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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

Policy Proposals for the Administration of World-class Standards Schools  
under the Office of Secondary Educational Service Area 20 

 
สมบัติ แช่มชื่น1  

ยาใจ พงษ์บริบูรณ์2 
 
บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และ 2) เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาสภาพการบริหาร คือ
ประชากร โรงเรียนละ12 คน จ านวน 8 โรงเรียน ที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม และกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาประสบการณ์บริหาร คือประชากร โรงเรียนละ 4 คน จ านวน 3 โรงเรียน ที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปฏิบัติการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 20 พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (�̅�=3.92, S.D.=0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย  

(�̅�=4.15, S.D.=0.85) รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (�̅�=4.02, S.D.=0.83) ด้านการใช้สารสนเทศในการ

บริหารและการจัดการเรียนรู้ (�̅�=3.95, S.D.=0.83) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน (�̅�=3.94, S.D.=0.90) และด้าน

การนิเทศพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (�̅�=3.80, S.D.=0.90) ตามล าดับ 2) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เริ่มด้วยวิสัยทัศน์ “ผู้เรียนมีคุณภาพระดับสากล ใน
บริบทท้องถิ่น ชาติ และภูมิภาค บนรากฐานของหลักสูตรมาตรฐาน ภายใต้การขับเคลื่อนโดยองค์คณะบุคคลที่บริหารด้วย
ระบบคุณภาพ”โดยด าเนินการตาม 6 กลยุทธ์ คือ (1) ระดมสรรพก าลังสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง (2 พัฒนา
กระบวนการนิเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (3) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (4) เพิ่ม
สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร (5) พัฒนาระบบการบริหารด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และ 
(6) สร้างพลังการขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย พันธกิจ 6 ข้อ เป้าประสงค์ 6 ข้อ กลยุทธ์ 6 
ข้อ ตัวบ่งช้ี 86 ข้อ และ โครงการ/กิจกรรม 52 โครงการ 
 
ค าส าคัญ : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหาร , โรงเรียนมาตรฐานสากล  
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Abstract 
  The objective of this research were 1) to study the practice and the problems in the administration 
of World-class Standards Schools under the Office of Secondary Educational Service Area 20, and 2) to 
formulate Policy Proposals for the administration The research was conducted in two stages the target group 
for quantitative and problems consisted of 12 persons each from 8 schools under Secondary Educational 
Service Area 20 , collecting data by questionnaires. And the target group for the study of best practice 
experience consisted of 4 persons each from 3 schools, having passed the quality assessment of the Office 
of Basic Education Commission (OBECQA), collecting data by structured interviews. 
  The findings were as follows : 1) On the Whole The practice in the administration Of World-class 
Standards Schools under the Office of Secondary Educational Service Area 20 was rated at high level 

(�̅�=3.92, S.D.=0.88). By aspects the highest mean practice was that of strategic mobilization (�̅�=4.15, 

S.D.=0.85) followed by quality management (�̅�=4.02, S.D.=0.83) the use of information in administration and 

learning management (�̅�=3.95, S.D.=0.83), curriculum and instruction (�̅�=3.94, S.D.=0.90) and supervision 

respectivety (�̅�=3.80, S.D.=0.90). 2) The Policy Proposals for these World-class Standards started with this 
vision statement “The learners achieve World-class Standards quality in the local, national and regional 
context, on the basis of standardized curriculum under the mobilization of people who administer the 
program with quality system.” Six strategies have been proposed : (1) All resource are mobilized to create 
a strong network of cooperation to develop learners towards World-class Standards ; 2) Develop supervision 
process for quality educational management ; 3) Develop the curriculum and learning processes so as to 
move learners towards World-class Standards ; 4) Increase the competence in the use of information in 
administration and Learning ; 5) Develop management system to reach World-class Standards ; and 6) Create 
strong and efficient power and energy to move all strategies toward success. All these consist of 6 mission 
statements, 6 objectives, 6 tactics, 52 programs or measures and 86 indicators. 
 
