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  ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.  ประวัติโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 
 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ก่อตั้งเป็นทางการขึ้นเมื่อ  วันที่  14  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2501 โดยมีนายเผด็จ  ทัพขวา  
เป็นครูใหญ่คนแรก  นายปาน  ผาสุโพธิ์  ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นร่วมกับราษฎรบ้านนาฝาย  ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  
1  หลัง  ในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ 11  ไร่  3 งาน  49  ตารางวา  เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ในปี 
พ.ศ.2521  เปิดทำการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และในปี  พ.ศ.2540 ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทาง
การศึกษา  ทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1- ม.3) เพ่ิมขึ้นจนถึงปัจจุบัน 

 ปัจจุบันเปิดสอนสามระดับคือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มี
นักเรียนทั้งสิ้น  180  คน  แยกเป็นนักเรียนชาย  100  คน นักเรียนหญิง 80 คน  มีข้าราชการครูสายผู้สอนจำนวน 14 คน  
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ  1  คน ครูธุรการ  1  คน  ครูผู้ทรงคุณค่า  1  คน  ผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการ  1  คน  นักการ     
ภารโรง 1  คน  รวมทั้งสิ้น  19  คน  ( ข้อมูล 10 มิ.ย. 2562 ) 

 
2.  ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย)  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  รหัส  6  ตัว  050441 
ชื่อภาษาอังกฤษ  NAFAINAPO  SCHOOL   รหัส  8  ตวั  40010153  อำเภอบ้านฝาง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   
          2.2  ที่ตั้งโรงเรียน/ชือ่หมู่บ้าน   ตั้งอยู่หมู่ที ่5  ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  
40270   โทร.  043-26249     โทรสาร   -       E-Mail  -     Website        http://school.kkzone1.go.th/nafai   
  ทิศเหนือ ติดกับถนนเชื่อมหมู่บ้านนาฝายและบ้านนาโพธิ์   
  ทิศตะวันออก ติดกับสวนและไร่นา 
  ทิศใต้  ติดกับสวนและบ้านเรือน 
  ทิศตะวันตก ติดกับหมูบ่้านนาฝาย 
          2.3  วัน  เดือน  ปี ที่ก่อตั้งโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   14  มิถุนายน  2501 

2.4   เขตบริการของโรงเรียน  มีเขตบริการทางการศึกษาจำนวน  2  หมู่บ้านหลัก  คือ  บ้านนาฝาย  หมู่ที ่  5  
และหมู่บ้านนาโพธิ์ หมู่ที ่ 2   ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  และมีนักเรียนจากหมู่บ้านใกล้เคียงมา
เรียนร่วมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เช่น  บ้านบะยาว  บ้านโสกม่วงดอนดู่ 

2.5  เนื้อท่ี  มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน  11  ไร่  3  งาน  49  ตารางวา  เป็นที่ราชพัสดุผืนเดียวติดต่อกัน  น.ส.3     
เลขที่  460653  ท.บ.เลขที ่ 146  ขึ้นทะเบียนเป็นแปลงหมายเลขที่  ขก 817 

2.6  ระยะทาง  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น  ถนนสาย
ขอนแก่นชุมแพ  ห่างจากตัวจังหวัด  32  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอ  บ้านฝาง  11  กิโลเมตร  และห่างจากตำบลหนองบัว  
6  กิโลเมตร  (ปัจจุบันเส้นทางลาดยางและคอนกรีตถึงโรงเรียนตลอดเส้นทาง) 

2.7  ปรัชญาของโรงเรียน 
ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม 
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2.8  สีประจำโรงเรียน 

   ชมพู    -     ขาว 
      สีชมพู  หมายถึง   ความรัก  ความสามัคคี   
       สีขาว  หมายถึง   ความเข้มแข็ง  อดทน  และรุ่งเรือง 
 2.9  อักษรย่อของโรงเรียน 
   น.ฝ.พ. 
 2.10  ต้นไม้ประจำโรงเรียน   

ต้นสะเดา 
2.11  เพลงมาร์ทประจำโรงเรียน 

 นาฝายนาโพธิ์ลือเรื่องเมืองอีสาน  สุขสราญเด่นนภาสง่าสม  นาฝายนาโพธิ์นามนี้น่าชื่นชม  เหมาะสมขยายโอกาส
ทางการศึกษา  อาณาจักรนี้  ประพฤติดี  มีอนามัย  น้ำใจนักกีฬา  ใฝ่ศึกษาพัฒนาสู่สังคม  ประชาชื่นชมนาฝายนาโพธิ์  
ไชโยไชโย  นาฝายนาโพธิ์ไชโยไชโย. 
     
3.  ข้อมูลบุคลากร 

3.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น  ( วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ) 

 
ชั้น 

จำนวนนักเรียน(คน) 
จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 4 6 10 1 
อนุบาล 2 8 8 16 1 
อนุบาล 3 3 5 8 1 

รวม 15 19 34 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 10 21 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 7 13 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 3 10 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 7 17 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 11 19 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 10 16 1 

รวม 48 48 96 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 2 14 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 7 18 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 4 18 1 

รวม 37 13 50 3 
รวมทั้งสิ้น 100 80 180 11 

 

 

 

 



 

 

3 
3.2  จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ    

รายการ จำนวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจำนวน

นักเรียนทั้งหมด 
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   26 13.97 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    24 12.90 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  9 4.86 
4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)          

166 95.16 

      
     3.3 บุคลากรทั้งหมด    19   คน  แยกตามประเภท  ดังนี้  ( วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ) 
 

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 5 9 - 11 3 - 7 7 6 2 6 
พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง/ 
พ่ีเลี้ยง 

- 1 - 1 - - 1 - 1 - - 

นักการ/ ภารโรง   1 - 1 - - - 1 - - 1 - 
อ่ืน ๆ    - 2 - 2 - 1 - 1 2 - - 

รวม 7  12 1 14 4 1 9 9 9 3 7 

4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

 4.1  อาคารเรียน    4    หลัง  แบ่งเป็น    10    ห้องเรียน    6    ห้อง ประกอบ (ห้องสมุด/ห้องวิทยาศาสตร์/ห้อง
ภาษาไทย  ห้องคณิตศาสตร์  ห้องภาษาอังกฤษ  ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องธุรการ/อ่ืนๆ) 
 4.2  อาคารประกอบ/อเนกประสงค์    2   หลัง  (ห้องประชุม/ห้องผู้อำนวยการ/ห้องวิชาการ/ห้องแนะแนว/อื่นๆ) 
 4.3  อื่น ๆ (ระบุ)      - 
 
5.   5.   ข้อมูลด้านทรัพยากร ข้อมูลด้านทรัพยากร   
  1)  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์   
   1.1 มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด......25........เครื่อง  แยกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้ 
                -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ..........4.............เครื่อง 
                -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน...........21.............เครื่อง 
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   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..    ข้อมูลด้านบริหาร  
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ด้าน  ได้แก่   

1. การบริหารงานด้านวิชาการ 
2. การบริหารงานด้านงบประมาณ   
3. การบริหารงานด้านบุคคล 
4. การบริหารงานด้านบริหารทั่วไป 

 
7. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    

ที ่ แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้/ความชำนาญ 
1 นายจาตุรงค์  วรจักร ไร่นาสวนผสม/เกษตรหมู่บ้าน 
2 นายทองพัฒน์  ผาสุโพธิ์ การจักสานด้วยไม้ไผ่ 
3 นายคำปูน  อ่อนเหลา หมอพราหมณ์  บายศรีศู่ขวัญ 
4 นายสงัด  ดอนพันพล ช่างไม้  ช่างปูน 
5 นางบัวเรียน  มาสุ่ม นวดแผนโบราณ 
6 นายคำบง  ทัศนิยม หมอดิน 
7 นางหนูพลอย  โชติทอง ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
  

8.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  
   1. นายอภิชาต   ภาภักดี    ประธานกรรมการ 
   2. นายสมัย  นิยมวัน    กรรมการ 
   3. พระครูพิศาลสารนิวิธ    กรรมการ 
   4. นายจาตุรงค์  วรจักร    กรรมการ 
   5. นายมงคล   คำภากุม    กรรมการ 
   6. นางหนูพลอย  โชติทอง   กรรมการ 
   7. นางอรสา  โสภา    กรรมการ 
   8. นายสายัณห์   วันนา    กรรมการ 
   9. นายสุนทร  เจริญสุข    กรรมการ/เลขานุการ 
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9. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานที่ 1.          
คุณภาพของเด็ก 
 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  แลกะดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  แลกะเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่  2.  
กระบวนการบริหารและ  
การจัดการ 
 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดปกระสบการณ์ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อกากรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3.  
การจัดประสบการณ์ที่เน้น 
เด็กเป็นสำคัญ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดปกระสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานที่  1  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

