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  ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.   ข้อมูลทั่วไป    
 1.1  ประวัติสถานศึกษา 

   โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์    ก่อตั้งเมื่อวันที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1144    มิถุนายน มิถุนายน 22550011  โดยแยกออกมาโรงเรียนบ้านบะยโดยแยกออกมาโรงเรียนบ้านบะยาวาว  

เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 11--44  มีนายเผด็จ  ทัพขวา  เป็นครูใหญ่คนแรก มีนายเผด็จ  ทัพขวา  เป็นครูใหญ่คนแรก และขยายถึงชั้นประถมศึกษา  ปีที่  และขยายถึงชั้นประถมศึกษา  ปีที่  

6 6   ในปีการศึกษาในปีการศึกษา  22554400    โรงเรียนเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่โรงเรียนเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  11--33     

 1.2  ที่ตัง้     บ้านนาฝาย  ม.5  ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40270              
พ้ืนที่ทั้งหมด    11     ไร่       3    งาน   49    ตารางวา 
โทรศัพท ์       063 - 4945324            โทรสาร   -     
e-mail :   toy-wi@hotmail,com      
website  :   http : // school. KKzone1. go.th/nafai/ 

2. ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564  ( วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
         จำนวนนักเรียนทั้งหมด...........193.........คน 

เพศชาย    จำนวน..........105...........คน  เพศหญิง  จำนวน......88.........คน 

2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน(คน) 

จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 5 4 9 1 
อนุบาล 2 6 7 13 1 
อนุบาล 3 7 7 14 1 

รวม 18 18 36 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 10 20 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 16 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 21 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 8 15 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 7 17 1 

รวม 53 47 100 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 13 27 1 
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ชั้น 
จำนวนนักเรียน(คน) 

จำนวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 5 4 9 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 8 16 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 2 14 1 

 รวม 34  23  57  3 
 รวมทั้งสิ้น 105  88  193  11 

  

2.2  จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ     

รายการ  จำนวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจำนวน

นักเรียนทั้งหมด 
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   28  14.50 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    41 21.24 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  9   4.66  
4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ    
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)           

115   59.58  

 3.  ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2564  ( วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ) 

       บุคลากรทั้งหมด    17   คน  แยกตามประเภท  ดังนี้  
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ  วุฒกิารศึกษา  อายุเฉลี่ย  ประสบการณ์ใน 
ตำแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี ป.ตรี 

สูงกว่า   
ป.ตรี 

น้อยกว่า     
30  ป ี

30 –50 
มาก 
กว่า 

50  ป ี

น้อย
กว่า 
10 ป ี

10 – 20 
มาก 
กว่า 
20 ป ี

ผู้อำนวยการ   - 1 - - 1 - - 1 - - 1 
รองผู้อำนวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู 4 10 - 9 5 2 7 5 8 1 6 
พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง/ 
พ่ีเลี้ยง 

- - - - - - - - - - - 

นักการ/ ภารโรง   1 - 1 - - - - 1 - 1 - 
อ่ืน ๆ    - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 

รวม 5 12 1 10 6 3 7 7 9 2 7 
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4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2564 

 4.1  อาคารเรียน  4  หลัง  แบ่งเป็น  11  ห้องเรียน  6  ห้อง ประกอบ (ห้องสมุด/ห้องเรียนเด็กพิเศษ/ห้อง
คอมพิวเตอร์/ธุรการ/ห้องปฏิบัติการต่างๆ/อ่ืนๆ) 
 4.2  อาคารประกอบ/อเนกประสงค์  2  หลัง 
 4.3  อื่น ๆ (ระบุ)      - 
 
5.   ข้อมูลด้านทรัพยากร ปีการศึกษา 255.   ข้อมูลด้านทรัพยากร ปีการศึกษา 256644  
  1)  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์   
   1.1 มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด......20........เครื่อง  แยกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้ 
                -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ..........5.............เครื่อง 
                -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน...........15.............เครื่อง 
   1.2 ระบบเครือข่ายในโรงเรียน   
      - สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน    ปัจจุบันใช้ (ระบุ).......3BB,  Uninet.......... 

      แรงมาก          แรง  / ปานกลาง   ไม่ดี 
         - ติดตั้งเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

      ครอบคลุมทุกห้องเรียน  / มีเพียงบางจุด/สถานที่  
        2)  ห้องสมุด...........1............หอ้ง 

    สภาพการใช้งาน....................(/ ดี   พอใช้  ปรับปรุง) 
                3)  ห้องวิทยาศาสตร์...........1............หอ้ง 

    สภาพการใช้งาน....................( /ดี   พอใช้  ปรับปรุง) 
 
66.  .  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
          ผลการประเมินคุณภาพามมาตรฐานการศึกษา จากรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2563  สรุปได้ดังนี้     (สรุปโดยย่อ) 
 

   6.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลการประเมิน    ในภาพรวม 

-จัดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน 9 โครงการ 

แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สรุปผลประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ปฐมวัย  

                     ∆  มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ 

    รายละเอียดผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกรายมาตรฐาน ดังนี้ 
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          ◊ มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ      จำนวน 11 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
และ 11 
          ◊ มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก       จำนวน  -  มาตรฐาน   
          ◊ มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดี            จำนวน  -  มาตรฐาน   
          ◊ มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้       จำนวน  -  มาตรฐาน   
          ◊ มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง    จำนวน  -  มาตรฐาน   
 

6.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการประเมิน    ในภาพรวม 

-จัดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน  5 โครงการ 

              แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

              สรุปผลประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน  
 
                     ∆  มีคุณภาพระดับ  ดีเลิศ 
     รายละเอียดผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกรายมาตรฐาน ดังนี้ 
          ◊ มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ       จำนวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่  1,2, และ 3 
          ◊ มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดีเยี่ยม      จำนวน  - มาตรฐาน   
          ◊ มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดี            จำนวน  -  มาตรฐาน   
          ◊ มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้       จำนวน  -  มาตรฐาน   
          ◊ มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง    จำนวน  -  มาตรฐาน  
 
