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ผลงาน Best Practice ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
ชื่อผลงาน : แนวทางการบริหารจัดการเพื่อดาเนินงานขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ความเป็นมา
โรงเรี ย นมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็ น นวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษาที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถแข่งขันทัดเทียมกับผู้เรียนของนานา
ประเทศ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมุ่งหวังให้โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class
Standard School) ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเพิ่มเติมสาระความ
เป็นสากล และให้ความสาคัญในการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 อีกหนึ่งภาษา รวมทั้งการฝึก
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษอย่ า งเข้ ม ข้ น เพื่ อ ต่ อ ยอดความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 รวมทั้ ง บริ ห ารจั ด การด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลกมีศักยภาพทัดเทียม
กับนานาประเทศ เป็นเยาวชนไทยรุ่นใหม่ เป็นผู้ที่มี 1) ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) สามารถสื่อสารได้สอง
ภาษา 3) ล้าหน้าในทางความคิด 4) สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ และ 5) มีจิตร่วมกันรับผิดชอบใน
สั ง คมโลก โดยได้ด าเนิ น งานหลั กสู ตรโรงเรี ย นมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ตั้ งแต่
ปีการศึกษา 2553
ในการนี้ ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาสุ รินทร์ มีโ รงเรียนที่เข้าร่ว มโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลและดาเนินการขับเคลื่อนไปแล้ว ทั้งสิ้น 31 โรงเรียน จาแนกเป็นรุ่นที่ 1 จานวน 4 โรงเรียน
รุ่นที่ 2 จานวน 2 โรงเรียน และรุ่นที่ 3 จานวน 25 โรงเรียน และโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์อีก 6
โรงเรียนที่อยู่ในโครงการและกากับ ติดตาม นิเทศช่วยเหลือ โดยที่อยู่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จานวน 5 โรงเรียน และสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 2 จานวน 1 โรงเรียน ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนกลุ่มดังกล่าว
พบว่า ผู้นาองค์กรและครู โดยส่วนใหญ่มีความตระหนักและรับรู้ต่อการขับเคลื่อนโครงการอยู่ในระดับปาน
กลางและควรได้เพิ่มวิธี การเรียนรู้และการบูรณาการองค์ความรู้ด้านความเชื่อมโยงของโมเดลการบริหาร 7
หมวดตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ในส่วนบริบทโรงเรียนมี
ความพร้อมด้านปัจ จัยน าเข้า และบุคลากรทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงระบบบริห ารจัดการของ
โรงเรียนแบบเดิม ผู้นาองค์กรทุกแห่งเปิดใจรับและมีความมุ่งมั่นสูงต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล
จากหลักการและแนวคิดดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเน้นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อให้มีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
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วิธีการดาเนินงาน/กระบวนการ
ดาเนินงานโครงการโดยอาศัยหลักการของวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้
1. ขั้นวางแผน การกาหนดเป้าหมายร่วมกัน ศึกษาสภาพและความต้องการ ออกแบบและพัฒนาการ
วิธีดาเนินงานและบริหารจัดการโครงการ และปรับปรุงพัฒนาเป็นแนวทางการดาเนินงาน
2. ขั้นปฏิบัติการ บริหารจัดการและดาเนินงานตามแนวทางที่พัฒนาขึ้น และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาแนวทาง จากผู้บริหารที่มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ ในขณะที่ดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ของแนวทางพัฒนางาน จะมีการวัดและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนางาน
4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา ใช้ผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 3 มาปรับปรุงและพัฒนางาน รวมทั้งการ
ถอดบทเรียนเพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดี จัดการความรู้ รวมทั้งเผยแพร่ผลการดาเนินงานของโครงการในช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ

รูปแบบ/เทคนิค ที่ทาให้เกิดความสาเร็จ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาสุ รินทร์ มีการบริห ารจัดการตาม “แนวทางการบริ หาร
จัดการเพื่อดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย” มี 4 แนวทาง 22 กิจกรรมพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
1. พัฒ นาแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรมแบบมุ่งผลสั มฤทธิ์ โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มี 5
ขั้นตอนคือ
1.1 กาหนดเป้าหมายความสาเร็จ โดยทีมวางแผนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
1.2 ศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากรายงานผลการนิเทศโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
1.3 จัดทาร่างโครงการและกิจกรรมพัฒนาการดาเนินงานโครงการ
1.4 นาแผนงานโครงการและกิจกรรมเสนอต่อที่ประชุมองค์คณะ (ก.ต.ป.น.) เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1.5 กาหนดกรอบปฏิทินการดาเนินงาน และแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกัน
2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และแนวทางการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพแก่ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ มี 4 ขั้นตอนดังนี้
2.1 จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ สาหรับผู้บริหารทุกโรงเรียน
และศึกษานิเทศก์ ในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
2.2 จัดกิจกรรมประชุมฝึกปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาหรับครูผู้รับผิดชอบงาน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
2.3 ประเมิ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจผู้ บ ริ ห ารและครู เ กี่ ย วกั บ กระบวนการ โครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล
2.4 ให้การชี้แนะเพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ชัดเจนโดยผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ที่ สพฐ.แต่งตั้ง และศึกษานิเทศก์
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับโรงเรียน มี 7 ขั้นตอนคือ
3.1 วางแผน กาหนดเป้าหมายและทิศทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยทีมบริหาร
3.2 ทีมครูผู้รับผิดชอบงาน ออกแบบการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดาเนินงานโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียน
3.3 จัดประชุมชี้แจงและขยายผล ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. และประเมินเพื่อพัฒนาด้านความเข้าใจ ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
3.4 กาหนดเป้าหมายและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก
3.5 วางแผนและจัดปฏิทินการดาเนินงานโครงการ
3.6 โรงเรียนดาเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เป็นวิถีปกติ มีการนิเทศ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และรับการนิเทศชี้แนะจากเขตพื้นที่การศึกษาด้วยกิจกรรมนิเทศ
ที่ ห ลากหลาย เช่ น การนิ เ ทศระบบบริ ห ารจากที ม พี่ เ ลี้ ย ง การสั ง เกตชั้ น เรี ย นรายวิ ช า IS และวิ ช า
ภาษาต่างประเทศที่สองด้วยกระบวนการ PLC-LS และการพัฒนากิจกรรมสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนที่เน้นความเป็นมาตรฐานสากล เป็นต้น
3.7 จัดการความรู้และจัดทารายงานสารสนเทศ เพื่อใช้พัฒนางาน
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ กากับ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอนคือ
4.1 ทีมวิช าการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดแผนการนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
4.2 โรงเรียนรายงานการดาเนินงานให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ และให้ข้อสะท้อนผลเพื่อการ
พัฒนา
4.3 จั ดกิจ กรรมแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ หรือ Symposium และมอบเกีย รติบัตรเพื่อ เชิดชูเกียรติ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ประสบความสาเร็จจากผลงานต่าง ๆ
4.4 ประชุมปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดจากการดาเนินงานนิเทศ และถอดบทเรียนเพื่อค้นหาวิธี
ปฏิบัติที่ดี
4.5 จัดทาสื่อเผยแพร่ในช่องทางสื่อสารต่าง ๆ
4.6 ดาเนินการประเมินโครงการ เพื่อศึกษาผลที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน และใช้ผล
การประเมิน เพื่อพัฒ นาคุณภาพการดาเนิ นงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา

ผลสาเร็จ
1. สารสนเทศความสาเร็จด้านผลการประเมินและการรับรองให้ได้รับรางวัล จากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.1 รางวัลระดับ OBECQA (ปี พ.ศ.2558) จานวน 1 โรงเรียน (กลุ่มพัฒนาอย่างเข้มข้น Intensive
School)
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1.2 รางวัลระดับ OBECQA (ปี พ.ศ.2559-2560) จานวน 3 โรงเรียน
1.3 รางวัลระดับ OBECQA (ปี พ.ศ.2563) จานวน 2 โรงเรียน
1.4 รางวัลระดับ ScQA (ปี พ.ศ.2563) จานวน 2 โรงเรียน
2. ผลสาเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565
เชิงปริมาณ
2.1 โรงเรียนในโครงการ ผ่านการประเมินและรับรองให้ได้รับรางวัลระดับคุณภาพ ScQA จานวน
15 โรงเรียน และ 7 โรงเรียน ตามลาดับ
2.2 โรงเรี ย นในโครงการที่ ผ่ า นการประเมิ นระดั บคุ ณภาพ ScQA แล้ ว และสมัค รใจรั บการ
ประเมินต่อในระดับ OBECQA ซึ่งผ่านการประเมิน และรับรองให้ได้รับรางวัลระดับคุณภาพ OBECQA แล้ว
จานวน 10 โรงเรียน
โดยสรุปสารสนเทศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
มีโรงเรียนในโครงการที่ผ่านการประเมินและรับรองให้ได้รับรางวัลระดับ ScQA ครบแล้วทุกโรง (ร้อยละ 100
หรือ 31โรงเรียน) และผ่านการประเมินและรับรองให้ ได้รับรางวัลระดับ OBECQA แล้วทั้งสิ้น 16 โรงเรียน
ทั้งนี้กาลังอยู่ระหว่างรอกระบวนการประเมินรอบปี พ.ศ. 2565 อีก 10 โรงเรียน ดังนั้น จะเหลือโรงเรียนที่ยัง
ไม่ได้สมัครยื่นขอรับประเมินระดับ OBECQA จานวน 5 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารจัดการภายในโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้ง 31 โรงเรียน เป็นไป
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ตามระดับศักยภาพ
ของบริบทโรงเรียนตามรางวัลที่ได้รับคือ ScQA และ OBECQA
2. โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล ที่มีการเพิ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) และภาษาต่างประเทศ
ที่สอง
3. ผู้บริหารและครู ทั้ง 31 โรงเรียน มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนางานตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ส่ ว นนั กเรี ยนโดยส่ว นใหญ่มีศักยภาพเป็นพลโลกและตามคุณลั กษณะ 5 ประการของโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล และทุกโรงเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