1.1.1 มีความสารมารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ 
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
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มาตรฐานการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

 
2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3               
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการกเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 
ส่วนที่ 2 

สถานภาพของสถานศึกษา 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

 
2.1 ปัจจัยภายนอก 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยเอื้อ  หรือ เป็น
โอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่าของ
การให้การศึกษามีเจตคติท่ีดี และไว้วางใจในประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมแล้ว ผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง
ยากจน 
2.2 ปัจจัยภายใน 
 สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียน ในส่วนที่เป็นจุดแข็งซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาคือ โรงเรียนมีบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เอาใจใส่และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง มีส่วนร่วมมือในการ
พัฒนาทุกขั้นตอน และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายดำเนินงานที่ชัดเจนเป็น
ระบบ มีระบบการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ระบบ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับใช้บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน มีระบบอินเตอร์เน็ตเพียงพอใน
ด้านผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีอัตราการเรียนต่อ 80% โรงเรียนมีจุดอ่อนในด้าน
อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ เก่าและชำรุดทรุดโทรม อาคารชั่วคราวไม่ม่ันคงแข็งแรงไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน แต่
โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปัญหาด้านระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ จึงเป็นโรงเรียที่มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีเอ้ือ และเป็นโอกาสต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 
 
 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 

โอกาส  ( + ) อุปสรรค ( - ) 
 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความสำคัญด้าน
การศึกษาภาคบังคับและส่งบุตรหลานเข้า
เรียนด้วยความเต็มใจ 

2. ชุมชนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและให้ความ
ร่วมมือต่อสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

3. ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี และให้ความ
ช่วยเหลือต่อสถานศึกษาในการจัด
การศึกษา 

 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเด็กส่วน

ใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย เนื่องจาก
ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างถ่ิน ไม่มีเวลา
ดูแลบุตรหลาน ขาดความเอาใจใส่และ
ส่งเสริมในเรื่องการเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
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2. ด้านเทคโนโลยี ( T ) 

โอกาส  ( + ) อุปสรรค ( - ) 
 

1. ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่
ใช้ในการศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดหา
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
1. ชุมชนขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผลเสียต่อการศึกษา
ของบุตร 

 
 

3. ด้านเศรษฐกิจ  ( E ) 
 

โอกาส  ( + ) อุปสรรค ( - ) 
 

1. มีโรงงานตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชนมากนัก 
ผู้ปกครองส่วนหนึ่งอยู่ในวัยทำงานหา
รายได้เพ่ือเลี้ยงดูบุตรหลานโดยทำงาน
โรงงานแต่ไม่มากนัก 
 

 
1. ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้ไม่แน่นอนและมี

อาชีพรับจ้าง ส่งผลต่อการเรียนของ
นักเรียน 

2. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง มีปัญหาด้านกลิ่น
และแมลงวันจากกิจการเลี้ยงไก่ไข่ที่อยู่รอบ
บริเวณโรงเรียน เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
การสอน 

 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย ( P ) 

 
โอกาส  ( + ) อุปสรรค ( - ) 

 
1. ชุมชนมีความสนใจด้านการเมืองการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย สามารถ
ให้คำแนะนำแก่บุตรหลานได้ 
 

 
1. นโยบายขององค์กรส่วนท้องถิ่นไม่

สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาทำให้ได้รับ
การสนับสนุนไม่เพียงพอ 
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1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย  ( S ) 

จุดแข็ง  ( + ) จุดอ่อน  ( - ) 
 

1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนใช้แผนปฏิบัติการประจำปี เป็น
เครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงาน
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานทำให้เกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน 
 

 
1. ขาดการนำข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนมาปรับปรุง

แก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้น 
2. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานใน

บางกิจกรรมมีความล่าช้า ทำให้นำข้อมูล
การประเมินไปใช้ไม่ทันเวลา 

 
     2. ผลผลิตของการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน ( S ) 

จุดแข็ง  ( + ) จุดอ่อน  ( - ) 
 

1. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

2. นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถ
เข้าศึกษาต่อทั้งของรัฐและเอกชนได้ 
สามารถประกอบอาชีพตามความถนัดและ
ความต้องการของตนเองได้ 

3. นักเรียนส่วนใหญ่มีความน่ารักอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหา
เรื่องเพศหรือสิ่งเสพติด ชอบช่วยเหลืองาน
โรงเรียน 
 

 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบาง

รายวิชาหรือบางกลุ่มสาระฯค่อนข้างต่ำ 
2. นักเรียนบางส่วนขาดคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน
ด้านการเรียน ความประพฤติ และความมี
ระเบียบวินัย 

3. นักเรียนบางคนมีปัญหาทางด้านครอบครัว 
มีผลกระทบในด้านสุขภาพจิตและการเรียน 

4. นักเรียนบางส่วนใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม 
เช่น โทรศัพท์มือถืออย่างไม่คุ้มค่า แสดง
พฤติกรรมไม่ประหยัด 

 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
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      3. ด้านบุคลากร  ( M ) 

จุดแข็ง  ( + ) จุดอ่อน  ( - ) 
 

1. บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
ทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรมีความเสียสละ กระตือรือร้นใน
การพัฒนาตนเอง นำความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. ครูมีผลงานดีเด่นสามารถเป็นแบบอย่างแก่
ผู้อื่นได้ 
 

 
1. ครูบางคนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัด

การศึกษาไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู้ของนักเรียน 

2. ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการสอน
ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างหลากหลายตามความถนัดและความ
สนใจไม่เต็มที่มากนัก 

 
 

4. ด้านการเงิน  ( M ) 
จุดแข็ง  ( + ) จุดอ่อน  ( - ) 

 
1. โรงเรียนมีระบบการใช้เงินถูกต้องตาม

ระเบียบของทางราชการโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

 
1. โรงเรียนมีระบบการใช้เงินในบางโครงการ

ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ 
2. งบประมาณท่ีได้รับค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้

การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
3. งบประมาณท่ีได้รับค่อนข้างน้อย 

โดยเฉพาะงบประมาณด้านอาคารเรียน 
การปรับปรุงซ่อมแซมและการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนจึงทำได้ไม่
เต็มที่ 
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5. วัสดุอุปกรณ์  ( M ) 
จุดแข็ง  ( + ) จุดอ่อน  ( - ) 

 
1. โรงเรียมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่

ทันสมัย 
2. ครูคิดค้นออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมใช้

ในการประกอบการเรียนการสอน 
3. ครูนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียน

การสอน ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน 

5. โรงเรียนมีห้องเรียนตัวอย่างที่เป็น
แบบอย่างแก่โรงเรียนใกล้เคียง 
 

 
1. วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้

และบางส่วนชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถ
นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงานได้ 

2. อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ เก่าและชำรุด
ทรุดโทรม อาคารชั่วคราวไม่ม่ันคงแข็งแรง 
อากาศร้อนอบอ้าว ไม่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 
6. การบริหารจัดการ  ( M  ) 

จุดแข็ง  ( + ) จุดอ่อน  ( - ) 
 

1. โรงเรียนจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
กระจายอำนาจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีการทำแผนปฏิบัติการ โดยครูทุก
คนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

3. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัด
การศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. มีการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 

 
1. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน

ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 

 

 



 

 

12 
ส่วนที่  3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายและกลยุทธ์  สพฐ. 