7.  สรุปผลการจัดการศึกษา   
                    ในในปีการศึกษา  25ปีการศึกษา  256633    สถานศึกษาได้บริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ สถานศึกษาได้บริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ   PPDDCCAA    และดและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ปี 256ปี 25633    อย่างต่อเนื่อง  มีผลสรุปดังนี้อย่างต่อเนื่อง  มีผลสรุปดังนี้  
  
  7.1 ผลการสอบระดับชาติ  

1.ผลการสอบ O-NETของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2563 
(1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                               ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.40 ซึ่งสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 56.20) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษา
ควรเร่งพัฒนาตามลำดับ คือ หลักภาษา เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด เท่ากับ 40.37    

(2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                               ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.75 ซ่ึงต่ำกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 29,99 ) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษา
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ควรเร่งพัฒนาตามลำดับ คือ สาระบูรณาการ เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.01 (ระดับปกระเทศ 34.73 )  
รองลงมา คือ สถิติและความน่าจะเป็น เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19,67  (ระดับปกระเทศ  24.32 )  

(3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                               ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.86 ซึ่งน้อย
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 38.ค ) แต่เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่
สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามลำดับ คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.54 
(ระดับประเทศ 35.41 ) รองลงมาคือ บูรณาการ เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.50 (ระดับประเทศ 33.42 )  

(4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
                               ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 33.54 ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 43.45 ) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระ
การเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามลำดับ คือ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  (ระดับประเทศ 31.05) รองลงมา คือ ภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
30.00   (ระดับประเทศ 37.04)  

2. ผลการสอบ O-NETของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 
(1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                               ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 55.09 ซึ่งสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 54.29) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษา
ควรเร่งพัฒนาตามลำดับ คือ การเขียน เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.29  รองลงมา คือ หลักภาษา 
เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.00 เมื่อเทียบกับสาระการอ่าน สาระการฟัง การดูและการพูด  สาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม  

(2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                               ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.43 ซึ่งต่ำกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 25.46 ) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษา
ควรเร่งพัฒนาตามลำดับ คือ  สถิติและความน่าจะเป็น  เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.29  (ระดับประเทศ 
21.10 ) รองลงมา คือ จำนวนและพิชคณิต เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.48 (ระดับประเทศ 26.17 )   

(3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                               ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.24 ซึ่งสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ(ระดับประเทศ 29.89 ) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษา
ควรเร่งพัฒนาตามลำดับ คือ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.86  
(ระดับประเทศ 30.73 )     

(4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
                               ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 26.61 ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (ระดับประเทศ 34.38) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระ
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การเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามลำดับ คือ ภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
25.00 (ระดับประเทศ 34.84 )     
           3. ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 
                  ค่าเฉลี่ยผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 93.12 สูงกว่า
ระดับประเทศ (ระดับประเทศ 47.46 )  ด้านคำนวณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 92.37 สูงกว่าระดับประเทศ (ระดับประเทศ 40.47 )  
เฉลี่ยทั้ง  2  ด้านเท่ากับ  92.75  สูงกว่าระดับประเทศ (ระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน 43.97 ) เมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 2 ด้าน 
พบว่า  
                 ด้านภาษา   
         ความสามารถด้านภาษาท่ีจำเป็นต้องพัฒนา 3 ลำดับจากค่าเฉลี่ยน้อยไปหามาก ได้แก่  มาตรฐานที่ 5.1 เข้าใจ
และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.18 รองลงมา 
คือ มาตรฐานที่ 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.20 และ มาตรฐานที่ 3.1 ฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 50.00  ตามลำดับ 
                 ด้านคำนวณ 
                 ความสามารถด้านคำนวณที่จำเป็นต้องพัฒนา 3 ลำดับจากค่าเฉลี่ยน้อยไปหามาก ได้แก่การดำเนินการและ
จำนวนแสดงความสัมพันธ์ เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.63  รองลงมาคือ การวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.74 และ ความหลากหลายและการแสดงจำนวน เนื่องจากมีค่าเฉลี่ย 63.63  ตามลำดับ 
        จะอย่างไรก็ตามก็ต้องพัฒนาให้สูงขึ้นไปอีกท้ัง  2  ด้าน  (ด้านภาษา  และด้านคำนวณ  ) 
  

7.2  ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษา  (ด้านนักเรียน ผู้บริหาร  ครู  สถานศึกษา และ Best  Practices)  
นักเรียนที่มีผลงานและทำชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
  ด้านสถานศึกษา 
 1.โรงเรียนแกนนำการสอนรูปแบบมอลเตสซอรี่  ระดับปฐมวัย 
  นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน 
 2.โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 
  นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า  
 3.โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
  นางภัทรพร  มาสุ่ม 
 4.โรงเรียนห้องสมุด  3 ดี 
  นางทรัพย์ทวี  พาสส์ 
 5.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
  นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า 
  นายสายัณห์  วันนา 
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ด้านครูและบุคลากร 

ครูรับรางวัลระดับชาติครูดีไม่มีอบายมุขระดับชาติ จาก สพฐ.  ๑๐  คน   

1. นายสายัณห์  วันนา  

2. นายรักไทย  ละทัยนิล  

3. นางภัทรพร  มาสุ่ม  

4. นางทรัพย์ทวี  พาสส์  

5. นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน  

6. นางสาวอุไรภรณ์  ป้องปาน  

7. นายสรเทพ  แมนเมือง  

8. นางสาวรินดา  โพธิ์ศรี  

9. นางสุกัญญา  ศิลธรรม  

10. นายพัชรพล  พฤษการณ์ 

ด้านนักเรียน :  รางวัลที่ได้รับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมและผลงานนักเรียนปีการศึกษา  2563 
ชื่อ-สกุล กิจกรรม ระดับของรางวัล 