ปัจจัยส่งผลให้เกิดความสาเร็จ
1. ด้านบริหารจัดการ
1.1 ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ การศึกษาให้ความสาคัญ มากกับการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
และกากับ ติดตามอย่างสม่าเสมอ และให้ข้อชี้แนะเพื่อการพัฒนา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.2 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการและแนว
ทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ อย่างละเอียดลึกซึ้งและชัดเจน และให้ความเอาใจใส่ในการบริหาร
จัดการ การออกแบบ วางแผนอย่างสร้างสรรค์ในการดาเนินงานแต่ละกิจกรรมตลอดปีการศึกษา ที่มุ่งเป้า
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ความสาเร็ จและปรับ ปรุงแก้ไ ขการดาเนิ นงานทันที รวมถึงการรายงานผล การสะท้อนผล และผู้เชื่อมต่อ
ประสานงานและสื่อสารระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
2. ด้านนิเทศติดตาม
2.1 ออกแบบการดาเนินงานแต่ละกิจกรรมนิเทศที่คานึงถึงปัจจัยนาเข้าและสภาพจริงของการ
ปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ และกาหนดปฏิทินการดาเนินงานที่ชัดเจน
2.2 การนิเทศติดตามแต่ละกิจกรรม โดยอาศัยความร่วมมือกันของคณะผู้นิเทศ ได้แก่ ผู้บริหาร
ระดับเขต เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์และประธานสหวิทยาเขต
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ของเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (ระดับ
คุณภาพ OBECQA) และศึกษานิเทศก์
2.3 ใช้วิ ธีก ารนิ เ ทศติด ตามในลั กษณะการชี้แ นะ (Coaching and Mentoring) และรายงาน
สรุ ป ผลการนิ เทศติดตามโรงเรี ย นมาตรฐานสากล และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เพื่อให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนางานปีการศึกษาต่อไป รวมถึงรายงานต่อผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมสุรินทร์ได้รับทราบ
3. ด้ านความร่ วมมือและเครื อข่า ยสนับสนุน (อาศัย หลั กการตัวแบบ (Model) ที่ดี โดยที่แต่ล ะ
กระบวนการ วิ ธี ก าร ขั้ น ตอนนั้ น ได้ ผ่ า นการตรวจเยี่ ย มและประเมิ น ที่ มี ก ารชี้ แ นะเป็ น อย่ า งดี แ ล้ ว จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ สพฐ.แต่งตั้ง)
3.1 มีความร่วมมือและเครือข่ายสนับสนุนในพื้นที่ ได้แก่ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์และประธานสหวิทยาเขต คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ของเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (ระดับคุณภาพ OBECQA) จังหวัดสุรินทร์
3.2 มีความร่วมมือและเครือข่ายสนับสนุนนอกพื้นที่ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ที่สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอื่นที่รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (กลุ่มพัฒนา
อย่างเข้มข้น Intensive School) และสานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

บทเรียนที่ได้รับ
1. ผู้นาองค์กรทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน รวมถึง ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากร
ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้เรีย นรู้ตามองค์ความรู้ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานในโรงเรียน
2. การฝึกเขีย นรายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามแนวทางและสอดคล้องกับเกณฑ์รางวัล
คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และได้ ผ่ า นการตรวจสอบ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโรงเรี ย นในโครงการ (ระดั บ คุ ณ ภาพ OBECQA) ศึ ก ษานิ เ ทศก์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสาระสาคัญและผลลัพธ์ที่
สอดคล้องกันทั้ง 7 หมวด
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3. ความร่วมมือในการทางานเป็นทีม การช่วยเหลือ ชี้แนะ แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน และทางาน
ด้วยความเอาใจใส่ที่มแี รงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จะส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพและผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การบริหารจัดการโครงการที่จะประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย การกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
มีการวางแผนและออกแบบการทางานอย่างดี รัดกุม มีการนิเทศ กากับ ติดตามอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
รวมถึงใช้หลักการประเมินเพื่อพัฒนาการทางานที่อาศัยการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เกี่ยวข้องและพิจารณา
ปรับปรุงทันที

การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน
1. การเผยแพร่ กิจ กรรมการดาเนินงานของโครงการที่เพจ “ประชาสั มพันธ์ สพม.สุรินทร์ ” และ
กลุ่มไลน์ “โรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดสุรินทร์”
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจาปีในงาน มหกรรมวิชาการ สพม.สุรินทร์ และการประกวด Best
Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกปีการศึกษา
3. การเผยแพร่ ป ระชาสั มพัน ธ์ ผ ลงานของโรงเรียนและนั กเรียนในการจัดกิจกรรม Symposium
ประจาปี ที่เว็บไซต์ของแต่ละโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. กิจกรรมตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการ (Site Visit) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทั้งระดับ ScQA และระดับ
OBECQA ของแต่ล ะโรงเรี ยน ซึ่งมีผู้บ ริ ห าร ครู และผู้ ทรงคุณวุฒิ จากโรงเรียนอื่นๆ และจากต่างจังหวัด
มาร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมตรวจเยี่ยม (Site Visit)

ภาพกิจกรรม
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**********************************************************************

โดย ดร.รวิชญุฒม์ ทองแม้น
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
(ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ.2554-2565)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
9/9/2565

