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ชื่อโครงการ  :   พัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2   ข้อ 1,2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 (3.3,3.4) 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ข้อที่ 1, 3, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.1,3.2 และ 4.1,4.2,4.3 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางนัฏฐกานต์  เหลาแก้ว 
ระยะเวลา :  1 เมษายน 25624 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และภายนอกสถานศึกษา 
งบประมาณ :  เงินอุดหนุน 50,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต 
ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก ความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลความสำเร็จขั ้นสุดท้ายของโรงเรียน
มาตรฐานสากล คือ คุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนที่ได้รับการประเมินว่ามีหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม แต่การประเมินคุณภาพของผู้เรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ 
ก็ไม่ถือว่าโรงเรียนนั้นประสบความสำเร็จ ในการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลความสำเร็จของโรงเรียนในการ
ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจะพิจารณาจากคุณภาพของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่
แต่ละโรงเรียนกำหนดและทำความตกลงไว้กับโครงการเป็นสำคัญความสำเร็จด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบบริหารคุณภาพ ถือเป็นความสำเร็จในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเชื่อว่าถ้าโรงเรียนมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และมีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี ก็จะช่วยทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดีข้ึนเป็นลำดับ 

2.  วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2.  เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล 
               คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA) 
 

3.  เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ   
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1. ครูศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน  50 คน 

2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเทียบเท่ามาตรฐานสากล ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ  

1. ครูมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภา
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
กิจกรรมที่ 1 
ศึกษาดูงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

เพื่อยกระดับการจดัการเรียนการ
สอนให้เทียบเคยีงมาตรฐานสากล 

บุคลากรครูร้อยละ 50 มี
ความรูส้ามารถเขียน
รายงานสถานศึกษาตาม
เกณฑร์างวัลคณุภาพ 
OBECQA 

- ครูมีองค์ความรู ้
ในการบริหารจัดการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
ร้อยละ 100 
 

กิจกรรมที่  2 
รับการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 ระดับ OBECQA 

เพื่อยกระดับการบรหิารจดัการของ
โรงเรียนใหม้ีการบริหารด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑร์างวัลคณุภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality 
Award :TQA) 

- มีการบริหารจัดการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนด้วยระบบ
คุณภาพ 

-สถานศึกษาผ่านการปะเมิน
มาตรฐานระดับ OBECQ 
- นักเรียนไดร้ับโอกาสทาง
การศึกษาเทียบเคียงโรงเรียน
มาตรฐานสากล ร้อยละ 100 

DO (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
 2. จัดทำโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6. ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้โดยให้ครูไปศึกษาดูงานโรงเรียน 
    มาตรฐานสากล   

 7. ประเมินผลการดำเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนนิงาน
โครงการ  

 
           

2 จัดทำโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน              

6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการใน

โครงการที่วางไว ้โดยให้ครูไปศึกษา
ดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

           

7 ประเมินผลการดำเนินงาน             

8 สรุปและรายงานผล             

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 50,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว.....50,000.........บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
  - อ่ืน ๆ .............-...............บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

1 ครูไปศึกษาดูงานโรงเรียมาตรฐานสากล - - 45,000 -    45,000 

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดทำเอกสารสำหรับ
ความพร้อมในการประเมิน OBECQA 

5,000 - - - 
   

5,000 

รวม 5,000 - 45,000 - /   50,000 

 
8. สถานที่ดำเนินการ : หนว่ยงานภายนอก 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนัฏฐกานต์  เหล่าแก้ว 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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Check (C) 
11. การประเมินผล :  
 1. รายงานการไปราชการ 
 2. แบบรายงานโครงการ 
 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  2.  สถานศึกษาผ่านการปะเมินมาตรฐานระดับ OBECQA 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล ร้อยละ 100 
  2.  ครูมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ร้อยละ 100 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

13.    งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

                 ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                                           
 
 
           (นางนัฎฐกานต์  เหลาแก้ว)                       (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                         
               ตำแหน่ง  ครู                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ         
                      
              เห็นควรอนุมัติ                                               เห็นควรอนุมัต ิ                                                                                                              
            
            (นางสุมาลี  ดวงจินดา)                    (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  
      หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ    รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการแผนงานงบประมาณ 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

  (นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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