
โครงการ                        ระบบดี  โรงเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

แผนงาน             ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 

ลกัษณะโครงการ            โครงการต่อเนื%อง        สนองกลยทุธ์ที%     5            
มาตรฐานที�                       9    ตวับ่งชี, ที%  9.1 – 9.4 

                                         10    ตวับ่งชี, ที%  10.1 – 10.7 

                                         11   ตวับ่งชี, ที%  11.1 – 11.4 

   12    ตวับ่งชี, ที%  12.1 – 12.5      
  13    ตวับ่งชี, ที%  13.1 – 13.5       
 14    ตวับ่งชี, ที%  14.1 – 14.5 

   15    ตวับ่งชี, ที%  15.1 – 15.4       

หน่วยงานที�รับผดิชอบ    โรงเรียนอนุบาลละงู 

ผู้รับผดิชอบโครงการ       1. นางสุจินธรา  สุธากุล 

   2. นายมิตร  รักษะโบะ๊ 

   3. นางสอฝียะ๊  มู่เก็ม 

   4. นางดรุณี  หยงสตาร์ 
ระยะเวลาดําเนินการ       1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กนัยายน  2554 

............................................................................................................................................................. 
 

1. หลกัการและเหตุผล  
 การพฒันาคุณภาพเพื%อเขา้สู่มาตรฐานการศึกษา  จาํเป็นตอ้งพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียน ตาม 
หลกัธรรมาภิบาล  ผูบ้ริหาร  ผูส้อน  บุคลากรทุกท่านตอ้งเขา้ใจระบบการทาํงานของโรงเรียน  ตามระบบ
หลกัและระบบสนบัสนุนรวม  10 ระบบดว้ยกนั  พร้อมนาํความรู้ที%ทนัสมยั  ทนัเหตุการณ์กบัยคุ  ICT  มาใช้

ในการเรียนการสอน  บุคลากรตอ้งใชสื้%อการเรียน  E-learning  และ  E – book  ใหม้ากยิ%งขึ,นเพื%อคุณภาพ

นกัเรียนซึ%งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณธรรมอยา่งแทจ้ริง และเป็นโรงเรียนของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
 

2. วตัถุประสงค์ 

                       2.1  ดาํเนินงานตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ และจดัทาํโครงการ กิจกรรมต่างๆให้

เป็นปัจจุบนั  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามยทุธศาสตร์ที%วางไว ้

                     2.2  เพื%อพฒันางานเชิงระบบหลกั และระบบสนบัสนุนใหเ้ขม้แขง็มากขึ,น และครอบคลุมทุก

ระบบ 

                     2.3  เพื%อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาบุคลากรของโรงเรียนในการดาํเนินงานการเรียนการ

สอนใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียนมากยิ%งขึ,น 



                     2.4  เป็นการพฒันางานในอาชีพของครูและบุคลากรไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและสามารถ

ตรวจสอบตามสภาพจริงไดทุ้กเวลาทุกหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้ง 

         2.5  ประกนัคุณภาพการศึกษา รายงานผลการจดัการศึกษา และประชาสัมพนัธ์กบับุคคล 

องคก์ร ต่อเนื%องเป็นประจาํทุกปี 
 

3. เป้าหมาย 

                   3.1  เชิงปริมาณ  
  -  ครู  นกัเรียน  จาํนวน  850  คน  ไดใ้ชสื้%อ  วสัดุ  อุปกรณ์  อยา่งมีคุณภาพ ทนัสมยั 
  -  บริบทโรงเรียนทุกดา้นจะเกิดผลสัมฤทธิF เป็นโรงเรียนคุณภาพ  และเป็นตวัอยา่งแก่ 
     โรงเรียนอื%น ๆ ในชุมชน  จงัหวดัใกลเ้คียง  เขา้มาศึกษาดูงาน 
  -  โรงเรียนเป็นสถานที%ปลอดภยั  สะอาดน่าอยู ่ น่าเรียนมากยิ%งขึ,น 
  -  ชุมชน  องคก์รเครือข่าย  ไม่นอ้ยกวา่  15  องคก์ร  มีความใกลชิ้ด  เขา้มามีส่วนร่วมและ 
      เขา้ร่วมแกปั้ญหา  พฒันากบัโรงเรียนมากยิ%งขึ,น 
                   3.2 เชิงคุณภาพ 
                -  ครูและบุคลากรมีความรู้ เขา้ใจ  การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล  หลกัความมีส่วนร่วม 
     และเขา้ใจปฏิบติัตามระบบหลกั  ระบบสนบัสนุนไดอ้ยา่งถูกตอ้งจนเกิดเป็นวฒันธรรม 
     ขององคก์ร 
  -  ครู  บุคลากร  นกัเรียนมีสื%อ  อุปกรณ์  วสัดุที%ทนัสมยัใชใ้นโรงเรียน 
  -  การแนะแนวและการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพมากขึ,นพร้อมรองรับการประเมินรอบ 3 
 