วิสัยทัศน์(VISION) 
         สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง   มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 พันธกิจ(MISSION) 
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความสามารถและกรวัยเรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความสามารถและ  

คุณลัคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยรกษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยระบบการบริหารงานะบบการบริหารงาน  

เป้าหมาย(GOAL) 

ด้านโอกาสทางการศึกษา 
    1. 1. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม  เทียม  ทั่วถึงและเด็กกลุ่มอายุ 3ทั่วถึงและเด็กกลุ่มอายุ 3--5 ปี 5 ปี         
ได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย 1 ปี ก่อนกเข้าเรียนในกระดับประถมศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย 1 ปี ก่อนกเข้าเรียนในกระดับประถมศึกษา   

  2. ผู้พิการ  ด้อยโอกาสและผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การศึกษาปฐมวัยอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  
  3. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการการศึกษาภาคบังคับทุก
คนและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับวิธีชีวิตและศักยภาพ  
  

ด้านคุณภาพการศึกษาด้านคุณภาพการศึกษา  
    11. . ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลกะการศึกษาปฐมวัยผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลกะการศึกษาปฐมวัย   
    22. . ครูผู้สอนมีจำนวนเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้ครบถ้วนครูผู้สอนมีจำนวนเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้ครบถ้วน  

    3. 3. สถานศึกษาสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในแทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในและผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานละผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน
รับรองมาตรฐารับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตลอดจนองค์
คณะบุคคลตามกฎหมายมีความพร้อม  และมีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลโดย
ใช้เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ 
    1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่

นักเรียนทุกคน  
 2. เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ลดอัตราการออกกลางคันและ

พัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
 3. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอย่างเป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษา 
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 4. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน

การศึกษาในสังกัดเพ่ือการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
 5. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการบริหารมีส่วนร่วม 

2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายและกลยุทธ์  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

วิสัยทัศน์(VISION) 
  พัฒนาแหล่งเรียนรู้   มุ่งสู่เทคโนโลยี   เด็กเก่งและเป็นคนดี   มีคุณภาพตามเกณฑ์ 

 พันธกิจ(MISSION) 
1. 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

   2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุขในการดำรงชีวิต มีความสามารถ
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความรู้และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. 3. ส่งเสริมแส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และบริการละพัฒนาโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และบริการ 
4. 4. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนมีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย(GOAL) 
    1. 1. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

  2. ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุขในการดำรงชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด  

  3. ผู้เรียนมีความสามารถทางเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความรู้และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
    4. 4. โรงเรียนสามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการโรงเรียนสามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการ  
    5. 5. โรงเรียนสามารถประสานโรงเรียนสามารถประสาน  ส่งเสริมส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษา  

อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
  รักสะอาด    มีวินัย 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  โรงเรียนโรงเรียนผู้นำผู้นำแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการทางการศึกษา  
 2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 4. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

14 
ส่วนที่ 4 

โครงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 
 การนำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในช่วงระยะเวลา 4 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2562 - 
2564 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้กำหนดโครงการ / กิจกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือหรือแนวทางสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดี ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ดังนี้ 
 
แผนพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรยีน 
 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด/ความสำเร็จ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2562 2563 2564  
1.โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
 
 
 

1) มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 
2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน  และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

-กิจกรรมรักการอ่าน 
-กิจกรรมห้องสมุด 
-กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 
-การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อ  DLTV / DLIT 
-การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 
-การใช้สื่อจาก
กระบวนการ PLC 
-กิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning 
-กิจกรรมส่งเสริมการสอบ 
NT และ O-NET 
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
งานอาชีพ 
-กิจกรรมแนะแนว   
-กิจกรรมชุมนุม 
-กิจกรรมธุรกิจน้อย 
-กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

90 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 
95 
 
98 
 
 
 
98 
 
 
98 

93 
 
 
 
93 
 
 
 
 
 
98 
 
99 
 
 
 
99 
 
 
99 

95 
 
 
 
95 
 
 
 
 
 
99 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
100 

นายสายัณห์ 
          วันนา 
และคณะ 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด/ความสำเร็จ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2562 2563 2564  
2.โครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  
 
 

1)  มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
2)  ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความ 
เป็นไทย 
3)  ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความ
หลากหลาย 
4)  สุขภาวะทาง
ร่างกาย และลักษณะ
จิตสังคม 

-กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 
12 ประการ 
-กิจกรรมประชาธิปไตย
และสภานักเรียน 
-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
-กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
-กิจกรรมวันสำคัญ 
-กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมไหว้ครู 
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
-งานอาหารกลางวัน 
-กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยนักเรียน 
-กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

98 
 
 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
 
 
100 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
 
 
100 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
100 
 
 
 
100 

นายสายัณห์ 
             วันนา 
และคณะ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพด้านครู 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด/ความสำเร็จ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2562 2563 2564  
3.โครงการ
ส่งเสริมครูให้
ก้าวหน้าในอาชีพ 

1.ร้อยละของครูที่
พัฒนาเพื่อ
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
2.ร้อยละของครูทีมี่
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
3.ร้อยละของครูที่
ต้องการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใหม่ๆ  
4.ร้อยละของครูที่
ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

-กิจกรรมอบรมหลักสูตร
คูปองครู 
-กิจกรรมอบรมการเรียน
การสอนตามกลุ่มสาระที่
รับผิดชอบ 
-กิจกรรมประกวดบุคลากร
ที่มีผลงานดีเด่น 
-กิจกรรมการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพครู 
-กิจกรรมศึกษาดูงานของ
ครูและบุคลากรการศึกษา 
-กิจกรรมสร้างสื่อการเรียน
การสอนของครู 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 

55 
 
 
 

95 
 
 

95 
 
 

95 

98 
 
 
 

98 
 
 

98 
 
 

98 

นางมาลิษา           
            วันนา 
และคณะ 
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ชื่อโครงการ ตัวช้ีวัด/ความสำเร็จ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2562 2563 2564  
4.โครงการ
ส่งเสริมครูจัดการ
เรียนการสอน
ด้วยสื่อและ
เทคโนโลยี 

1.ร้อยละของครูทีใ่ช้
เทคโนโลยีในการสอน
และนำเสนอผลงาน 
2.ร้อยละของครูที่
จัดการเรียนการสอน
อย่างหลากหลายวิธี3. 
3.ร้อยละของครูที่
ต้องการสรุปบทเรียน 
ทบทวนความรู้ และ
วัดผลประเมินผล  
4.ร้อยละของครู
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

-กิจกรรมส่งเสริมครู
จัดการเรียนการสอนด้วย
สื่อและเทคโนโลยี 
-กิจกรรมจัดหาและผลิต
สื่อประจำกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
-กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 
 

90 

95 
 
 

95 
 
 

95 
 
 
 

95 

98 
 
 

98 
 
 

98 
 
 
 

98 

นางมาลิษา 
          วันนา 
และคณะ 

 

 
 
แผนพัฒนาคุณภาพด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด/ความสำเร็จ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2562 2563 2564  
5.โครงการ
ปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่ 
 

1.ระบบสาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้างและอาคาร
เรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2.มีห้องเรียนคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
พอเพียง ห้องสมุด 3 ดี
ที่ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 
3.มีระบบ ICT ใน
โรงเรียนเพียงพอ 
4.ร้อยละของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษากำกับ
ติดตามดูแล
สถานศึกษาให้
บรรลุผลสำเร็จ 

.-ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้
สะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
และคุ้มค่า 
-ปรับปรุงและเพ่ิมปริมาณ
ห้องเรียนให้มีคุณภาพ 
-ปรับปรุงแลกะเพ่ิม
ห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย
และใช้อย่างคุ้มค่า 
-โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือกำกับดูแล
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสำเร็จ 
 

90 
 
 
 
90 
 
 
90 
 
 
90 

95 
 
 
 
95 
 
 
95 
 
 
95 
 

98 
 
 
 
98 
 
 
98 
 
 
98 
 
 
 
 

นางภัทรพร 
         มาสุ่ม 
และคณะ 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด/ความสำเร็จ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2562 2563 2564  
6.โครงการ
อนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

1.ร้อยละ ของผู้เรียน
รับรู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม 
2.ร้อยละ ของผู้เรียน
เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
กิจกรรมโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

-จัดกิจกรรมประกวด
ห้องเรียน 
-จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
วันสำคัญ 
-จัดกิจกรรมต้นไม้ของหนู 
-จัดกิจกรรมสัปดาห์ Big 
Cleaning Day 
-ประเมินพฤติกรรม
นักเรียนที่มีส่วนร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

