet  the  needs  for  our  stakeholders?)  3)  กระบวนการในการส่งมอบ 
ผลผลิตทางการศึกษามีการปฏิบัติได้ดีมากน้อยเพียงใด (How  good  is  our  delivery  of  education 
Processes?)  4)  กระบวนการบริหารจัดการขององค์กรดีมากน้อยเพียงใด (How  good  is  our 
management?)  5)  ภาวะผู้นำขององค์กรเป็นอย่างไร (How  good  is  our  leadership?)  และ  
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6)  อะไรคือขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กร (What  is  our  capacity  for  improvement?)
จะเห็นว่าแนวทางการพัฒนาและบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลได้มีการประยุกต์หลักการท่ีมีความสำคัญ 
ของคำถามและเครื่องมือท่ีใช้ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ  ระบบการบริหารเชิงคุณภาพ  เพื่อความเป็นเลิศ 
ขององค์กรมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรด้านการศึกษา  เพื่อนำไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
    คัสทูลาสาริ (Kustulasari.    2009  :  Abstract)  ได้ศึกษาและทำวิจัยโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลในประเทศอินโดนีเซีย  โดยวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ  เพื่อช้ีให้เห็นโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลในประเทศอินโดนีเซียจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ได้อย่างไร  จากผลการวิจัยพบว่า  จากการวิเคราะห์เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย  พบว่า
นโยบายยังไม่มีความชัดเจนส่งผลให้โรงเรียนยากต่อการพัฒนาไปสู่โรงเรยีนมาตรฐานสากลได้  (Kustulasari 
ใช้คำว่า  International  Standard  School  แทนคำว่า  World  Class  Standard  School  
ตามท่ีประเทศไทยใช้)  มาจากโรงเรียนมาตรฐานสากล/RMUTT-156695.pdf 
    เทท์มานท์ (Dettmann.    2012)  ได้ทำการวิจัยเรื่อง  การรับรู้ของผู้บริหารการศึกษา
คณาจารย์  และเจ้าหน้าท่ี  สนับสนุน  ท่ีมีต่อการนำเครื่องมือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ใน
มหาวิทยาลัยวิลคอนซิลสก็อต  ผลการวิจัยพบว่า  มุมมองในเชิงบวกของการนำเครื่องมือเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติไปใช้  คือ  1)  เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศ  2)  เป็นความภาคภูมิใจของสมาชิก 
ท่ีร่วมดำเนินการ  3)  มีภาพลักษณ์ในเชิงบวก  4)  เป็นเส้นทางไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  5)  มีการ
ส่ือสารกันมากขึ้น  มุมมองในเชิงลบ  คือ  1)  มีค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสนี้สูง  2)  ต้องมีการเรียน
การฝึกอบรม  3)  ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้  4)  ภาระงานเพิ่มมากขึ้น  5)  ความไม่เช่ือมโยงกัน
ระหว่างรางวัลและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  6)  มีขอบเขตการทำงานกว้างมาก  7)  ความคาดหวัง
เชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น  8)  การตัดสินใจทำปราศจากการติดตามรูปแบบของเครื่องมือ  MBNQA 
9)  ลูกค้ายังไม่ให้การยอมรับอย่างเพียงพอ 
    เจมส์ (James H. Stronge.    2017  :  8 - 10)  ได้กล่าวเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีสำคัญ 
4  ประการ  ท่ีใช้ในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูง  ได้แก่  1)  มาตรฐานสากลสูงนั้นโรงเรียนให้ความสำคัญ 
กับผลลัพธ์มากกว่าการกำหนดเนื้อหาทางการศึกษา  ซึ่งมาตรฐานท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์จะช่วยในการกำหนด
และวัดความเปน็เลิศทางด้านการศึกษาทำให้เป้าหมายทางการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและเป็นกรอบ 
สำหรับครูผู้สอนในขณะท่ีหลีกเล่ียงในการลดหลักสูตรและการสอนสอนเพื่อทดสอบ  2)  ความรับผิดชอบ
และความเป็นอิสระ  ความสมดุลระหว่างความรับผิดชอบและความเป็นเอกภาพเปน็ประโยชน์ในการสร้าง 
ช่ือเสียงและความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนในโรงเรียนให้ความสำคัญกับมาตรฐานสากลและผลลัพธ์กระตุ้น
การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิน่และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  3)  การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับครูมืออาชีพ  การปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของวิชาชีพครูต้องการสรรหาคัดเลือกครูท่ีมีคุณภาพ
และการเตรียมการตลอดจนการพฒันาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นจุดเด่นของทุกระบบการศึกษา 
ท่ีประสบความสำเร็จอย่างสูง  ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโรงเรียน  คุณภาพของครูมี
ความสำคัญท่ีสุด  4)  การเรียนรู้ของบุคคล  โรงเรยีนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสามารถรักษาความหลากหลาย 
ของการพัฒนาความรู้  ความสามารถภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ระบบช่วยลดแรงจูงใจ 
ในการย้ายนักเรียน 
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   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งในประเทศและต่างประเทศ  สรุปได้ว่า  การพัฒนา 
คุณภาพนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลทำให้เกิดพฒันาศาสตร์ทางการบริหารและการจัดการศึกษาเพิม่ขึ้น  
และหลักการพัฒนานกัเรียนมาใช้ในการพฒันานักเรียนให้มศัีกยภาพเป็นพลโลก  ซึง่ศักยภาพเป็นพลโลก 
ของผู้เรียนม ี 5  ด้าน  ดังนี้  1)  ความเป็นเลิศทางวิชาการ  2)  ส่ือสารสองภาษา  3)  ล้ำหน้าทางความคิด 
4)  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ  5)  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทย 
 


