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แผนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

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 - 
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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  
การประเมินผล/

เครื่องมือ 
วิธีการประเมินผล  

      นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน      ผู้เสนอโครงการ 
 1.แบบสังเกต 

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

 
      นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า     ผู้อนุมัติโครงการ 
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2) โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเด็กปฐมวัย             สนองมาตรฐานที่  2 
 

หลักการและเหตุผล 
     โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.  เขตพื้นที่การศึกษา  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 
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 
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3) โครงการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ              สนองมาตรฐานที่  3 
 

     หลักการและเหตุผล 

          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ ์ มีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู ้และทักษะ  คลอดจนมี
คุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด  ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและอย่างมีคุณภาพ  ดังนั้น
โรงเรียนจึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยไว้หลายแนวทางและหลากหลาย  เพื่อเป็นการ
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 

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 
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 
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2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   สนอง มฐ. ที่ 1   

   หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สำหรับนักเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น    

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ 
 

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 
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 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/สอบถาม 

นางภัทรพร  มาสุ่ม  ผู้เสนอโครงการ 
 

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 



 8 
2.แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
3.แบบประเมินความพึงพอใจ 
4.รายงานผลการจัดกิจกรรม 

3.การประเมิน 
4.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ 

นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อนุมัติ
โครงการ 

 
3. โครงการโรงเรียนสุจริต                                                          สนอง มฐ. ที ่1   
                      

หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต จึงได้ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น    
   

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
(2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

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

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 

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  
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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 

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 
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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
โรงเรียนใน
ท้องถิ่นระดับ
ตำบล ให้เป็น
โรงเรียนที่มี
คุณภาพ  

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

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 แซ่เจ่ง 
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 

 
 