Keywords : Policy Proposals for Administration, World-class Standards School 
 
บทน า 
  มนุษย์ เป็นทรัพยากรที่ ส าคัญที่ สุดของทุก
องค์การ ไม่ว่าองค์การนั้นจะเล็กหรือใหญ่ใช้เทคโนโลยีมาก
น้อยเพียงใด ต่างล้วนต้องอาศัยมนุษย์เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ทั้งสิ้น และการที่จะให้ได้มาซึ่ งทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมี
ประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยทุกกระบวนการของ HRM 
(Human Resource Management) และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ (Human Resource Development : HRD) 
เพื่อให้บุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้น (กอแก้ว แสงสีด า, 
2547) 

  การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ งทางสั งคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัว
เพื่อความอยู่รอดของตนเอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์ 
รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถเ ช่ือมโยงความรู้  ทักษะ และค่านิยม 
ที่ดีงาม เพื่อการด าเนินชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันกับ 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม 
รู้จักพึ่งตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ประเทศไทยซึ่ง
อยู่ในเวทีโลก จ าเป็นต้องพัฒนาและแข่งขันกับนานาประเทศ
ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ หรือองค์กรด้าน
การศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อันเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญยิ่ง เพื่อรองรับสภาวการณ์ของโลกยุค
ไร้พรมแดน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2555) 
  การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้
ทัดเทียมกับอารยประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งหวังของคนทั้งประเทศ จึงเป็นภารกิจ
ส าคัญที่ต้องปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาอย่างรวดเร็วทั้งระบบ
ในด้านการปฏิรูปการศึกษา เพราะการปฏิรูปการศึกษาคือ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบเปลี่ยนแปลงทั้งวัฒนธรรม ความเช่ือ 
ความคิด และการกระท าที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับเป็นหนทางเดียวที่จะยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาให้พฒันาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นการปฏิรูปเพื่อที่จะ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร และ
ส่งผลให้สถานศึกษา มีคุณภาพซึ่งจะน าไปสู่ผู้ เรี ยนที่มี
คุณภาพ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน หัวใจ
ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือ การสร้างเยาวชนของชาติ
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา 
และชุมชนให้เกิดประโยชนต์่อตนเองและสังคมอย่างมีความสขุ 
รู้จักพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มตามศักยภาพอันจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการศึกษาส าหรับคนทั้ง
มวลอย่างทั่วถึง เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถช่วยตนเอง 
รับผิดชอบต่อสังคมได้ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (ส านัก
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  
  กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้
นักเรียนมีการสร้างองคค์วามรู้ และความเข้าใจ ในการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม สันติวิธี จิตสาธารณะ และจิตส านึก
ความรับผิดชอบให้แก่คนไทย ซึ่งก็คือคุณสมบัติหนึ่งของ
ความเป็น “พลเมือง” ที่จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมในระดับ
ต่าง ๆ ตลอดจนการเป็นพลเมืองโลก (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2554) ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงศึกษาธิการยังมี

จุดมุ่งหมายที่จะร่วมสร้างประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา
โดยให้ประเทศไทยเป็น Education Hub (ศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค) มีการเตรียมความพร้อมในด้านกรอบ
ความคิดคือ แผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งสร้างความตระหนัก
รู้ของคนไทย ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคน
ของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมที่จะอยู่
ร่วมกัน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การศึกษา โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ 1) ด้าน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การขยายโอกาสทางการศึกษา 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการ และจัดการศึกษา 
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา ด้วยการสร้างความ
เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความ
แตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูที่
จบการศึกษาด้านภาษาเข้าไปในทุกระดับช้ันการศึกษา 
เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง
สร้างสรรค์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยก าหนดการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพภายใต้โครงการว่า “โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School)” เพื่อรองรับส าหรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพุทธศักราช 2558 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553)  
  โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard 
School) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น ามาใช้เป็นมาตรการ
เร่งด่วน ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณภาพเท่าเทียมมาตรฐานของสากลหรือมาตรฐาน
ของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง (ประเทศที่มีคุณภาพ
การศึกษาสูงในที่นี้หมายถึงประเทศที่มีผลการเข้าร่วม
โครงการ PISA หรือ TIMSS สูงในระดับร้อยละ 50 ) มี
ความสามารถในการร่วมมือท างาน และแข่ง ขันกับ
นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้จะท าให้
ประเทศไทยด ารงอยู่ในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างรู้เท่าทัน 
สมศักดิ์ศรีเคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับ
ประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
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ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ ถ้อยทีถ้อยอาศัย และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ได้ เริ่ ม
ด าเนินการน าร่องในปีการศึกษา 2553 กับโรงเรียนจ านวน 
500 โรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั่วประเทศ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 
ด้าน คือ Learning to Know, Learning to do , Learning 
to Live Together และ Learning to Be รวมถึงการพัฒนา
ระบบการบริหารโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ
เดียวกันกับมาตรฐานของสากล หรือมาตรฐานของประเทศ
ที่มีคุณภาพการศึกษาสู ง (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2555) โดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีความพยายามด าเนินการ
บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งประสบผลส าเร็จและ
ไม่ประสบผลส าเร็จ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ประสบผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมเท่าที่ควร ซึ่งสาเหตุอาจจะเนื่องมาจาก เช่น 1) 
โรงเรียนยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิด และการแสวงหา
ความรู้ของนักเรียนได้เท่าที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนยัง
เน้นผู้เรียน คิดตามสิ่งที่ครูผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าคิดสิ่ง
ใหม่ๆ 2) การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่ อ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนอาจละเลยส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาด้านสังคมตามมา 3) 
โรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ น้อยมาก จึงท าให้นักเรียนมีความเสียเปรียบใน
การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการประกอบอาชีพ 4) โรงเรียนมี
ภาคีเครือข่ายน้อยมาก ในการจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือ

หลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากลทาง
การศึกษา (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20, 
2555) เนื่องจากโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นแนวคิดใหม่ที่น ามา
จัดการศึกษาในประเทศไทย และมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง
ดังกล่าวน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่มีการศึกษา โดย
การวิจัยว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามแนวคิดนี้ ส าหรับประเทศไทยแล้วควรมี
ลักษณะการด าเนินการที่ชัดเจนในรูปแบบใด นอกจากนี้ยัง
พบว่าผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
มีความต้องการข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างไร เพื่อจะได้ด าเนินการได้
อย่างถูกต้องต่อไป 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ 
และมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร 
และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 และเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอื่นๆ น าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการ
บริหารโรงเรียนตามแนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งจะ
ส่งผลให้ การบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  ท าให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20  
  2. เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   1. ประชากรและกลุม่เป้าหมาย 
   1.1) การส ารวจสภาพการบริหาร  และ
แนวทางการแก้ปัญหาของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยใช้
แบบสอบถามกับ 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
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โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียน
อุดรพัฒนาการ โรงเรียนกุมภวาปี  โรงเรียนหนองหานวิทยา 
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา มี
ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 12 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน หัวหน้างานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 96 คน 
  1.2) การศึกษาประสบการณ์การบริหาร 
โรง เรี ยนที่ ผ่ านการประเมินคุณภาพของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ในโรงเรียน
โครงการมาตรฐานสากล โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth interview) จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปทุม
เทพพิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัด
ขอนแก่น ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 12 คน 
   2. ขั้นตอนการวิจัย   
     ระยะที่  1 ประกอบด้วย 1.1) ศึกษาและ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 1.2) ส ารวจสภาพ
การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 1.3) ท าการพิจารณาข้อสรุป
เชิงประจักษ์ ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และสิ่งคุกคาม 
โดยผู้วิจัย 1.4) ศึกษาประสบการณ์การปฏิบัติการบริหาร
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 1.5) ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในกรอบ
กลยุทธ์ 6 ด้าน เพื่อบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  
    ระยะที่  2 ประกอบด้วย 2.1) ตรวจสอบ 
และกลั่นกรอง ความถูกต้องและความเป็นได้ของข้อเสนอ 
 