1.เด็กหญิงขวัญข้าว แพงบุตรดา 
2.เด็กหญิงสุทธดิา โชติทอง 
2.เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ จำปเีขียว 
3.เด็กหญิงมิ่งกมล โคตรศรเีมือง 
4.เด็กชายบารมิ ปัดชา 
5.เด็กหญิงชนาภา จมูสูงเนิน 
5.เด็กหญิงเพชรรัตน์ ไชยด ี
6.เด็กหญิงกรกมล ทนอุก 
7.เด็กหญิงปิยธิดา วัยบุตร 
8.เด็กหญิงณัฐฐาพร เกตกอง 
9.เด็กหญิงนฤมล พวกดอนค็ง 
10.เด็กหญิงวริศรา สามารถ 
7.ด.ช.บัลลังก์  ฤทธ์ิเดช 
8.ด.ช.รักชาติ  ศรีคำม้วน 
9.ด.ช.จรูญโรจน์  ทนอุก 
10.เด็กชายนิธิกร เคนดา 
11.เด็กชายปิยวัตร มาสุม่ 
12.เด็กชายณัฐพงศ์ นามแสงผา 
10.เด็กหญิงอภิญญา สาล ี

แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ป.1-3 
 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ป.4-6 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ม.1-3 
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4- ป.6 
 การแข่งขันการทำหนังสือเลม่เล็ก ป.4- ป.6 
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4- ป.6 
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3           
การแข่งขันประตมิากรรมลอยตัว ม.1-3 
การแข่งขันประตมิากรรมลอยตัว ม.1-3 
การแข่งขันประตมิากรรมลอยตัว ม.1-3 
โครงการวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.1-3 
โครงการวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.1-3 
โครงการวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.1-3 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ ประเภท
หญิง ป.๔-ป.๖ 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
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7.3  แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

   1. ขยายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  โดยเปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์เข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1  ที่
สอดคล้องการจัดการของรัฐตามท่ีกำหนดในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช  2560 
   2. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่เป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียน ด้วยการจัดหาสื่อ 
อย่างเพียงพอและเหมาะสม  และขยายห้องเรียนให้เพียงพอการจัดประสบการณ์ 
 
 การจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 
   1. พัฒนาครูตามแนวทาง กระบวนการ  PLC 
   2. จัดหาสื่อให้เพียงพอ  และส่งเสริมครูใช้สื่อ  DLTV  และ  DLIT  อย่างจริงจัง 
   3. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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ส่วนที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

จากข้อมูลพื้นฐาน บริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สำนักงานรับรองและประเมิน
มาตรฐาน(สมศ.) และข้อมูลอื่นๆ ประกอบ  จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์(VISION) 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้   มุ่งสู่เทคโนโลยี   เด็กเก่งและเป็นคนดี   มีคุณภาพตามเกณฑ์ 

2. พันธกิจ(MISSION) 
11..  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุขในการดำรงชีวิต มีความสามารถทาง

เทคโนโลยีทางการศึกษา มีความรู้และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาโรส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และบริการงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และบริการ 
4. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนมีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. เป้าหมาย(GOAL) 
11..  โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
22..  ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุขในการดำรงชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่

กำหนด  
33..  ผู้เรียนมีความสามารถทางเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความรู้และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
44..  โรงเรียนสามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการโรงเรียนสามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการ   
55..  โรงเรียนสามารถประสานโรงเรียนสามารถประสาน  ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

4.  อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
 “ อนุรักษ์ผ้าไทย  รวมใจไหว้สวย ” 
5.  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “ สร้างองค์ความรู้  สู่หนังสือเล่มเล็ก ” 
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6. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
    6.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้

เป
้าห

มา
ย 

 
ปี 

25
64

 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  โครงการพัฒนาคุณภาพเดก็
ปฐมวัย 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ 
100 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 98 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 95 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได้ 

95 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการเด็ก
ปฐมวัย 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

5 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดปกระสบการณ์ 5 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อกากรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

5 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 5 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  โครงการจัดประสบการณ์

การศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

5 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 5 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 5 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดปกระสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5 
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6.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน 

เป
้าห

มา
ย 

 
ปี 

25
64

 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน      1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

90 

     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

90 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 95 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 98 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 98 
     6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 98 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 98 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 100 
     3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 100 
     4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 100 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการเชิงคุณภาพ 1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 5 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

5 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

5 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

5 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5 
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มาตรฐาน 

เป
้าห

มา
ย 

 
 ป

ี 2
56

4 แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 5 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 
ส่วนที่ 3 

แผนงาน/โครงการและงบประมาณ    
1.แหล่งงบประมาณ    
แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 
ที่มาของงบประมาณ :คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2564 
   
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   
  -  ระดับก่อนประถม  (1,700 X  36 (จำนวน นร.) 61,200 - 
  -  ระดับประถม   (1,900 X  100  (จำนวน นร.) 190,000 - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3,500 X  57  (จำนวน นร.) 199,500 - 
 (หาก ร.ร.ใดมี นร.ต่ำกว่า 120 คนจัดสรรให้เพ่ิมอีกหัวละ 500 บาท/ปี)   
 และร.ร.ขยายโอกาสมี นร.ต่ำกว่า 300 คนจัดสรรให้ระดับมัธยมหัวละ 1000/ปี) 57,000 - 
   - 
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  - ระดับก่อนประถม  (430 X 36 (จำนวนนร.) 15,480 - 
  - ระดับประถมศึกษา (480 X 100 (จำนวน นร.) 48,000 - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (880 X 57 (จำนวน นร.) 50,160 - 
 รวมทั้งสิ้น 621,340  

