โครงการ
พัฒนาวิชาการสู่ คุณภาพนักเรี ยน
แผนงาน
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์ที& 1
สนองมาตรฐานที
1–7 ,9
หน่ วยงานทีรับผิดชอบ โรงเรี ยนอนุบาลละงู
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมิตร รักษะโบ๊ะ และคณะ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
...................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
หลักสู ตรการศึกษาขั5นพื5นฐานมีจุดมุ่งหมายที&จะพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที&สมบูรณ์ คือเป็ นคนดี คน
เก่ง และมีความสุ ข มีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ อันได้แก่ ความสามารถในการสื& อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และยังมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 ประการ เพื&อให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื&นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก ซึ& งจําเป็ นที&จะต้องอาศัยเทคนิ ควิธีการหลากหลาย มีการนําสื& อเทคโนโลยีมาช่วยในการ
จัดการเรี ยนรู ้
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้เพื&อการเรี ยนรู ้ที&ผเู ้ รี ยนมองเห็นเป็ นรู ปธรรม
สัมพันธ์กบั การใช้ชีวติ มากขึ5น โดยที&ผสู ้ อนจะเป็ นผูท้ ี&มีบทบาทในการสร้างสรรค์การดําเนินการสอนเพื&อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างถูกต้องชัดเจนตามเป้ าหมายของหลักสู ตรการศึกษาขั5นพื5นฐาน โรงเรี ยนอนุบาลละงู
จึงจัดให้มีโครงการนี5ข5 ึน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื&อให้ผสู ้ อนได้จดั ทํา และใช้นวัตกรรม แบบฝึ ก และเทคนิควิธีการต่างๆในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
2.2 เพื&อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี มีความเก่ง และมีความสุ ขเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณธรรมอันพึง
ประสงค์
2.3 เพื&อยกระดับมาตรฐานการศึกษา และผลสัมฤทธิGทางการศึกษาให้สูงขึ5น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิ งปริมาณ
- ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนอนุบาลละงู ทุกคน
- นักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลละงูทุกคน
3.2 เชิ งคุณภาพ
- ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 มีผลงานนวัตกรรมและการวิจยั ชั5นเรี ยน
- นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิอย่างหลากหลาย ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีคุณภาพตามเป้ าหมาย
หลักสู ตร มาตรฐานการศึกษาและผลสัมฤทธิGทางการเรี ยนสู งขึ5น

4. ขั1นตอนการดําเนินงาน และกิจกรรม
4.1 ขั5นตอนการดําเนิ นงาน
4.1.1 เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/อนุมตั ิ
4.1.2 ประชุมคณะทํางาน และครู บุคลากรทางการศึกษา
4.1.3 ดําเนินการ
4.1.4 ประเมินผล/รายงานผล
4.2 กิจกรรมสําคัญ
ที
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

กิจกรรม
เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/อนุมตั ิ
ศึกษาหลักสู ตรและการวัดผลประเมินผล
ออกแบบการเรี ยนรู ้และจัดทํานวัตกรรม
ตามสาระการเรี ยนรู ้
- ชุดการสอน
- แบบฝึ ก
- แบบทดสอบ
- กิจกรรมส่ งเสริ ม/สนับสนุ น
สอนเสริ ม / ติว
ค่ายวิชาการ
ทัศนศึกษา
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
สรุ ปรายงานผลเป็ นรู ปเล่ม

ระยะเวลา
11 ตุลาคม 53
15ต.ค.53-3ก.ย.54

ผู้รับผิดชอบ
นายมิตร รักษะโบ๊ะ
ครู และบุคลากร

1พ.ย.53-30ก.ย.54
25ม.ค.54-28ก.พ.54
20ม.ค.54-31ส.ค.54
1พ.ย.53-30ก.ย.54
1 – 30 ก.ย.54

ครู และบุคลากร
ครู และบุคลากร
ครู และบุคลากร
ครู และบุคลากร
คณะทํางาน

5. งบประมาณ
รวมใช้งบประมาณทั5งสิ5 น 130,000 บาท จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี5

รายการ/กิจกรรมคําชี1แจงในการใช้
จําแนกตามหมวดรายจ่ ายเป็ น
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่ าตอบแทน ค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ
1 ค่าอาหารและเครื& องดื&มในการประชุม/เข้า
15,000
10,000
5,000
ค่าย และนํานักเรี ยนไปแข่งขันทางวิชาการ
ที

2
3
4
5

ค่าจัดทําแบบฝึ กและแบบทดสอบ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวิชาการ/ค่าวิทยากร
ค่ารถในการทัศนศึกษา
ค่าพาหนะเดินทางไปแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
รวมทั1งสิ1 น

55,000
20,000
30,000
10,000
130,000

55,000
5,000

15,000
30,000
10,000

5,000

65,000

60,000

6. ประเมินผล
ที&

ตัวชี5วดั ความสําเร็ จ

1. นวัตกรรม / รายงานการวิจยั
2. รายงานสรุ ปผลกิจกรรม
3. ผลงานความสามารถของนักเรี ยนที&ชนะการแข่งขัน

วิธีวดั ผล /
ประเมินผล
1.ตรวจสอบ
2.ตรวจสอบ
3.สํารวจสอบถาม

เครื& องมือที&ใช้วดั
1.แบบตรวจสอบ
2.แบบตรวจสอบ
3.แบบสอบถาม

7. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พฒั นาการเรี ยนการสอนโดยการทําวิจยั ชั5นเรี ยน
2. นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิอย่างหลากหลาย ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีคุณภาพตามเป้ าหมาย
หลักสู ตร มาตรฐานการศึกษาและผลสัมฤทธิGทางการเรี ยนสู งขึ5น
ลงชื&อ ................................ ผูเ้ สนอโครงการ
(นายมิตร รักษะโบ๊ะ)
ครู คศ.2 โรงเรี ยนอนุบาลละงู

ลงชื&อ ................................. ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นายปริ ญญา ดําเต๊ะ)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลละงู

ลงชื&อ ................................... ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นายมงคล เจริ ญฤทธิG )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั5นพื5นฐาน