เชิงนโยบายที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น โดยการจัดการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 คน 
2.2) ยืนยัน ประเมินด้าน ความเหมาะสม ด้านความเป็น
ประโยชน์ และด้านการน าไปใช้ของข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย
การสัมมนาเ ชิ งปฏิบัติ การของผู้ที่ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย 
(Operational Seminar) จ านวน 16 คน 2.3) สรุป และ
น าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
เป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังนี้  
     3.1) แบบสอบถามสภาพและปัญหาการ
บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามกรอบ 6 กลยุทธ์ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ โดยท าการตรวจสอบความตรง (content validity) 
หาค่าอ านาจจ าแนก และตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)  
     3.2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview)  สั มภาษณ์ สภาพการบริหาร
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  โดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อค าถาม  
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1)  การ วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อมู ล เ ชิ งปริ ม าณ 
(Quantitative Data) ที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รปู 
ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของผู้ให้ข้อมูล 
    4.2)  การวิ เ คร าะห์ข้ อมู ล เ ชิ งคุณภาพ 
(Quanlitative Data) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ และอภิปราย
กลุ่ม ใช้วิธีตีความสร้างข้อสรุป โดยการพรรณนาเชิงอุปนัย 
(Induction) กับข้อมูล ความหมาย ความสัมพันธ์ ลักษณะ
แนวทางและสถานการณ์ที่ได้พบเห็นและเกิดขึ้น 
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ผลการวิจัย 
  การวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 ปรากฎผลดังนี้  
   1)  สภาพปฏิ บั ติ กา รบริ ห าร โ ร ง เ รี ยน
มาตรฐานสากล สังกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 20 ส าหรับสภาพปฏิบัติพบว่า มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการขับเคลื่อนกลยุทธ์  
รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการ
ใช้สารสนเทศในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร และการสอน และด้านการนิเทศพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ด้านการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน 
   2)  ปั ญหาที่ ส าคั ญ ในบริ หาร โรง เ รี ยน
มาตรฐานสากล สังกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 20 พบว่า ด้านการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
ปัญหาที่ส าคัญคือบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดท าแผนกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ปัญหาที่ส าคัญคือขาดการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแนว
ทางการแก้ปัญหา ด้านการใช้สารสนเทศในการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ปัญหาที่ส าคัญคือ ครูขาดความรู้ในการใช้
สารสนเทศจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน ปัญหาที่ส าคัญคือครูขาดความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ด้านการนิเทศพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ปัญหาที่ส าคัญคือขาดการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
และด้านการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน ปัญหาที่ส าคัญคือขาดความร่วมมือจากโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนา 
   3)  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 ด าเนินการตาม 6 กลยุทธ์ คือ (1) ระดม
สรรพก าลังสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล (2) 
พัฒนากระบวนการนิเทศ เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ (3) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล (4) เพิ่ม
สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร และ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (5) พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และ (6) 
สร้างพลังการขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่ างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ผลการตรวจสอบและกลั่นกรองร่างข้อเสนอเชิง
นโยบายในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดย
ภาพรวมมีความถูกต้อง และความเป็นไปได้ มากและมาก
ที่สุด และผลการยืนยัน ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็น
ประโยชน์ และด้านการน าไปใช้ โดยภาพรวม มากที่สุด ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ประกอบด้วย พันธกิจ 6 ข้อ เป้าประสงค์ 6 ข้อ กล
ยุทธ์ 6 ข้อ ตัวบ่งช้ี 86 ข้อ และ โครงการ/กิจกรรมจ านวน 
52 โครงการ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. สภาพการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ ด้านการใช้สารสนเทศในการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และการสอน และ
ด้านการนิเทศพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามล าดับ 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการสร้างเครือข่าย
ร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับ จิตณา 
มั่นคง (2554) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การด าเนินการตามแนว
ทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัย
พบว่า 1) การด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  การเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากลผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก และ
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เมื่อพิจารณากระทง
ค าถามในแต่ละด้านพบว่า มีการด าเนินการระดับมาก 17 
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ข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ (1) ผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์สามารถน าโรงเรียนมาตรฐานสากล (2) นักเรียน
สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น  ๆ
ในการสื่อสารได้ดี และ (3) ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 2) ความพึงพอใจในการด าเนินการตามแนว
ทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 
การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เมื่อ
พิจารณากระทงค าถามในแต่ละด้าน พบว่า มีการด าเนินการ
ระดับมาก 18 ข้อ เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
คือ 1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางด้านวิชาการ 2) ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทาง
วิชาการที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ และ 3) โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ส าหรับแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล คือ โรงเรียนควรมีการส ารวจความคิดเห็น
ของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ในการวางแผนเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับ อุดมชัย สวนทวี (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การศึกษารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดสระบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน หมายถึง 1 การปรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 2 การกระจายอ านาจไปยัง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม 4 การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 5 การทบทวนเกณฑ์ และแนวทาง
การสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 6 การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ 7 การพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นครูมืออาชีพ 8 การ
จัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 9 การจัดระบบการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 10 การให้รางวัลกับทีมงาน 
และบุคลากรอย่างเหมาะสม 11 ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มุ่ง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 12 ส่งเสริมการพัฒนางานอย่าง

