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คํานํา

ดวยกระทรวงมหาดไทยไดประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 สําหรับใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทําใหเกิดความม่ันใจแกผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย
วาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน และคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ในการนี้ เพ่ือใหการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาเปนไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ข้ึน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือให
สถานศึกษาในสังกัดรับทราบแนวทางการดําเนินการและสรางความเขมแข็งในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตอไป

เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเปนการ
กําหนดแผนงานโครงการรองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามนโยบายท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดดังกลาวขางตน และเพ่ือใหเกิดการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถ่ิน โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามนัยหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4201 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562



สารบัญ

หนา
1. โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1
2. โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย 4



ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
1 อบรมสัมมนา

การจัดระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

 -เพ่ือใหผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการ
จัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561

 -เชิงปริมาณ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ี
เปนคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมาท้ัง 6 แหง
ไดรับการอบรมสัมมนา การ
จัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ขององคกรปกครองสวน

  -   - 150,000 150,000 150,000  -รอยละของ
บุคลากรท่ี
ไดรับการ
ฝกอบรม
สัมมนาฯ
คาเปาหมาย
: ไมนอยกวา
รอยละ 100

- รอยละของ
โรงเรียนท่ี
จัดทํารายงาน

 -โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในและมีการ
จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองทุกป
 -เทศบาลนคร
นครราชสีมามี
ขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 -โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

1

1 อบรมสัมมนา
การจัดระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

 -เพ่ือใหผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการ
จัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561

 -เชิงปริมาณ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ี
เปนคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมาท้ัง 6 แหง
ไดรับการอบรมสัมมนา การ
จัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ขององคกรปกครองสวน

  -   - 150,000 150,000 150,000  -รอยละของ
บุคลากรท่ี
ไดรับการ
ฝกอบรม
สัมมนาฯ
คาเปาหมาย
: ไมนอยกวา
รอยละ 100

- รอยละของ
โรงเรียนท่ี
จัดทํารายงาน

 -โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในและมีการ
จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองทุกป
 -เทศบาลนคร
นครราชสีมามี
ขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 -โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร

สํานักการศึกษา

1



ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

 -เพ่ือใหผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูความ
เขาใจและสามารถ
กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดัการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได
อยางถูกตอง

ทองถ่ินตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561
 -เชิงคุณภาพ โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมาท่ีจัดการศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐานมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
เขมแข็ง จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพนําไปสูการ

การประเมิน
ตนเอง
คาเปาหมาย
: รอยละ 100

- รอยละของ
โรงเรียนท่ี
ดําเนินการ
จัดระบบ
ประกัน
คุณภาพภายใน

นครราชสีมามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

แบบ ผ. 02

2

 -เพ่ือใหผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูความ
เขาใจและสามารถ
กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดัการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได
อยางถูกตอง

ทองถ่ินตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561
 -เชิงคุณภาพ โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมาท่ีจัดการศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐานมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
เขมแข็ง จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพนําไปสูการ

การประเมิน
ตนเอง
คาเปาหมาย
: รอยละ 100

- รอยละของ
โรงเรียนท่ี
ดําเนินการ
จัดระบบ
ประกัน
คุณภาพภายใน

นครราชสีมามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

แบบ ผ. 02

2



ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

 -เพ่ือใหสถานศึกษา
ดําเนินการจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไดอยางถูกตอง
นําไปสูการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ืองตอไป

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางแทจริง

 สถานศึกษา
ระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตาม
กฎกระทรวง
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.
 2561
คาเปาหมาย
: รอยละ 100

แบบ ผ. 02

3

 -เพ่ือใหสถานศึกษา
ดําเนินการจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไดอยางถูกตอง
นําไปสูการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ืองตอไป

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางแทจริง

 สถานศึกษา
ระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตาม
กฎกระทรวง
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.
 2561
คาเปาหมาย
: รอยละ 100

แบบ ผ. 02

3



ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

2 อบรมสัมมนา
การจัดระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
สถานศึกษา
ปฐมวัย

 -เพ่ือใหผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการ
จัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย
ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561
 -เพ่ือใหผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการ

 -เชิงปริมาณ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติหนาท่ี
เปนคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมาท้ัง 5 แหง
ไดรับการอบรมสัมมนา การ
จัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561

 -  - 100,000 150,000 150,000  -รอยละของ
บุคลากรท่ี
ไดรับการ
ฝกอบรม
สัมมนาฯ
คาเปาหมาย
: ไมนอยกวา
รอยละ 100

- รอยละของ
โรงเรียนท่ี
จัดทํารายงาน
การประเมิน
ตนเอง
คาเปาหมาย
: รอยละ 100

 -โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน และมีการ
จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองทุกป
 -เทศบาลนคร
นครราชสีมา มี
ขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 -โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

หนวยศึกษานิเทศก
 สํานักการศึกษา

แบบ ผ. 02

4

2 อบรมสัมมนา
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คุณภาพ
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ภายใน
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โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมาท้ัง 5 แหง
ไดรับการอบรมสัมมนา การ
จัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561

 -  - 100,000 150,000 150,000  -รอยละของ
บุคลากรท่ี
ไดรับการ
ฝกอบรม
สัมมนาฯ
คาเปาหมาย
: ไมนอยกวา
รอยละ 100

- รอยละของ
โรงเรียนท่ี
จัดทํารายงาน
การประเมิน
ตนเอง
คาเปาหมาย
: รอยละ 100

 -โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน และมีการ
จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองทุกป
 -เทศบาลนคร
นครราชสีมา มี
ขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 -โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

หนวยศึกษานิเทศก
 สํานักการศึกษา

แบบ ผ. 02

4



ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

ศึกษามีความรูความ
เขาใจและสามารถ
กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย
เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาไดอยาง
ถูกตอง
  -เพ่ือสงเสริมให
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมามีการ
ประเมินตนเองและ
ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ

 -เชิงคุณภาพ โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมาท่ีจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยมีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง
จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางแทจริง

 - รอยละของ
โรงเรียนท่ี
ดําเนินการ
จัดระบบ
ประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย ตาม
กฎกระทรวง
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.
 2561
คาเปาหมาย
: รอยละ 100

แบบ ผ. 02

5

ศึกษามีความรูความ
เขาใจและสามารถ
กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย
เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาไดอยาง
ถูกตอง
  -เพ่ือสงเสริมให
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมามีการ
ประเมินตนเองและ
ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ

 -เชิงคุณภาพ โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมาท่ีจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยมีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง
จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางแทจริง

 - รอยละของ
โรงเรียนท่ี
ดําเนินการ
จัดระบบ
ประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย ตาม
กฎกระทรวง
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.
 2561
คาเปาหมาย
: รอยละ 100

แบบ ผ. 02

5



ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา
   1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 2.4 เสริมสรางรากฐานการเรียนรูและแบบอยางความดีงามในสังคม

แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

 -เพ่ือใหสถานศึกษา
ดําเนินการจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับ
การศึกษาปฐมวัย ได
อยางถูกตอง นําไปสู
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยาง
ตอเน่ืองตอไป

แบบ ผ. 02

6

 -เพ่ือใหสถานศึกษา
ดําเนินการจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับ
การศึกษาปฐมวัย ได
อยางถูกตอง นําไปสู
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยาง
ตอเน่ืองตอไป

รวม 2 โครงการ             -             -  250,000  300,000  300,000

แบบ ผ. 02

6



ภาคผนวก
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