90 
 
 
 
 
 
90 

95 
 
 
 
 
 
95 

98 
 
 
 
 
 
98 

นางภัทรพร 
        มาสุ่ม 
และคณะ 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการโรงเรียน 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด/ความสำเร็จ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2562 2563 2564  
7. โครงการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
เชิงคุณภาพ 
 

1.มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 
2.มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
ตามเกณฑ ์
3.ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านตาม
หลักสตูรสถานศึกษา   
4.พัฒนาครู และบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตามเกณฑ ์
5.จัดสภาพแวดล้อม
อาคารสถานท่ีที่เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ ์
6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้ตาม
เกณฑ ์
 
 

-การบริหารงานวิชาการ 
-การบริหารงานทั่วไป 
-การบริหารงานบุคคล 
-การบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
-การบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน 
-การบริหารงานอาคาร
และสถานที่ 
-การบริหารงานการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ 
-การบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม 
 
 

90 
 
 

90 
 

90 
 
 
 

90 
 

90 
 
 
 

90 

95 
 
 

95 
 

95 
 
 
 

95 
 

95 
 
 
 

95 

98 
 
 

98 
 

98 
 
 
 

98 
 

98 
 
 
 

98 

นายสุนทร 
       เจริญสุข 
และคณะ 
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด/ความสำเร็จ กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2562 2563 2564  
8. โครงการ
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

1.จัดทำและ
ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.ติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
3.จัดทำรายงาน
ประจำปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 

-จัดทำและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
-ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
-จัดทำรายงานประจำปีที่
เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

90 
 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

95 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 

98 
 
 
 
 

98 
 
 
 

98 
 
 
 
 
 
 

นายสุนทร        
          เจริญสุข      
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 
ส่วนที่  5 

องค์ประกอบ  10  ขั้นตอนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ประจำปีงบประมาณ           

2562 – 2564  ได้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับองค์ประกอบ  10  ขั้นตอนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ดังนี้ 
 

 1. ทำไมต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 2. เป้าหมายหลักการกพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 3. โจทย์การพัฒนาคุณภาพนักเรียนควรตอบโจทย์อะไร/ระดับใดบ้าง 
 4. คุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลควรเป็นอย่างไร 
 5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน 
 6. กระบวนการในการดำเนินการควรทำอย่างไร 
 7. เราควรขับเคลื่อนเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาอะไรหรือด้านใดบ้าง จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งระยะยาวแกละระยะสั้น 
(สอดคล้องกับข้อ 3-6) 
 8. เครื่องมือทางการบริหารที่นำมาใช้ควรมีอะไรบ้าง 
 9. การประเมินความก้าวหน้าความสำเร็จและการรายงานต่อสาธารณชน 
 10. การนับถอยหลังจากวันนี้ถึงก่อน 16 พ.ค.62 จะกำหนด  Timeline อย่างไร 
 
ขั้นตอนการพัฒนา  10  ขั้นตอนของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
1. ทำไมต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพ 
ประจำตำบล 

2. เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

คืออะไร 

3. โจทย์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ควรตอบโจทย์อะไร/ระดับใดบ้าง 

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะความรู้ ทักษะการทำงาน อาชีพ 
เต็มตามศักยภาพและเป็นแหล่งส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน 
 

-เป็นโรงเรียนพัฒนาผู้เรียน 
-ให้มีความรู้ทักษะการทำงานและ
ทักษะอาชีพเบื้องต้น 
 

3.1 โจทย์ระดับโลก 
- เยาวชนโลกต้องเรียนรู้การสื่อสาร
เทคโนโลยี สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ 
3.2 โจทย์ระดับประเทศ 
- เยาวชนไทยมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
3.3 โจทย์ระดับภาคของประเทศไทย 
- คุณภาพผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
สื่อสารมีทักษะการทำงานพร้อมรองรับ
การพัฒนาประเทศ 
3.4 โจทย์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด 
- ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางทาง
การค้า คมนาคมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ3.5 โจทย์การ
พัฒนาตามบริบทอำเภอ/ตำบล/ท้องถิ่น 
- มีทักษะกระบวนการทำงาน 
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- มีทักษะอาชีพเบื้องต้น 
3.6 โจทย์การพัฒนานักเรียนตามความ
แตกต่างและศักยภาพของนักเรียน
รายบุคคล 
- พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใน
การเรียนรู้ 
- ทักษะการทำงานเพ่ือรองรับแรงงาน
ในท้องถิ่น 
- อ่านเขียนคล่อง 
- มีทักษะกระบวนการทำงาน 
3.7 โจทย์การพัฒนาที่ประชาชน/
ผู้ปกครองต้องการ 
- ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน ทักษะการคิด 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงาน 
- สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
- สามารถประกอบอาชีพได้ 

4. คุณภาพโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล ควร

เป็นอย่างไร 

5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน 
5.1 ทักษะวิชาการ-ความรู้

พื้นฐาน 
5.2 ทักษะชีวิต-ทักษะงาน 
 

5.3 ทักษะอาชีพ-ความรู้
เฉพาะทาง 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ภาคบังคับมีความรู้พื้นฐาน
ตามหลักสูตร 
ผลผลิต (Output) 
- นักเรียนโรงเรียนบ้าน
สะอาดที่จบการศึกษาภาค
บังคับสามารถสื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา 
- มีความรู้พ้ืนฐานทาง
วิชาการตามหลักสูตร 

- หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลาง ความรู้
ตามหลักสูตรพ้ืนฐาน 

- โครงงานอาชีพ 
- ศาสตร์พระราชา 
- โครงงานคุณธรรม 
 

- การปลูกผักปลอดสารพิษ 
- การปลูกผักไฮโดรโปรนิก 
- ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 
- ช่างตัดผม/เสริมสวย 
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6. กระบวนการในการดำเนนิการควรทำอย่างไร 
ผลลัพธ์ (Outcome)          ผลผลิต (Output)           กระบวนการ (Process)   ปัจจัยนำเข้า (Input) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คุณภาพผูจ้บการศึกษา 
- คุณภาพของสังคม 
- ส่ิงแวดลอ้ม 
 

- คุณภาพการด าเนินงาน 
- คุณภาพผูเ้รียน 
- คุณภาพการปฏิบติังาน 
การจดัการบริหาร 
- คุณภาพการพฒันาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

 
 

-การเตรียมการ/เตรียม
ความพร้อม 
-ก าหนดเป้าหมาย  
-สร้างความเขา้ใจในการ
ด าเนินงาน 
-เตรียมวสัดุ/อุปกรณ์/
บุคคล งบประมาณ 

 
 

-ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
-ด าเนินการตามแผนงาน 
ก าหนดงาน 
-ตรวจสอบประเมินผล 
-ปรับปรุง/พฒันาการ
ด าเนินงาน 

 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) 

-ชุมชนอยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มีความสุข 
-สังคมส่ิงแวดลอ้ม 
-มีคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) 

-ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข 
-ผูเ้รียนมีความรู้พ้ืนฐาน
และมีทกัษะการท างาน 
สามารถเรียนต่อหรือ
ประกอบอาชีพได ้
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7.2 ระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

ปีงบประมาณ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 -จัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ/จีน 
-วิชาชีพช่างเสริมสวย ตัดผม 
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

พ.ค.62 - มี.ค.63 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
หัวหน้าวิชาการ/คณะครูทุก
ท่าน 

ปี 2563 -สอนภาษาอังกฤษ/จีน 
-ทักษะอาชีพ ฯลฯ 
-โครงงานอาชีพ 

พ.ค.63 – มี.ค.64 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
หัวหน้าวิชาการ/คณะครูทุก
ท่าน 

ปี 2564 -สอนภาษาอังกฤษ 
-ทักษะอาชีพ ฯลฯ 
-โครงงานอาชีพ 

พ.ค.64 – มี.ค.65 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
หัวหน้าวิชาการ/คณะครูทุก
ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เราควรขับเคลื่อนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอะไรหรือด้านใดบ้าง จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งระยะยาวและระยะสั้น 
(สอดคล้องกับข้อ 3-6) 
7.1 ระยะสั้น (ก่อนเปิดภาคเรียน) 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม
วิชาการงาน 

เม.ย.62 หัวหน้าวิชาการ/คณะครู 

- ปรับปรุงอาคารสถานที่ เม.ย.62 หัวหน้างานบริหาร 



 