3 การจัดสรรงบประมาณ:   

 
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่นค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซม ( 30 %) 186,402 - 

 
2. ส่วนที่เหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. สพท. /
สมศ. /ความต้องการของโรงเรียน ( 70%) 434,938 - 

 รวมทั้งสิ้น 621,340 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 
 

2.โครงการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2564 
        2.1 สรุปงบหน้าโครงการ                                     

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ช่ือโครงการ 
ใช้งบประมาณจาก สนอง 

มฐ.ที ่
ช่ือโครงการ 

 

ใช้งบประมาณจาก สนอง 
มฐ.ที ่รายหัว อื่นๆ รายหัว อื่นๆ 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย 

16,196 - 1 1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

57,000 - 1 

2.โครงการพัฒนา
กระบวนการบริหารและการ
จัดการเด็กปฐมวัย 

16,000 - 2 2.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

81,000 - 1 

3.โครงการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

21,480 - 3 3.โครงการโรงเรียนสุจริต 4,000 - 1 

    4.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพ 
 

98,000 - 2 
 

    5.โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล                          

5,000 - 2 

    6.โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

136,262 - 3 
 

        
        
        
        
        

รวมงบประมาณ 53,676 - รวมงบประมาณ 381,262 - 
 
หมายเหตุ   โครงการใดที่ดำเนินการทั้งระดับปฐมวัยและพื้นฐาน    ให้เขียนไว้ในส่วนของพ้ืนฐาน   
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2.2. รายละเอียดโครงการ 

ระดับปฐมวัย  
   1) โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย       สนองมาตรฐานที่  1 
        

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  เป็นลักษณะการเลี้ยงดูอบรมและเตรียมความพร้อมของเด็ก   

ทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการความพร้อมที่สมบูรณ์ในทุกด้าน และ
พร้อมที่จะเรียนในระดับชั้นต่อไปอย่างมีคุณภาพ  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ  
ข้อมูลฐาน  

(2563)  
เป้าหมาย  
(2564) 

เพ่ือให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย  
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ขอบข่าย: เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

  

1.1 ร้อยละนักเรียนทีมี่พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัย   

ที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

100 100 

1.2 ร้อยละนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และ 

แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

98 99 

1.3 ร้อยละนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  และ 

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

95 97 

1.4 ร้อยละนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ 

การคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

95 97 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมจัดประสบการณ์ความพร้อมทาง    
การเรียน 

16 พ.ค.64 –31 มี.ค.65 10,000 นางสาวกนกวรรณ                
               แก้วดอนหัน 

2.กิจกรรมสดใสวัยแข็งแรง 16 พ.ค.64 –31 มี.ค.65 3,000 นางสาวกนกวรรณ                
               แก้วดอนหัน 

3.กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 16 พ.ค.64 –31 มี.ค.65 3,196 นาวสาวกนกวรรณ                
               แก้วดอนหัน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  16,196  
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การประเมินผล/

เครื่องมือ 
วิธีการประเมินผล  

      นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน      ผู้เสนอโครงการ 
 1.แบบสังเกต 

2.แบบสัมภาษณ์ 
1.สังเกตพฤติกรรม 
2.สัมภาษณ์นักเรียน 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

 
      นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า     ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
2) โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเด็กปฐมวัย             สนองมาตรฐานที่  2 
 

หลักการและเหตุผล 
     โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยเน้นการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม
และเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามีบทบาทในการบริหารจัดการ  โดยมีเป้าหมายสูงสุด  คือ  นักเรียนปฐมวัยมี
คุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ  
ข้อมูลฐาน  

(2563)  
เป้าหมาย  
(2564) 

เพ่ือพัฒนา
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
เด็กปฐมวัยให้
มีคุณภาพ
  

ขอบข่าย: พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเด็กปฐมวัย   
1.1 ร้อยละที่มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้อง 

กับบริบทของท้องถิ่น 

100 100 

1.2 ร้อยละที่จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 100 100 

1.3 ร้อยละที่ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 100 100 
1.4 ร้อยละทีจ่ัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ

จัดปกระสบการณ์ 

100 100 

1.5 ร้อยละทีใ่ห้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อกากรเรียนรู้

เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

100 100 

1.6 ร้อยละที่มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วม 

100 100 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
1. การบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย 16 พ.ค.64 –31 มี.ค.65 3,000 นางสาวกนกวรรณ   

          แก้วดอนหัน 
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2. การบริหารจัดการ สื่อ อุปกรณ์การเรียนระดับ
ปฐมวัย 

16 พ.ค.64 –31 มี.ค 65 10,000 นางสาวกนกวรรณ        
          แก้วดอนหัน 

3. ห้องเรียนตัวอย่างระดับปฐมวัย 16 พ.ค.64 –31 มี.ค 65 3,000 นางสาวกนกวรรณ        
          แก้วดอนหัน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  16,000  
การประเมินผล/

เครื่องมือ 
วิธีการประเมินผล  

นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน     ผู้เสนอโครงการ 
 

นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อนุมัติโครงการ 
1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ์ 

1.สังเกตพฤติกรรมใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
2.สัมภาษณ์ผู้เรียน 
 

 
3) โครงการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ              สนองมาตรฐานที่  3 
 

     หลักการและเหตุผล 

          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะ  คลอดจนมี
คุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด  ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและอย่างมีคุณภาพ  ดังนั้น
โรงเรียนจึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยไว้หลายแนวทางและหลากหลาย  เพ่ือเป็นการ
ประกันคุณภาพทางศึกษา 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ  
ข้อมูลฐาน  

(2563)  
เป้าหมาย  
(2564) 

เพ่ือให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการ
ด้านการคิด
การแก้ปัญหา
และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตามวัย 

