
โครงการปีงบประมาณ 2563  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ปีงบประมาณ 2563 
 
1.  รหัส / ชื่อโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
2.  ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 
3.  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
4.  สนองยุทธศาสตร์ในโรงเรียน  ประเด็นที่1-4 
 ประเด็นที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นที่ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ 
        โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 ประเด็นที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
5.  สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ตัวบ่งชี้  1.1 – 1.2 
 มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ 2.1 – 2.6 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้  3.1 - 3.5 
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6.  หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นล้อมรอบตัวเราในปัจจุบัน ด้วย
ความเจริญด้านวัตถุแต่คุณธรรมจริยธรรมกลับเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้คนในวงกว้าง หาก
นักเรียนของเราไม่มีหลักคิดหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ขาดทักษะศตวรรษที่ 21 ยิ่งจะท าให้ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหามากทวีคูณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาด้วย
การน ามาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มาเป็นเวลานาน โรงเรียนได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เมื่อปี 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 3 
 การด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล จะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไป
พร้อมกัน โดยจะต้องด าเนินการทั้งระบบ คือด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหาร
จัดการ มิใช่เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือเพียงจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดคุณภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรขึ้น 
 
7.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
8.  เป้าหมาย 
 8.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนได้รับการพฒันาให้มีความสามารถตามศักยภาพของตนเองในด้านความเป็นเลิศทาง
วิชาการและทักษะทางความคิด การสื่อสารสองภาษา ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 
 8.2  เชิงคุณภาพ 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพของผู้บริหาร ด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้าน
เครือข่ายร่วมพัฒนา 
 
9.  สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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10.  วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  วางแผน ประชุมขี้แจงเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ 

- ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

กันยายน 
2562 

คณะท างาน 

2.  จัดท าโครงการและกิจกรรม 1,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

กันยายน 
2562 

คณะท างาน 

3.  ประชุมจัดสรรงบประมาณ - ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

กันยายน 
2562 

คณะท างาน 

4.  ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

3,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

คณะท างาน 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน -1,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

กันยายน
2563 

คณะท างาน 

11.  งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนงบประมาณประจ าปี 
 
12.  แผนการเบิกจ่ายเงินของ / โครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

- 1,000 1,000 1,000 - - - - -1,000 - 1,000- - 
2,000 1,000 - - 

รวมทั้งสิ้น  5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
13.  ผู้รับผิดชอบ (งาน / โครงการ) 
 คณะท างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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16.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบ
ปราบพิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ร้อยละ 80 

 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  ผลงานนักเรียน 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
-  ระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพของผู้บริหาร 
ด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้านเครือข่ายร่วมพัฒนามีคุณภา
ตามเกณฑ์ 

 
-  ตรวจสอบ
เอกสาร 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

(นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
              

                      (นายปรีชา   นันติชัย) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                   ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
 