 

23 
 
8. เครื่องมือทางการบริหารที่นำมาใช้ควรมีอะไรบ้าง 
8.1 แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 

ปีงบประมาณ ด้าน รายการพิจารณา
ที่ต้องดำเนินการ

เร่งด่วน 

กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการ 

หน่วยงานที่ 
ขอความร่วมมือ 

ระยะเวลา 

2562 บุคลากร -จัดจ้างครู
ภาษาอังกฤษ/จีน 

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิทยากร 

-การเรียน
ภาษาอังกฤษ/จีน 

-สอนทักษะอาชีพ 

-สพป.ขอนแก่น     
เขต 1 

พ.ค.62 – มี.ค.63 

2563 บุคลากร -จัดจ้างครู
ภาษาอังกฤษ/จีน 
วิทยากร 

-การเรียน
ภาษาอังกฤษ/จีน 

-สอนทักษะอาชีพ 

-สพป.ขอนแก่น   
เขต 1 

พ.ค.63 – มี.ค.64 

2564 บุคลากร -จัดจ้างครู
ภาษาอังกฤษ/จีน 

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิทยากร 

-การเรียน
ภาษาอังกฤษ/จีน  

-สอนทักษะอาชีพ 

-สพป.ขอนแก่น    
เขต 1 

พ.ค.64 – มี.ค.65 

8.2 แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรม เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

สอนภาษาอังกฤษ -มีครูต่างชาติ
ภาษาอังกฤษ/จีน     
2 คน 

 

-ของบจัดจ้างครู
สอน
ภาษาอังกฤษ/จีน 
2 คน 

พ.ค.62 – มี.ค.63 หัวหน้าวิชาการ 20,000x2x10
เดือน 

=400,000 

การสอนทักษะ
อาชีพ 

-วิทยากรสอนการ
ซ่อม
จักรยานยนต์/ช่าง
ตัด 

-ของบจัดจ้าง
วิทยากรท้องถิ่น 2 
คน 

พ.ค.62 – มี.ค.63 หัวหน้าวิชาการ 80x2x300 
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8.3 แผนอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร 

ประเภทของครู ปัจจุบัน ความต้องการ วิธีการได้มา 

1. ครูที่เป็นข้าราชการ จำนวน 12 คน จำนวน 14 คน ขอบรรจุอัตรากำลัง  จัดสรรตำแหน่ง 

2. ครูที่เป็นอัตราจ้าง จำนวน 2 คน จำนวน 3 คน  

3. ครูภูมิปัญญา จำนวน - คน จำนวน 2 คน ของบประมาณค่าตอบแทนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

4. ครูต่างชาติ จำนวน - คน จำนวน 2 คน ของบประมาณจัดจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด 

5. ครูอ่ืนๆ จำนวน - คน จำนวน - คน  
 
8.4 แผนการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วม 

กิจกรรม การทำ MOU ร่วมกับ 
กระทรวง      
มหาดไทย 

กระทรวงดิจิทลั 
เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 

กระทรวง 
สาธารณสุข 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

กระทรวง
พลังงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ป้องกันยาเสพติด /  / /  / 
ทักษะงานอาชีพ  /    / 
สิ่งแวดล้อม   / / / / 
ป้องกันยาเสพติด /  / /  / 
 
8.5 หลักสูตรสถานศึกษา 
นอกจากสาระรายวิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางมีหลักสูตรท้องถิ่น หรือรายวิชาเพ่ิมเติม เช่น 
- วิชาการการซ่อมจักรยานยนต์ 
- ช่างตัดผมชาย 
- ช่างเสริมสวย 
- การปลูกผักปลอดสารพิษ 
- ภาษาสื่อสาร (อังกฤษ/จีน) 
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9. การประเมินความก้าวหน้าความสำเร็จและการรายงานต่อสาธารณชน 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือวัด 

- นักเรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานหลักสูตรตามศักยภาพ 

-สังเกต/การทดสอบเชิงปฏิบัติ -แบบสังเกต/แบบทดสอบ 

-นักเรียนมีทักษะอาชีพ ทักษะการ
ทำงานตามศักยภาพ 

-สัมภาษณ์ -แบบสัมภาษณ์ 

-นักเรียนมีทักษะชีวิต และสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ 

-สำรวจความคิดเห็น -แบบสำรวจความคิดเห็น 

 
10. การนับถอยหลังจากวันนี้ถึงก่อน 16 พ.ค. 62 จะกำหนด Timeline อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 

Timeline 
 
 
 

 

 
เขตพื้นที ่

 

 
โรงเรียน 

 

 

ชั้นเรียน 
 

 

ผู้เรียน 
 

-จัดสรรอัตรากำลังบุคลากร
ครูภาษาอังกฤษและครู
วิทยากรท้องถิ่น 

-ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม
วิชาการงานอาชีพ  
-ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

-ครูผู้สอนเตรยีมแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมขั้นพื้นฐาน
ให้แก่ผู้เรียน 
 

-เตรียมความพร้อมขั้น
พื้นฐานด้านความรู,้
ทักษะการทำงานและ
ทักษะอาชีพ 
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ภาคผนวก 
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โครงการกิจกรรมที่กำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ระหว่างปี 2562 - 2564 ของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
----------------- 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ  คลอดจนมีคุณลักษณะ
ตามท่ีหลักสูตรกำหนด  ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและอย่างมีคุณภาพ  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้
กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้หลายแนวทางและหลากหลาย  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพทางศึกษา  
โรงเรียนได้นำผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ  โดยกำหนดแนวทาง
และวิธีการต่างๆ ที่มุ่งหวังที่จะให้ผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 

(2561)  
เป้าหมาย 
(2562-64) 

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

ขอบข่าย : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

85 
 

90-95 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

85 90-95 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 92 95-98 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 95 98-98 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 95 98-100 

 6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 95 98-100 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  พฤษภาคม  สิ้นสุดวันที่   มีนาคม  -  NT    

กิจกรรม 
ช่วงเวลาดำเนนิงาน งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมรักการอ่าน พ.ค. – มี.ค. 2,000 นางอุไรภรณ์  ป้องปาน 
2.กิจกรรมห้องสมุด พ.ค. – มี.ค. 10,000 นางมาลิษา  วันนา 
3.กิจกรรมเสียงตามสาย พ.ค. – มี.ค. 1,000 นายพัชรพล  พฤษการณ ์

4.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พ.ค. – มี.ค. 1,000 นางมาลิษา  วันนา 
5.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  DLTV / DLIT พ.ค. – มี.ค. 2,000 นายสายัณห์  วันนา 
6.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ พ.ค. – มี.ค. 1,000 นายสรเทพ  แมนเมือง 
7.การใช้สื่อนวัตกรรมจากกระบวนการ  PLC พ.ค. – มี.ค. 1,000 นายสายัณห์  วันนา 
8.กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning พ.ค. – มี.ค. 1,000 น.ส.อภิญญา   ธุนันทา 
9.กิจกรรมส่งเสริมการสอบ  NT  และ O-NET พ.ค. – มี.ค. 3,000 นายสายัณห์  วันนา 
10.กิจกรรมส่งเสริมทักษะงานอาชีพ พ.ค. – มี.ค. 3,000 นายสรเทพ   แมนเมือง 
11.กิจกรรมแนะแนว   พ.ค. – มี.ค. 1,000 นายสายัณห์  วันนา 
12.กิจกรรมชุมนุม พ.ค. – มี.ค. 1,000 นายนัสกร  มะลาศรี 
13.กิจกรรมธุรกิจน้อย พ.ค. – มี.ค. 1,000 นางประหยัด  ละทัยนิล 
14.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน พ.ค. – มี.ค. 1,000 นางมาลิษา  วันนา 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  29,000  
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2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
                      
หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สำหรับนักเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น   
  

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
(2561) 

เป้าหมาย 
(2562-64) 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
ที่พึงประสงค์ 

ขอบข่าย : ผู้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์   
1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

95 98-100 

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

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่   พฤษภาคม  สิ้นสุดวันที่   มีนาคม  
กิจกรรม/นวัตกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ พ.ค. – มี.ค. 1,000 นางภัทรพร  มาสุ่ม 
2.กิจกรรมประชาธิปไตยและสภานักเรียน พ.ค. – มี.ค. 1,000 นางภัทรพร  มาสุ่ม 
3.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน พ.ค. – มี.ค. 2,000 น.ส.กนกวรรณ แก้วดอนหัน 