ต่อเนื่องเป็นพลวัต (Dynamic) สอดคล้องกับไพชยนต์ จันท
เขต และคณะ (2553) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนประสาทวิทยา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหาร
โรงเรียนประสาทวิทยาก่อนพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านคุณลักษณะ
ผู้ เ รี ยน  ด้ านการจั ดการ เ รี ยนการสอน เที ยบ เคี ย ง
มาตรฐานสากล และด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  
  2. ปัญหาในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
พบว่า ด้านการขับเคลื่อนกลยุทธ์  ปัญหาที่ส าคัญคือ 
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ปัญหาที่ส าคัญ
คือ ขาดการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแนวทางการ
แก้ปัญหา ด้านการใช้สารสนเทศในการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ ปัญหาที่ส าคัญคือ ครูขาดความรู้ในการใช้
สารสนเทศจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน ปัญหาที่ส าคัญคือ ครูขาดความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ด้านการนิเทศพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ปัญหาที่ส าคัญคือ ขาดการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
และด้านการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน ปัญหาที่ส าคัญคือ ขาดความร่วมมือจากโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนา สอดคล้องกับบุญตา ชาญช านิ (2557) ได้
ท าการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหา 3 อันดับแรกในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า (1) 
ดา้นการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพในระดับสากล ปัญหาคือ
ครูขาดความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพในระดับสากล โรงเรียนขาดการนิเทศติดตามที่เป็นระบบ
และต่อเนื่อง ครูมีความคิดเห็นต่างกันเกี่ยวกับหลักการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ตามล าดับ (2) ด้านหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ปัญหาคือ 
การมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรมีน้อย ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการจั ดหลักสู ตรทางเลื อกที่ เที ยบเคี ยงกับหลักสู ตร
มาตรฐานสากล และโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรบ่อยๆ
ตามล าดับ (3) ด้านการพัฒนาครูและผู้บริหารเป็นมืออาชีพ ปัญหา
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คือ ครูไม่มีความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน ครูใช้ภาษาต่างประเทศใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อสารน้อย และครูไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ตามล าดับ (4) ด้านผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก ปัญหา คือ นักเรียนขาดความตระหนักรู้และ
ขาดทักษะในการจัดการกับความซับซ้อน โรงเรียนมีการวิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคล แต่มิได้น ามาแก้ไขปัญหา และนักเรียนขาด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามล าดับ และ (5) ด้านการสื่อสาร 2 
ภาษา ปัญหา คือ นักเรียนไม่สามารถสื่อสารกับครูเจ้าของภาษาได้ 
นักเรียนขาดทักษะพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศ และครูเจ้าของ
ภาษาไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ตามล าดับ สอดคล้องกับ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบ
โลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า โดย
ผลวิจัยได้พบว่า แนวโน้มด้านลบ ได้แก่ 1) การเพิ่มช่องว่าง
ด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา 2) การผลิตบัณฑิตเกิน
ความต้องการของตลาด 3) การสอนทักษะการคิด และทักษะ
ทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ 4) การสอนคุณธรรมจริยธรรมยัง
ไม่มีคุณภาพ 5) การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับสุรศักดิ์ หลาบมาลา และ รสสุคนธ์ มกรมณี 
(2551) ได้สังเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาที่ปรากฏในรายงาน
ของ  UNESCO Institute for Statistics (UIS)  ส รุ ป เ ป็ น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับประเทศไทยมีดังนี้ 1) 
จ านวนช่ัวโมงเรียนของนักเรียนไทยค่อนข้างมาก  2) 
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ถ้าลดลงได้จะดี 3) ปัญหาการซ้ า
ช้ันของประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 0.7 ซึ่งน้อยมาก 4) 
ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนสูงมาก 5) ควรส่งเสริมการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาใน
โปรแกรม B มากขึ้น 6) ควรพิจารณาเงินช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 7) 
ควรพิจารณาทุนเรียน และงานรองรับแก่เด็กเรียนดีแต่
ยากจนให้มาเรียนครู  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 8) การฝึกอบรมรัฐควรจัดงบประมาณ
สนับสนุน  9) ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของระบบการศึกษาไทย โดยบุคคลที่สาม  
  3. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบด้วยกรอบกลยุทธ์ 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร และการสอนโรงเรียน