4. ขั/นตอนการดําเนินงาน  และกจิกรรม 

 4.1  ขั,นตอนการดาํเนินงาน 
  4.1.1  จดัหา  จดัซื,อสื%อ  ครุภณัฑ ์ที%หลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอตัลกัษณ์ทอ้งถิ%น 
            และสร้างความเขม้แข็งทางการศึกษา 
  4.1.2  จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา / และมาตรฐานการศึกษา การวจิยัชั,นเรียน เพื%อรองรับ 
            การประเมินภายใน / ภายนอก 
  4.1.3  จดัอบรมพฒันาครู/นกัเรียน  ผูเ้กี%ยวขอ้ง 
  4.1.4  จดันิเทศ / ประเมินงานทุกระบบ โดยเฉพาะระบบการเรียนรู้ ระบบดูแลและ 
            ช่วยเหลือนกัเรียน ระบบกิจกรรมและระบบสนบัสนุนทุกระบบ/ ติดตามผลต่อเนื%อง 
  4.1.5  จดัรายงานผลการจดัการศึกษาสู่สาธารณชน 
  4.1.6  จดัส่งเสริมอาชีพ,คุณธรรมค่านิยมพึงประสงคแ์ก่นกัเรียน ใหเ้ป็นคนดีของสังคม 
           ใกลชิ้ดครอบครัว/องคก์รเครือข่ายเพื%อช่วยเหลือซึ%งกนัและกนั 
  4.1.7  จดัระบบดูแลช่วยเหลือใหค้าํปรึกษาแนะแนวอยา่งจริงจงั 



 4.2  กิจกรรมสาํคญั 
   
ที� กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 ประชุม  วางแผน  จดัทาํโครงการ ต.ค. 53 นางสุจินธรา  สุธากุล 

2 จดัทาํปฏิทินปฏิบติังาน พ.ย. 53  นายมิตร       รักษะโบะ๊ 
3 ดาํเนินงานตามปฏิทินปฏิบติังาน พ.ย. 53 – ก.ย.54 นางสอฝียะ๊    มู่เก็ม   และคณะ 

4 ประเมินผลการปฏิบติังาน / รายงานการศึกษาสู่
สาธารณชน 

มี.ค. 54 – ก.ย. 54 นางสอฝียะ๊    มู่เก็ม    

 
    

5. งบประมาณ    

รวมใชง้บประมาณทั,งสิ,น  166,275  บาท  จากแผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 

มีรายละเอียดค่าใชจ่้าย  ดงันี,  
 

จําแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 
ที� 

รายการ/กจิกรรมคําชี/แจงในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 

กิจกรรมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
และระบบหลกั/สนบัสนุนทุกระบบ 
กิจกรรมพฒันาหลกัสูตร/มาตรฐานการศึกษา/
การวจิยั 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนิเทศการศึกษา 
จดัหา จดัซื,อสื%อ/ครุภณัฑ/์อุปกรณ์/จดัทาํป้าย 
จดัรายงานการศึกษาสู่สาธารณชน/
ประเมินผล 

21,000 
 

60,000 
 

10,000 
5,000 

20,275 
50,000 

5,500 
 

5,000 
 

2,500 
- 
- 
- 

5,500 
 

20,000 
 

5,000 
3,000 
5,275 

50,000 

10,000 
 

35,000 
 

2,500 
2,000 

15,000 
- 

รวมทั/งสิ/น 166,275 13,000 88,775 64,500 
 

 

6. การประเมินผล 

ที� ตัวชี/วดัความสําเร็จ วธีิวดัผล / 

ประเมินผล 

เครื�องมือที�ใช้วดั 

1. 
2. 
3. 

ความพึงพอใจ 

คุณภาพของงาน 

ตรวจสอบได ้

สอบถาม 

นิเทศ 

ตรวจสอบ 

แบบสอบถาม 

แบบนิเทศ 

แบบตรวจสอบ 



 

 

7.  ผลที�คาดว่าจะได้ 

 โรงเรียนอนุบาลละงูมีการพฒันาคุณภาพเพื%อเขา้สู่มาตรฐานการศึกษา  บุคลากรมีความรู้ที%ทนัสมยั  
ผูเ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และมีคุณธรรมอยา่งแทจ้ริง 

 

 
 

ลงชื%อ..................................ผูเ้สนอโครงการ                              ลงชื%อ...................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
        (นางสอฝียะ๊        มู่เก็ม)                                                              (นายปริญญา     ดาํเตะ๊) 
   ครู คศ. 2 โรงเรียนอนุบาลละงู               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลละงู 
 
 
   ลงชื%อ .........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
               (นายมงคล  เจริญฤทธิF )   
                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน 
 

 
 