4.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มี.ค 2,000 น.ส.อภิญญา ธุนันทา 
5.กิจกรรมค่ายคุณธรรม ส.ค. และ พ.ย. 2,000 นางภัทรพร  มาสุ่ม 
6.กิจกรรมวันสำคัญ พ.ค. – มี.ค. 6,000 นางภัทรพร  มาสุม่ 

7.กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ค. – มี.ค. 1,000 นางประหยัด  ละทัยนิล 
8.กิจกรรมไหว้ครู มิ.ย. 1,000 น.ส.รินดา  โพธิ์ศรี 
9.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี พ.ค. – มี.ค. 12,000 นายนัสกร  มะลาศรี 
10.งานอาหารกลางวัน พ.ค. – มี.ค. 1,000 นางบรรจง  สมานมิตร 
11.กิจกรรมกีฬาสีภายใน ก.ย. 20,000 น.ส.อรทัย  ทองตาแสง 
12.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน พ.ค. – มี.ค. 4,000 น.ส.รินดา  โพธิ์ศรี 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 53,000  

 

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 
 
นายสุนทร   เจริญสุข  ผู้อนุมัติโครงการ 
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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 
 
นายสุนทร  เจริญสุข ผู้อนุมัติโครงการ 

 
3. โครงการส่งเสริมครูให้ก้าวหน้าในอาชีพ     
                      
หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา  
จำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ในแบบ
ต่างๆ เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและมีความพร้อม
ทั้งสภาพร่างกาย จิตใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
(2561) 

เป้าหมาย 
(2562-64) 

เพ่ือส่งเสริม   
ครูให้มี
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ 

ขอบข่าย : ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ   
1) ครูได้พัฒนาเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ  - 85-95 
2) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน - 85-95 
3) ครูมีการแลกเปลี่ยนกเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งกันและกัน - 85-95 
4) ครูประพฤติปฏิบัติตนเป้นแบบอย่างที่ดีแลกะเป้นสมาชิกท่ึดี
ของสถานศึกษา 

- 85-95 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  พฤษภาคม สิ้นสุดวันที่  มีนาคม  
กิจกรรม/นวัตกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมอบรมหลักสูตรคูปองครู พ.ค. – มี.ค. 5,000 น.ส.กนกวรรร แก้วดอนหัน 
2.กิจกรรมอบรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระที่
รับผิดชอบ 

ส.ค. และ พ.ย. 10,000 น.ส.อุไรภรณ์  ป้องปาน 

3.กิจกรรมประกวดบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น พ.ค. – มี.ค. 5,000 นายสายัณห์  วันนา 
4.กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพครู พ.ค. – มี.ค. 5,000 น.ส.อภิญญา  ธุนันทา 
5.กิจกรรมการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ส.ค. และ ก.พ. 20,000 นายสรเทพ  แมนเมือง 

6.กิจกรรมสร้างสื่อการเรียนการสอนของครู พ.ค. – มี.ค. 10,000 นางมาลิษา  วันนา 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 55,000  
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การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ผู้เสนอและอนุมัติโครงการ 
1.แบบประเมินการผ่านเกณฑ์ 
2.แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
3.แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์       
แบบสอบถาม 
 

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

นางมาลิษา  วันนา ผู้เสนอโครงการ 
 
นายสุนทร   เจริญสุข  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
4. โครงการส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อและเทคโนโลยี         
 
หลักการและเหตุผล 
     โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ  ตลอดจนมีคุณลักษณะตามท่ี
หลักสูตรกำหนด  ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและอย่างมีคุณภาพ  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้กำหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้หลายแนวทางและหลากหลาย  โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
(2561) 

เป้าหมาย 
(2562-64) 

เพ่ือส่งเสริมครู
จัดการเรียนการ
สอนด้วยสื่อและ
เทคโนโลยี 

ขอบข่าย :  ส่งเสริมและพฒันาครูให้จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อและ
เทคโนโลย ี

  

1. ครูใช้เทคโนโลยีในการสอนและนำเสนอผลงาน 5 5 
2. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายวิธ๊ 5 5 
3. ครูมีการสรุปบทเรียน ทบทวนความรู้และวัดผลประเมินผล 5 5 
4. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 5 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  พฤษภาคม   สิ้นสุดวนัที่  มีนาคม 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนด้วย
สื่อและเทคโนโลยี 

พ.ค. – มี.ค. 5,000 นายสรเทพ  แมนเมือง 

2.กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อประจำกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

พ.ค. – มี.ค. 5,000 น.ส.อุไรภรณ์  ป้องปาน 
 

3.กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

พ.ค. – มี.ค. 5,000 นายสายัณห์  วันนา 

รวมงบประมาณ 15,000  
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ผู้เสนอและอนุมัติโครงการ 
1.แบบประเมินการผ่านเกณฑ์ 
2.แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
3.แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์       
แบบสอบถาม 
 

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

 
นายสายัณห์ วันนา  ผู้เสนอโครงการ 

 
นายสุนทร  เจริญสุข  ผู้อนุมัติโครงการ 
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5. โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ในโรงเรียน                               
 
หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์เล็งเห็นความสำคัญการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ในโรงเรียนให้มีความมั่นคง  แข็งแรง
และปลอดภัย  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  คิดเป็น  
ทำเป็น  แก้ปัญหาได้  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากมาโรงเรียน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
(2561) 

เป้าหมาย 
(2562-64) 

เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาอาคาร
สถานที่ใน
โรงเรียนให้มี
ความมั่นคง
แข็งแรง
ปลอดภัยและน่า
น่าอยู ่ 

ขอบข่าย :  สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้มั่นคง
แข็งแรงแลกะปลอดภัย                          

  

1. มีระบบสาธารณูปโภคสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียนอาคารประกอบ
ครบ 

- 4 - 5 

2. มีห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการเพียงพอ  ห้องสมุด 3 ดี ใช้อย่าง
คุ้มค่า 

- 5 - 5 

3. มีระบบ  ICT  เพียงพอ - 5 - 5 
4. มีคณะกรรมการสถานศึกษากำกับดูแลสถานศึกษาให้บรรลุผล - 4 - 5 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่   พฤษภาคม   สิ้นสุดวันที่  มีนาคม  
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ห้องเรียนน่าอยู่ พ.ค. – มี.ค. 10,000 นายสายัณห์  วันนา 
2.ห้องปฏิบัติการพร้อมใช้  พ.ค. – มี.ค. 5,000 น.ส.รินดา  โพธิ์ศรี 
3.กิจกรรมห้องสมุด  3  ดี พ.ค. – มี.ค. 5,000 นางทรัพย์ทวี พาสส์ 
4.ห้องคอมพิวเตอร์และสื่อ  ICT พ.ค. – มี.ค. 5,000 น.ส.อภิญญา  ธุนันทา 
5.ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย 

พ.ค. – มี.ค. 10,000 นายรักไทย  ละทัยนิล 

6.ปรับปรุงและเพ่ิมห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย
และใช้อย่างคุ้มค่า 

พ.ค. – มี.ค. 10,000 นางภัทรพร  มาสุ่ม 

7.มีคณะกรรมการสถานศึกษากำกับดูแล
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา 

พ.ค. – มี.ค. 5,000 นายรักไทย  ละทัยนิล 

รวมงบประมาณ 50,000  
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ผู้เสนอและอนุมัติโครงการ 
1.แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ 
2.แบบประเมินมาตรฐานด้านการจัด
การศึกษาตัวชี้วัด 
3.แบบสอบถามความต้องการ 
 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์ / สอบถาม 
3.ตรวจหลังฐานตามสภาพจริง 

 
นางภัทรพร    มาสุ่ม  ผู้เสนอโครงการ 

 
นายสุนทร  เจริญสุข  ผู้อนุมัติโครงการ 
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6. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม                           
    หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา  ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  คิดเป็น  ทำเป็น  
แก้ปัญหาได้  และสร้างบรรยากาศให้มีความร่มรื่นสวยงาม  มีความปลอดภัย  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากมาโรงเรียน  จึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
(2561) 