มาตรฐานสากล 2) ด้านการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 3) ด้านการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพ  4) ด้านการนิเทศพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 5) ด้านการสร้างเครือข่ายร่วม
พัฒนา และการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
และ 6) การใช้สารสนเทศในการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ ผลการตรวจสอบและกลั่นกรองร่างข้อเสนอเชงินโยบาย
ในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมมีความ
ถูกต้อง และความเป็นไปได้ มากและมากที่สุด และผลการ
ยืนยัน ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ และ
ด้านการน าไปใช้ โดยภาพรวม มากที่สุด สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 – 2555) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
โรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่มี
ความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งมีจ านวน 3 ยุทธศาสตร์คือ 
ยุทธศาสตร์หลักท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็น
อา เซี ยน  ยุทธศาสตร์หลั กที่  2  ส่ ง เสริ มและพัฒนา
ความสามารถทางด้านภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และยุทธศาสตร์หลักที่  3 บริหารจัดการโดยใช้
เครือข่ายโดยยุทธศาสตร์หลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคลอ้ง
กับ สไคล์เชอร์ และ สเตวาร์ท (Schleicher and Stewart : 
2008) ได้กล่าวไว้ในบทความทางวิชาการ เรื่อง Learning 
from World Class School ซึ่งสรุปการจัดอันดับทางการ
ศึกษาของ องค์การแห่ งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
( Organization of Economic Cooperation and 
Development)  ว่ า ลั ก ษ ณ ะ ส า คั ญ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากลมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การก าหนด
มาตรฐานสูงในระดับสากล (high universal standard) 2) 
การตรวจสอบได้และการเป็นอิสระ(accountability and 
autonomy) 3) การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของครู
(strengthened teacher and professionalism) และ 4) 
การเรี ยนรู้ ของแต่ละบุคคล (personalized learning) 
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สอดคล้องกับ Wake county (2008) ได้มีการประชุมนัก
ธุรกิจและนักการศึกษา 150 คน เพื่อหาแนวทางวางระบบ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ได้คุณลักษณะที่ควรจะเป็นดังนี้ 1) 
สมรรถนะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การค านึงถึงวัฒนธรรมของ
ตนเองและชาติอื่น ๆ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะ  ในการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการแก้ปัญหา 2) หลักสูตรที่ เป็น
มาตรฐาน เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเฉพาะวิชา เพื่อเตรียมตัวเข้า
ท างาน ค านึงถึงโลกาภิวัตน์ ก าหนดให้มีอย่างน้อย 2 ภาษา
ในโครงสร้างหลักสูตร 3) การประเมินผล และทดสอบ มีการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องหลากหลายครอบคลุม โปร่งใส 
สร้างความเ ช่ือมั่ นในความส าเร็จแก่นัก เรียน  ควรมี
แบบทดสอบของท้องถิ่น เพื่อเทียบเคียงกับแบบทดสอบที่
เป็นมาตรฐานสากล 4) เวลา ตารางเรียนควรก าหนดเวลาใน
เรื่องการสอนโดยตรง และครูมีเวลาส าหรับเตรียมการสอน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณี  ศรีประเสริฐ 
(2560) ที่ วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 ที่ระบุว่า ผู้เรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
เป็นนักออกแบบการเรียนรู้ ในลักษณะการออกแบบ
ย้อนกลับโดยการท าแผนท่ีกลยุทธ์ ตั้งผลลัพธ์และเป้าหมาย
ไว้ แล้วออกแบบการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา โดยใช้
แนวคิดเชิงระบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมเฉพาะที่ เฉพาะ
บริบท ดังเสนอในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้น าการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 และสอดคล้องกับ National 
Association of Secondary School Principals (NASSP) 
(2013) ที่ พบว่า ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคัญและส่งผลดีต่อการบริหารโรงเรียน
ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ได้แก่  ทักษะการท างานเป็น
ทีม (Teamwork skill)  ทักษะการแก้ปัญหา (Problem 
solving skills)  ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  
(Critical thinking and creativity skill)  ทักษะด้านการ
สื่อสาร (Communication skill)  ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้ (Learning innovation skill) ทักษะด้านการใช้
ดิจิตอล  (Digital literacy skills)  ทักษะการก าหนดทิศทาง
องค์กร  (Setting instructional direction skill ) ทักษะ
การเรียนรู้ได้เร็ว (Sensitivity skill) ทักษะการพิจารณา

ตัดสิน (Adjustment skill) และ ทักษะมุ่ งผลสัมฤทธิ์   
(Results orientation skill) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียน
อื่นๆ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ควรศึกษาผลการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และ
นโยบายการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีด าเนินการอยู่ 
แล้วน าไปประกอบการพิจารณาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพหรือบริบทของโรงเรียนต่อไป   
  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    โรงเรียนมาตรฐานสากลควรก าหนดโครงการ
หรือกิจกรรมที่มีความสอดคล้องเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ 
เพื่อให้บรรลุตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ในแต่ละด้าน  
  3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
    3.1 ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    3.2 ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการสร้าง
พลังการขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ที่
ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    3.3 ควรท าการวิจั ยเกี่ ยวกับการพัฒนา
กระบวนการนิเทศที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    3.4 ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ตัวบ่งช้ีในการเสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิผล 
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