ขอบข่าย: เด็กมีพัฒนาการด้านการคิด แก้ปัญหาและอยู่ร่วกับผู้อ่ืน   
1.1 ร้อยละจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

98 100 

1.2 ร้อยละสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ 

ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

95 97 

1.3 ร้อยละจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

95 97 

1.4 ร้อยละประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ

ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดปกระสบการณ์และ

พัฒนาเด็ก 

100 100 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม 
ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบมอลเตสซอรี่ 16 พ.ค.64 –31 มี.ค.65 3,000 น.ส.กนกวรรณ                       

             แก้วดอนหัน 
2. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 16 พ.ค.64 –31 มี.ค 65 3,000 น.ส.กนกวรรณ                             

             แก้วดอนหัน 
3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ พ.ย. 64 15,480 น.ส.กนกวรรณ                             

             แก้วดอนหัน 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  21,480  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
น.ส.กนกวรรณ  แก้วดอนหัน    ผู้เสนอโครงการ 

 
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อนุมัติโครงการ 

 

1.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
2.แบบสำรวจการ
ดำเนินงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       สนองมฐ.ที่  1 
 
หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ  คลอดจนมีคุณลักษณะ
ตามท่ีหลักสูตรกำหนด  ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและอย่างมีคุณภาพ  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้
กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้หลายแนวทางและหลากหลาย  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพทางศึกษา  
โรงเรียนได้นำผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ  โดยกำหนดแนวทาง
และวิธีการต่างๆ ที่มุ่งหวังที่จะให้ผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 

(2563)  
เป้าหมาย 
(2564) 

1.เพ่ือยกระดับNT 
และ O-NET  ให้มี
ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่า
ระดับประเทศ 
2.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 
(GPA) ให้สูงขึ้น 

ขอบข่าย : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

90 93 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

90 93 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 95 97 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 98 99 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 98 99 

 6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 98 99 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

-  NT    

กิจกรรม 
ช่วงเวลาดำเนนิงาน งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 10,000 น.ส.อุไรภรณ์  ป้องปาน 
2.กิจกรรมห้องสมุด 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 10,000 นางทรัพย์ทวี พาสส์ 
3.กิจกรรมเสียงตามสาย 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 1,000 นายพัชรพล  พฤษการณ ์

4.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 1,000 นางสุกัญญา ศีลธรรม 
5.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  DLTV / DLIT 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 5,000 นายสายัณห์  วันนา 
6.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 5,000 นายสรเทพ  แมนเมือง 
7.การใช้สื่อนวัตกรรมจากกระบวนการ  PLC 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 5,000 นายสายัณห์  วันนา 
8.กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 1,000 น.ส.อภิญญา   ธุนันทา 
9.กิจกรรมส่งเสริมการสอบ  NT  และ O-NET 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 10,000 นายสายัณห์  วันนา 
10.กิจกรรมส่งเสริมทักษะงานอาชีพ 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 10,000 นายสรเทพ   แมนเมือง 
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11.กิจกรรมแนะแนว   16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 1,000 นายสายัณห์  วันนา 
12.กิจกรรมชุมนุม 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 1,000 นายพัชรพล  พฤษการณ ์

13.กิจกรรมธุรกิจน้อย 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 1,000 นางประหยัด  ละทัยนิล 
14.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค 65 1,000 นางสาวรินดา โพธิ์ศรี 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
  

57,000 
 

 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   สนอง มฐ. ที่ 1   

   หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สำหรับนักเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น    

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
(2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
ที่พึงประสงค์ 

ขอบข่าย : ผู้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค ์   
1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

98 100 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 100 100 
3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 100 100 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม/นวัตกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค. 65 1,000 นางภัทรพร  มาสุ่ม 
2.กิจกรรมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค. 65 4,000 นางภัทรพร  มาสุ่ม 
3.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน มิ.ย.64   และ   พ.ย.64 4,000 น.ส.กนกวรรณ แก้วดอนหัน 

4.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 20 มี.ค 65 3,000 น.ส.อภิญญา ธุนันทา 
5.กิจกรรมค่ายคุณธรรม  ส.ค.64   และ  พ.ย.64       6,000 นางภัทรพร  มาสุ่ม 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ผู้เสนอและอนุมัติโครงการ 
1.แบบทดสอบ 
2.แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.แบบสังเกต / แบบสัมภาษณ์ 
4.แบบประเมินความพึงพอใจ 
5.แบบสำรวจผลการดำเนินงาน
โครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

นายสายัณห์   วันนา   ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาววิไลพร   ศรีจันทร์หล้า  ผู้อนุมัติ
โครงการ 
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6.กิจกรรมวันสำคัญ 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค. 65 15,000 นางภัทรพร  มาสุม่ 

7.กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค. 54 1,000 นางประหยัด  ละทัยนิล 
8.กิจกรรมไหว้ครู มิ.ย.64 2,000 น.ส.รินดา  โพธิ์ศรี 
9.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค. 65 15,000 นายพัชรพล พฤษการณ์ 
10.งานอาหารกลางวัน 16 พ.ค.64 –  31 มี.ค. 65 1,000 นางบรรจง  สมานมิตร 
11.กิจกรรมกีฬาสีภายใน ก.ย.2564 20,000 นายพัชรพล พฤษการณ์ 
12.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 16 พ.ค.64 –  31 มี.ค. 65 4,000 น.ส.รินดา  โพธิ์ศรี 
13.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ม.ค.65 5,000 นางทรัพย์ทวี  พาสส์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 81,000  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ผู้เสนอและอนุมัติโครงการ 
1.แบบประเมินมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
2.แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
3.แบบประเมินความพึงพอใจ 
4.รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/สอบถาม 
3.การประเมิน 
4.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ 

นางภัทรพร  มาสุ่ม  ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อนุมัติ
โครงการ 