เป้าหมาย 
(2562-64) 

เพ่ือให้
สถานศึกษามี
การจัด
สภาพแวดล้อ
มและการ
บริการที่
ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ                         

ขอบข่าย :  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ                         

  

1. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5 5 - 5 
2. รู้ค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 

5 5 - 5 

3. จัดสถานศึกษาให้น่าอยู่  ร่มรื่น  สวยงาม  และปลอดภัย 5 5 - 5 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่   พฤษภาคม   สิ้นสุดวันที่    มีนาคม  
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบแต่ละชั้น  พ.ค. – มี.ค. 5,000 นางภัทรพร  มาสุ่ม 
2.กิจกรรมสัปดาห์ตาวิเศษ  พ.ค. – มี.ค. 5,000 นางอุไรภรณ์  ป้องปาน 
3.กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ  พ.ค. – มี.ค. 2,000 นายนัสกร  มะลาศรี 
4.กิจกรรมจัดบริเวณสถานที่ให้ร่มรื่นสวยงาม  พ.ค. – มี.ค. 5,000 นายสรเทพ  แมนเมือง 
5.กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน       พ.ค. – มี.ค. 5,000 น.ส.รินดา  โพธิ์ศรี 
6.กิจกรรมแยกขยะกิจกรรมแยกขยะ พ.ค. – มี.ค. 2,000 นางทรัพย์ทวี  พาสส์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

 
นางสาวรินดา  โพธิ์ศรี ผู้เสนอโครงการ 

 
นายสุนทร   เจริญสุข ผู้อนุมัติโครงการ 

 

1.แบบประเมินการผ่านเกณฑ์ 
2.แบบประเมินความพึงพอใจ 
3.แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  
แบบสอบถาม 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/สอบถาม 
3.การประเมินผล 
4.ตรวจหลักฐานตามสภาพจริง 
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7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ                           
    หลักการและเหตุผล 
          โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการศึกษาในเชิงระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเน้นการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ( stakebolder)  เข้ามีบทบาทในการบริหารจัดการ  โดยมีเป้าหมายสูงสุด  คือนักเรียนมีคุณภาพ จึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
(2561) 

เป้าหมาย 
(2562-64) 

เพ่ือให้
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
บริหารจัดการ
ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล
โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม 

ขอบข่าย :  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล                         

  

1. มีเป้าหมาย  วสิัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนด 5 5 - 5 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 5 - 5 
3. ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

5 5 - 5 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 5 - 5 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 5 5 - 5 
6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

5 5 - 5 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่   พฤษภาคม   สิ้นสุดวันที่    มีนาคม  
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.การบริหารงานวิชาการ พ.ค. – มี.ค. 20,000 นายสุนทร  เจริญสุข 
2.การบริหารงานทั่วไป พ.ค. – มี.ค. 10,000 นางมาลิษา  วันนา 
3.การบริหารงานบุคคล พ.ค. – มี.ค. 10,000 นายสายัณห์  วันนา 
4.การบริหารงานกิจการนักเรียน พ.ค. – มี.ค. 10,000 นางภัทรพร  มาสุ่ม 
5.การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน พ.ค. – มี.ค. 5,000 นางประหยัด ละทัยนิล 
6.การบริหารงานอาคารและสถานที่ พ.ค. – มี.ค. 10,000 นายรักไทย  ละทัยนิล 
7.การบริหารงานการจัดการข้อมูลสารสนเทศ พ.ค. – มี.ค. 10,000 นายสรเทพ  แมนเมือง 
8.การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม พ.ค. – มี.ค. 5,000 นายสุนทร  เจริญสุข 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

 
นางภัทรพร   มาสุ่ม  ผู้เสนอโครงการ 

 
นายสุนทร   เจริญสุข ผู้อนุมัติโครงการ 

 

1.แบบสังเกต สอบถาม  สัมภาษณ์ 
2.แผนปฏิบัติการประจำปี 
3.SAR 
4.แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/สอบถาม 
3.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
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8. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา                           
 หลักการและเหตุผล 
          การประกันคุณภาพเป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ทำให้ผู้ปกครอง  ชุมชนและสังคมเชื่อมั่นได้ว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้
คุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้  ความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรกำหนดและสังคมต้องการ  และการประเมินผลตนเองเหมือนกับการส่องกระจกดูตนเอง  นำข้อดีข้อด้อยที่พบไป
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  ดังนั้นโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
(2561) 

เป้าหมาย 
(2562-64) 

เพ่ือให้การ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบข่าย :  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง 

  

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 - 5 
2. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 - 5 

3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 5 - 5 

4. ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 - 5 

5. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 5 5 - 5 
6. นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5 5 - 5 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่   พฤษภาคม   สิ้นสุดวันที่    มีนาคม  
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ค. – มี.ค. 30,000 นายรักไทย  ลกะทัยนิล 
2.การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ค. – มี.ค. 5,000 นายสายัณห์  วันนา 
3.การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ พ.ค. – มี.ค. 10,000 นายสรเทพ  แมนเมือง 
4.การจัดทำระบบ  SAR พ.ค. – มี.ค. 5,000 นางประหยัด  ละทัยนิล 
5.การนิเทศภายใน พ.ค. – มี.ค. 10,000 นายสุนทร  เจริญสุข 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

 
นางภัทรพร   มาสุ่ม  ผู้เสนอโครงการ 

 
นายสุนทร   เจริญสุข ผู้อนุมัติโครงการ 

 

1.แบบสังเกต สอบถาม  สัมภาษณ์ 
2.แผนปฏิบัติการประจำปี 
3.SAR 
4.แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/สอบถาม 
3.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ( SWOT ) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ด้านสภาพแวดล้อม 

จุดแข็ง  ( S ) จุดอ่อน  ( W ) 
 

- บริเวณสวยงาม สะอาด  ร่มรื่น 
- บรรยากาศน่าอยู่ 
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 
- ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบสวยงาม 
- อากาศเย็นสบาย 
- แหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ภายนอก

ห้องเรียน 
- อาคารสถานที่สามารถเรียนรู้ได้ภายนอก

ห้องเรียน 
- อาคารสถานที่น่าอยู่อาศัย 
- มีสวนหย่อม มีป้ายไม้ประดับสวยงาม 
- ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
- นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แจ่มใส 
 

 
- แมลงวันมาก 
- กลิ่นไม่พึงประสงค์ก่อความรำคาญ 
- พ้ืนที่คับแคบ จัดบริเวณได้ยาก 
- ถังขยะไม่มีฝาปิดมิดชิด 
- มลพิษจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 
- การจัดเก็บขยะยังไม่เป็นระเบียบ 
- ห้องน้ำของนักเรียนยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร 
- ม้านั่งไม่เพียงพอสำหรับนั่งพักบริเวณใต้

ต้นไม้ 
 

 
ด้านการบริการ 

จุดแข็ง  ( S ) จุดอ่อน  ( W ) 
 

- นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายจาก
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 

- นักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านการใช้
เทคโนโลยี 

- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง เชื่อมโยงกัน 
- จัดระบบการบริการอย่างทั่วถึง 
- นักเรียนมีห้องน้ำสะอาดใช้ 
- นักเรียนดื่มนมทุกวัน 
- มีการจัดหาทุนการศึกษาติดตามเอาใจใส่

ความประพฤติของนักเรียนอย่างดี 
- บริการอุปกรณ์เครื่องใช้หลายอย่าง

ตลอดจนสถานที่ให้ชุมชน 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ บริการด้านวิชาการ เป็น

ศูนย์เรียนรู้ทำให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

 
- อินเตอร์เน็ตไม่พร้อม มีปัญหา 
- นักเรียนมีปัญหาด้านครอบครัว 
- นักเรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- ขาดผู้ดูแลด้านการบริการอย่างเป็นระบบ 
- นักเรียนบางคนยังขาดวินัยในการใช้ห้องน้ำ 
- นักเรียนบางคนไม่เข้าใจประโยชน์ของการ

ดื่มนม 
- นักเรียนบางคนยังขาดแคลน 
- สื่อ อาคารและเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
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ด้านบุคลากร   

จุดแข็ง  ( S ) จุดอ่อน  ( W ) 
 