 
3. โครงการโรงเรียนสุจริต                                                          สนอง มฐ. ที ่1   

                      

หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต จึงได้ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น    
   

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
(2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนมี
คุณลักษณะ 5 
ประการ คือ 
ทักษะ
กระบวนการคิด 
มีวินัย  ซื่อสัตย์  
อยู่อย่าง
พอเพียง และ

ขอบข่าย : ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  

  

1)  มปีลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  85 90 
2) มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 85 90 
3) มีส่วนร่วมในการทำงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เสมอภาคและ
เป็นธรรม 

85 90 

4) มีทักษะการคิดเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 85 90 
5) มีการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนมีวินัย และความซื่อสัตย์สุจริต 85 90 
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จิตสาธารณะ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม/นวัตกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบ    

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมป.ป.ช. สพฐ.น้อย 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค. 65 1,000 น.ส.อภิญญา  ธุนันทา 
2.กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ส.ค.64   และ   พ.ย.64 1,000 นางภัทรพร  มาสุ่ม 
3.กิจกรรมบริษัทสร้างความดี 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค. 65 1,000 นายพัชรพล  พฤษการณ์ 
4.กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค. 65 1,000 นายสายัณห์  วันนา 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,000  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ผู้เสนอและอนุมัติโครงการ 
1.แบบประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
2.แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
3.แบบประเมินความพึงพอใจ 
4.รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/สอบถาม 
3.การประเมิน 
4.ตรวจเอกสาร หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

น.ส.อภิญญา  ธุนันทา ผู้เสนอโครงการ 
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า         ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ       สนอง มฐ.ที่ 2  
 
หลักการและเหตุผล 
     โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการศึกษาในเชิงระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยเน้นการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและเปิดโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ( stakebolder) เข้ามีบทบาทในการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ นักเรียนมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
(2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

เพ่ือให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา
บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผลโดย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม 

ขอบข่าย :  ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

  

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 5 5 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 5 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5 5 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 5 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

5 5 
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6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

5 5 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบ   

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 20,000 นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า 
2.การบริหารงานวิชาการและหลักสูตร 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 10,000 นายสายัณห์  วันนา 
3.การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 20,000 นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า 
4.การประกันคุณภาพงานกิจการนักเรียน 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 3,000 นางภัทรพร  มาสุ่ม 
5.การพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 20,000 นายรักไทย  ละทัยนิล 
6.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 10,000 นายสรเทพ แมนเมือง 
7.การป้องกันในภาวะโรคระบาด 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 15,000 นางสาวรินดา โพธิ์ศรี 

รวมงบประมาณ 98,000  
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ผู้เสนอและอนุมัติโครงการ 
1.แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ 
2.แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
3.แผนปฏิบัติการประจำปี 
4.แบบรายงาน SAR 
5.แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์ / สอบถาม 
3.ตรวจเอกสาร หลังฐานเชิงประจักษ์ 

 
นายสายัณห์ วันนา  ผู้เสนอโครงการ 

 
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า       
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
5. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล                                  สนอง มฐ.ที่ 2  
 
หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน
และชุมชน รวมทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียนอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
(2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

เพ่ือพัฒนา ขอบข่าย :  พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล                            
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โรงเรียนใน
ท้องถิ่นระดับ
ตำบล ให้เป็น
โรงเรียนที่มี
คุณภาพ  

1. มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 4 5 
2. มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขอนามัย 

5 5 

3. สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนรวมทั้งยังเป็นการ
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

5 5 

4. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

4 5 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ 
และโรงเรียน 

5 5 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบ   

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.การจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 2,000 นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า        

2.การจัดการด้านการส่งเสริมการศึกษา  16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 2,000 นายสายัณห์  วันนา 

3.การจัดการด้านการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม 

16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 1,000 นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า        

รวมงบประมาณ 5,000  
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ผู้เสนอและอนุมัติโครงการ 
1.แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ 
2.แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
3.แผนปฏิบัติการประจำปี 
4.แบบรายงาน SAR 
5.แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์ / สอบถาม 
3.ตรวจเอกสาร หลังฐานเชิงประจักษ์ 

 
นายสายัณห์ วันนา  ผู้เสนอโครงการ 

 
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า       
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
6. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                            สนอง มฐ.ที่  3 
    หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ  ตลอดจนมีคุณลักษณะ
ตามท่ีหลักสูตรกำหนด  ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้
กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้หลายแนวทางและหลากหลาย  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพทางศึกษา  
โรงเรียนได้นำผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  โดย
กำหนดแนวทางและวิธีการต่างๆ ที่มุ่งหวังที่จะให้ผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
(2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

เพ่ือพัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ                         

ขอบข่าย :  พัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็สำคัญ                           
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5 5 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5 5 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 5 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

5 5 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

5 5 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบ    

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ BBL  16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 5,000 นางบรรจง  สมานมิตร 
2.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเปิด Open Approach  16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 15,000 น.ส.ธิดารัตน์ แซ่เจ็ง 
3.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 5,000 นายสายัณห์  วันนา 
4.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา  16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 5,000 นางภัทรพร  มาสุ่ม 
5.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ  STEM  ศึกษา       16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 5,000 นายสายัณห์  วันนา 
6.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น 16 พ.ค.64 – 31 มี.ค.54 13,000 นายสรเทพ  แมนเมือง 
7.กิจกรรมทัศนศึกษา ก.พ.65 – มี.ค 65 88,262 นายสรเทพ  แมนเมือง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 136,262  

 
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ผู้เสนอและอนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินการผ่านเกณฑ์ 
2.แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
3.แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  
แบบสอบถาม 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/สอบถาม 
3.การประเมินผล 
4.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 
นายสรเทพ  แมนเมือง  ผู้เสนอโครงการ 

 
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า       
ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                                  คำสั่งโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  
                                                           ที่  …18… / 2564 
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะจัดแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 

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

                เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนปฏิบัติการ  ดังนี้ 
 

1. นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์     ประธานกรรมการ 
2. นายสายัณห์   วันนา                  ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์               กรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ   แก้วดอนหัน      ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์               กรรมการ 
4. นางสาวอุไรภรณ์  ป้องปาน             ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์              กรรมการ 
5. นายสรเทพ  แมนเมือง          ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์              กรรมการ 
6. นายพัชรพล  พฤษการณ์          ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์              กรรมการ 
7. นางประหยัด  ละทัยนิล                 ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                 กรรมการ/เลขนุการ 

 
               ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุสาหะและความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

 
               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป 

         สั่ง ณ วันที่  1  มิถุนายน  2564 
 
                    

                           (ลงชื่อ)  
             
                                                                           ( นางสาววิไลพร     ศรีจนัทร์หล้า ) 
                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
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ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น 
ที่      .......... / 2564   ลงวันที่  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
เรื่อง   ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา  256ภ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        ดว้ยโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมขอนแก่น เขต 1  มีหน้าที่จัดการศึกษา 3 ระดับ จากระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สนองนโยบาย
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน   โรงเรียน
ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา  2564 ขึ้นดังนี้ 
      1. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  โดยร่วมกันศึกษา  วิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน   เพ่ือกำหนด
ทิศทางในการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา  2564 ความต้องการของแต่ละกลุ่มงานตามบริบทและให้สอดคล้องกับ
นโยบายของต้นสังกัด 
     2. กำหนดแนวทางวิธีการในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นในการปรับปรุงพัฒนางาน 
     3. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เครื่องมือและนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564  

            โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา  2564  เสร็จ
เรียบร้อย  รายละเอียดตามร่างแผนฯที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
              (นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
                                          30   มิถุนายน  256 
 
                    -  เห็นชอบ 
 
    
                (นายอภิชาติ  ภาภักดี) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
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(ร่าง) 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR  

ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 

รหัสสถานศึกษา ๑๔๐๐๕๐๔๔๑ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 
 

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๒๗๐  
โทรศัพท์ ๐๖๓ ๔๙๔๕๓๒๔  E – mail : toy-wi@homail.com  

Website : โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 
 
 
 
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  

 

mailto:toy-wi@homail.com
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ตอนที่ ๑ 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จำนวนเด็ก   ๓๔  
จำนวนผู้เรียน  ๑๔๘  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๑  
ครูปฐมวัย  ๓  
ครูประถมศึกษา  ๖  
ครูมัธยมศึกษา ๖  
บุคลากรสนับสนุน  ๑  
๑.๓ จำนวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย ๓  
ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓  
ห้องปฏิบัติการ -  
ห้องพยาบาล -  

 
๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ ำนวน หมำย
เหต ุ

๒.๑ การศึกษาปฐมวัย      
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก   ๑ : ๑๒  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก ๑ : ๑๒  

จำนวนครูครบชั้น   
 ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น
...... 

 

๒.๒ ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๗  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๗  
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ประเภท จ ำนวน หมำย

เหต ุ

จำนวนครู ครบชั้น   
 ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น
...... 

 

๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๙  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง ๑ : ๑๗  

จำนวนครู ครบชั้น   
 ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น
...... 

 

๒.๔ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   

อนุบาลปีที่ ๓ ๑๐๐  

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๑๐๐  
๒.๕ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

  

การศึกษาปฐมวัย -  

ระดับประถมศึกษา -  

ระดับมัธยมศึกษา -  
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ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

 
การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR   

ให้ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 
 
การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต้องครอบคลุมในพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย  ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูล ข้อความหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการลงใน SAR อย่างชัดเจนว่า ได้ดำเนินการ 
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดอย่างไร เช่น มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแก่คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้อง ว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมอะไรบ้าง ผลการดำเนินการแต่ละ
โครงการและกิจกรรมเป็นอย่างไรเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีการส่งเอกสาร SAR ที่สมบูรณ์ให้หน่วยงานต้นสังกัดต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์
ต่างๆ ทั้งทางเว็บไซต์ เว็บเพจ หรือเฟสบุ๊ค ไลน์ เครือข่ายผู้ปกครอง หรือในรูปแบบเอกสาร แผ่นพับ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูล
ยืนยันให้ผู้อ่าน SAR ได้ทราบว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการอะไรบ้าง ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร     
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น การจัดระบบบริหารที่มุ่งเน้นพัฒนาการรอบด้าน 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  

 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  
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ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
   สถานศึกษาควรนำเอาอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์  ที่ ร่วมกันกำหนดมาแสดงให้ เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรดำเนินการวางแผนยกระดับคุณภาพในด้านนี้ โดยจัดเป็นโครงการและกิจกรรมเพ่ือให้
สถานศึกษามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น กำหนดลงในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุวิธีการดำเนินการ การ
ประเมินผล และการนำเสนอผลการดำเนินการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการประชุมครู หรือผู้ปกครอง หรือประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นต้น  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
จุดเน้น  การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ เน้น เด็กเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย ให้ เด็กเกิดความคิดรวบยอด 

มีพัฒนาการเรียนรู้เหมาะสมตามวัย 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบ
ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี 

 ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)   ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้

ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่าง
เป็นระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของ
ครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน   
 สถานศึกษาได้มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยมาพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย จัดกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความติดสร้างสรรค์ การจัดประสบการณ์ส่งเสริม
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมด้านธรรมชาติ เป็นต้น  กิจกรรมในเด็กปฐมวัย 
สถานศึกษาควรเพ่ิมหรือเน้นกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมความดีงาม เพ่ือปลูกฝังให้เด็กได้ซึมซับกิจกรรมในด้านสังคม
การอยู่ในกลุ่มเพ่ือน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การมีวินัย ความซื่อสัตย์ เป็นต้น 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
จุดเน้น มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและเป็นคนดีมีคุณภาพ 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้ เรียน สถานศึกษาควรระบุขั้นตอนในการพัฒนาให้ชัดเจนแล้วสรุปว่า  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น สถานศึกษาควรรายงานถึงการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อการสอน และ
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้ระบบ ICT ระบบ PLC KM และการเรียนรู้แบบลงมือทำ Active Learning  สู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และทำโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรายวิชาต่างๆ เช่น 
โครงการด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น ควรนำมาแสดงไว้ในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษานี้ถึง
กำหนดการ การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนการประเมินโครงการหลังจากนำมาปฏิบัติแล้ว  ในด้านความสำเร็จ ความ
ไม่สำเร็จหรือควรปรับปรุงอย่างไรบ้างในปีการศึกษาถัดไป การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการประสบผลสำเร็จใน
กิจกรรมต่างๆ ที่เด่นๆ ของครู ผู้เรียน และสถานศึกษา ควรแสดงโดยการเปรียบเทียบ  ๓ ปีการศึกษาต่อเนื่องกัน เพ่ือให้เห็น
พัฒนาการที่ต่อเนื่อง และเพ่ือนำไปประกอบการการประเมินในระดับที่สูงขึ้น 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
จุดเน้น การบริหารจัดการเชงิระบบใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารอย่างครบวงจร 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)  

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR อย่างชัดเจนเพ่ิมเติมในการบริหารที่เป็นระบบ โดยให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการระบุวิธีการดำเนินการ วิธีประเมินผล และผลการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนว่าใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และมีการรายงานผล ตามแผนการดำเนินงาน เช่น การประชุมการ
สรุปร่วมกับบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่น
พับ หรือเว็บไซต์ของสถานศึกษา เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
จุดเน้น การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี  ปรับปรุง (๐ – ๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)  

 ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด   
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
ในการวางแผนดำเนินงานแต่ละปีการศึกษา ซึ่งจะต้องนำไปปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกิจกรรมและ

โครงการต่างๆ แสดงผลการดำเนินงาน ต้องบันทึกปัญหาและอุปสรรคไว้ท้ายแผนหรือโครงการ เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาในปี
การศึกษาถัดไป มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน เช่น คณะครู ผู้เรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา 
และผู้เข้าชมโดยทั่วไป แล้วสรุปความคิดเห็นแนบท้ายกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ไว้เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา
ถัดไป ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรเสนอผลการเรียนเป็นระดับคะแนน  เช่น ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ในจำนวนคน 
ภาพรวม หรือวิชาที่สำคัญ เป็นต้น เพ่ือเห็นพัฒนาการของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ผลการทดสอบ O – NET ควรนำเสนอให้
เห็นว่ามีผลการสอบที่พัฒนาขึ้นมากน้อยเพียงใด มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีสวนร่วมในการ
วางแผน ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมทางวิชาการกันอย่างไรบ้าง และได้นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ย้อนกลับมาพัฒนางานอย่างไรบ้าง  ส่วนนวัตกรรมที่เป็นของผู้สอนและผู้เรียนนั้น มีความจำเป็นในการ
ประเมินระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมในเรื่องค่ากำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภานในของสถานศึกษา  แล้วนำผลการ
ดำเนินการมาประเมินเปรียบก่อนและหลังเพ่ือให้ได้ทราบผลการพัฒนาสถานศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  โดย
สถานศึกษาควรมีข้อมูลสรุปผลการพัฒนาการทุกๆด้านไม่ว่าเด็ก,นักเรียน ครู ตลอดทั้งผู้บริหารที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี ควร
ระบุแบบอย่างที่ดี (Best practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ในทุกๆ มาตรฐาน ถ้าสามารถ แยกประเมินตนเองในแต่ละ
ช่วงชั้น เช่น ระดับพ้ืนฐานอาจจะแยกประเมินเป็นช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ – ป.๓) ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ป.๖) ซึ่งจะได้สรุปข้อมูลเป็น
เชิงลึกของแต่ละช่วงชั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะเป็นการดีมาก ประการสุดท้ายที่สำคัญและจำเป็นคือการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ทราบในรูปแบบต่างๆที่ทางสถานศึกษาว่าสามารถทำได้ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ของสถานศึกษา   
 

 คำรับรอง 

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุณ ภาพการศึ กษ า (อ งค์ ก ารมหาชน ) ซึ่ งตั ดสิ น ผลการประ เมิ นคุณ ภาพภายนอก  
บนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ – นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นายพิเชษฐพงษ ์ โคตรทอง 
 

กรรมการ นายอุพิษ   เหมือนทอง  

กรรมการและเลขานุการ นายภราดร  กลางบุรัมย์ 
 

 
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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การลงนามรับรอง 

 
สถานศึกษาได้ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน  SAR ภายใต้สถานการณ์ 

COVID – 19 ของคณะผู้ประเมินเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลการพิจารณา ดังนี้ 

 

 เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามท่ีคณะผู้ประเมินเสนอ 

 ไม่เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน  SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 
19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามท่ีคณะผู้ประเมินเสนอ และขอให้คณะผู้ประเมินลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม     
                

 
 

 ลงนาม.................................................................. 
   (............................................ ....................) 
 ผู้มีอำนาจลงนาม 
                      ตำแหน่ง...............................................................  
 วันที่........... เดือน............................ พ.ศ. ...........  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดพิจารณาและส่งกลับคณะผู้ประเมินภายในหน่ึงสัปดาห์นับถัดจากวันที่ท่านได้รับ 
(ร่าง) รายงานการประเมินดังกล่าว หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านเห็นชอบ   