- ครูมีความตื่นตัว กระตือรือร้น 
- ครูพัฒนาการเรียนการสอน 
- ครูมีความสามัคคี 
- ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
- ครูมีผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
- ครูมีความสามารถ 
- ครูมีวิชาเอกครบตาม 5 สาระหลัก ( ไทย 

คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ) 
- ครูพัฒนาตนเอง อบรม ศึกษาดูงานเสมอ 
- ครูมีผลงานด้านการเรียนการสอน 
- ครูมีความสามัคคีทำงานเป็นหมู่คณะ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
- ครูมีบุคลิกภาพที่ดี 

 

 
- ครูบางคนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
- ครูบางคนมีหนี้สินมาก 
- ครูบางคนเดินทางระยะไกล 
- ขาดการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- ครูบางคนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ เผยแพร่

ได้น้อย 
- ครูบางคนสอนไม่ตรงตามวิชาเอก 
- ครูปฏิบัติงานพิเศษหลายอย่างทำให้ครูมี

ความกังวล เครียด ไม่มีความสุข 
- ครูขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ครูมีหนี้สินเยอะขาดขวัญกำลังใจในการ

ทำงาน 

 
ด้านการเงิน   

จุดแข็ง  ( S ) จุดอ่อน  ( W ) 
 

- มีระบบการใช้เงินถูกต้อง 
- โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ

และจากชุมชน 
- การใช้เงินสามารถตรวจสอบได้ 
- ระบบการใช้เงินถูกต้องตามแนวทางของ

ทางราชการ 
- โรงเรียนมีความพร้อมด้านการเงินในการ

ส่งเสริม-พัฒนา 
- การบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- บริหารด้านงบประมาณเกิดประสิทธิผลต่อ

โรงเรียนและผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 
 

 
- ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำ

การเงิน 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- งบประมาณน้อยไม่ทันกับการเบิกจ่าย 
- ขาดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายบาง

โอกาส 
- การเบิกจ่ายที่ต้นสังกัด 
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ด้านวัสดุอุปกรณ์   

จุดแข็ง  ( S ) จุดอ่อน  ( W ) 
 

- มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย 
- มีสื่อเพียงพอกับความต้องการ 
- มีนวัตกรรมทันสมัย 
- มีห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
- มีห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
- วัสดุอุปกรณ์การเกษตรมีเพียงพอ 
- ใช้วัสดุอุปกรณ์เกิดผลพัฒนาประสิทธิภาพ

ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น และ
พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ 
 

 
- วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
- การวางแผนเบิกจ่ายไม่เป็นระบบ 
- ยังขาดสื่อที่เป็นเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ

สำหรับเด็ก 
- ระบบอินเตอร์เน็ตกระจายไม่ทั่วบริเวณ

โรงเรียน 
- คอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอกับนักเรียน 
- ขาดการจัดเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรที่

เหมาะสมและปลอดภัย 
- นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างไม่ประหยัด 
- อุปกรณ์บางอย่าง เช่นโต๊ะ เก้าอ้ี ยังไม่

เพียงพอกับนักเรียน 
- อุปกรณ์กีฬายังขาดแคลนหลายอย่าง 

 

 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
ด้านสังคมวัฒนธรรม 

โอกาส  ( O ) อุปสรรค  ( T ) 
 

- มีโรงงานใกล้ 
- ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน 
- ชุมชนให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่าง

ดี 
- มีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอยู่ใกล้บ้าน 
- ชุมชนมีกิจกรรมตามประเพณีทั้ง 12 เดือน 

ตามฮีต 12 คลอง 
- ชุมชนให้ความสำคัญให้ความช่วยเหลือกัน 
- ชุมชนให้ความสำคัญ ร่วมมือกิจกรรมใน

ด้านวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญ 
- มีผู้นำศาสนาที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

 

 
- ผู้ปกครองนักเรียนบางคนติดการพนัน 
- ผู้ปกครองบางคนดื่มหนักมีพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสม 
- ปัญหายาเสพติด 
- ไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 
- ขาดบุคลากรที่จะถ่ายทอด้านวัฒนธรรมที่มี

ความรู้ความสามารถในชุมชน 
- ควรมีห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อสะดวก

ต่อการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และไม่ต้อง
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์บ่อย ๆ 

- ควรจัดให้มีโต๊ะปิงปองเพ่ือเด็กจะได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์หลากหลายกิจกรรม 
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ด้านเทคโนโลยี 

โอกาส  ( O ) อุปสรรค  ( T ) 
 

- มีอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนใช้และเรียนทุก
ระดับ 

- ชุมชนมีเทคโนโลยีเพียงพอต่อความต้องการ 
- ชุมชนรู้จักใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาความรู้ 

สามารถค้นคว้าและเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
ของชุมชน 
 

 
- เยาวชนบางส่วนใช้เทคโนโลยไีม่เหมาะสม 
- คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 
- ขาดการเชื่อมต่อของเครือข่าย 

 
 
ด้านเศรษฐกิจ 

โอกาส  ( O ) อุปสรรค  ( T ) 
 

- ผู้ปกครองมีงานทำ ฐานะปานกลาง 
- มีโรงงานอุตสาหกรรมและโรงเลี้ยงไก่ให้

ทำงาน 
- ผู้ปกครองส่วนมากมีฐานะมั่นคง 
- มีที่ดินทำมาหากิน 
- อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่หลายแห่ง 
- ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าให้การสนับสนุน

ด้านการศึกษาและอ่ืน ๆ 
- มีที่ดินทำมาหากิน 
- มีพืชเศรษฐกิจในชุมชน 
- มีการปลูกพืชผัก ทำฟาร์มเพาะเห็ด 

 

 
- ผู้ปกครองหย่าร้าง ปล่อยลูกให้อยู่กับปู่ย่า 

ตายาย 
- ค่านิยมในการทำมาหากิน 
- ทำงานหนักรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย 
- ผู้ปกครองบางกลุ่มสร้างปัญหามลพิษทาง

อากาศ 
- เด็กนักเรียนบางคนใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่รู้จัก

การประหยัด อดออม 
- ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพไม่มั่นคง มีรายได้

ต่ำ มีปัญหาการหย่าร้าง เด็กถูกทอดทิ้งไว้
กับปู่ย่า ตายาย 

- บางครอบครัวฐานะยากจน 
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ด้านการเมืองและกฎหมาย 

โอกาส  ( O ) อุปสรรค  ( T ) 
 

- ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ในการเลือกตั้ง
จากรัฐบาล 

- ชุมชนเข้าใจและสามารถแยกแยะถูกผิดได้ 
- มีระบบการปกครองในท้องถิ่น 
- อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาล 
- นโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาทำให้

ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา 
- รู้ข่าวสารด้านการเมืองดีมาก 
- มีตัวแทนเข้าทำงานในการเมืองระดับ

ท้องถิ่น มีผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญและ
สนับสนุนโรงเรียน 
 

 
- บางคนไม่สนใจเรื่องกฎหมาย 
- ส่วนน้อยยังแยกแยะไม่ได้ 
- เรื่องของการกระจายอำนาจ 
- ขาดการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก 
- ผู้ปกครองเกิดความคิดเห็นแตกต่าง 
- บางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
- ขาดการสนับสนุนบางส่วนจากท้องถิ่น 
- ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมาย ขาด

จิตสำนึกท่ีจะวิเคราะห์นักการเมืองที่ดี 
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                                                  คำสั่งโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  
                                                           ที่          / 2562 
      เรื่อง  แต่งตั้งคณะจัดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562-2564 

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

                เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ของโรงเรียน   
บ้านนาฝายนาโพธิ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนปฏิบัติการ  ดังนี้ 
 

1. นายสุนทร  เจริญสุข   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์        ประธานกรรมการ 
2. นางประหยัด  ละทัยนิล               ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์        กรรมการ 
3. นางสาวอุไรภรณ์  ป้องปาน          ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์        กรรมการ 
4. นานสรเทพ  แมนเมือง               ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์       กรรมการ 
5. นายพัชรพล  พฤษการณ์     ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์       กรรมการ  
6. นายสายัณห์  วันนา                  ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์            กรรมการ/ เลขนุการ 

 
               ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุสาหะและความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

 
               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป 

         สั่ง ณ วันที่  20  พฤษภาคม  2562 
 
                    

      (ลงชื่อ) 
             
                                                                           ( นายสุนทร     เจริญสุข ) 
                                                                   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


