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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ส่วนที่ 1 
                                                     บทน ำ 

1. ข้อมูลทั่วไป    
 1.1  ประวัติโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จัดต้ังเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม  2467 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโคกสีเป็นท่ีท าการต้ัง
ช่ือว่า “ โรงเรียนบ้านโคกสี (วัดศรีนวล) ” 
  พ.ศ. 2483 นายต่วน  แสนนามวงศ์  ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้าน จัดสร้างโรงเรียนใหม่บนท่ีดินทางทิศเหนือของ
วัด ท่ีชาวบ้านยกให้และซื้อเพิ่มเติมบางส่วน สร้างอาคารยกพื้นสูง 1 เมตร รวมค่าก่อสร้าง 826  บาท ให้ช่ือโรงเรียน
ใหม่ว่า “ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม”  
  พ.ศ. 2494 นายนิคม  เดชดอนบม ครูใหญ่ร่วมกับชาวบ้านได้รื้อถอนอาคารเรียน ละท าการสร้างอาคารเรียน
ใหม่ 3 ห้องเรียน แล้วเสร็จ 1 มกราคม 2495 
  พ.ศ. 2509 นายสุคนธ์  บุตรโพธิ์  ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านได้รื้อถอนอาคารเรียนและก่อสร้างใหม่  บนท่ีดิน
ท่ีต้ังโรงเรียนปัจจุบัน เปิดท าการสอน ป. 1 – ป.7 
  พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารโดยใช้อาคารหลังเก่ามาสร้าง ใช้งบประมาณ
จากราชการ 9,877 บาท และเงินสมทบจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 2,960 บาท 
  พ.ศ. 25..... ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนมาตรฐานแบบ ป.1 ฉ งบประมาณ........บาท 
  พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งบประมาณ 1,188,000 บาท และได้รับ
งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบสปช. 201 งบประมาณ 280,000 บาท 
  พ.ศ. 2538 นายสมจิตร  รักหนองแซง ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านสร้างรั้วและประตูด้านหน้าโรงเรียน 
  พ.ศ. 2540 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ โดยเปล่ียนสังกะสี 
  พ.ศ. 2547  ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสร้างถนนคอนกรีต ความยาว  200 เมตร 
  พ.ศ. 2548 ได้สร้างรั้วรอบโรงเรียนความยาว 103 เมตร 
  พ.ศ. 2554 นายยงยุทธ์  พิมหานาม ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมกับชาวบ้าน ด าเนินการสร้างถนนคอนกรีต
ความยาว 108 เมตร 
  พ.ศ. 2557 ได้ด าเนินการสร้างรั้วคอนกรีต และประตูเหล็กครบทุกด้าน 
  พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคสร้างกันสาดอาคารอเนกประสงค์จากคุณครูสมจิตร  งานไว และนางพันธ์นี  หล้าสุด  
เป็นเงิน 70,000 บาท 
   พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคจากพ่อชาย โคกสีอ านวย สร้างกันสาดอาคารเรียน สปช. 105/ 29 เป็นเงิน  
45,000  บาท 
  พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคจากนางพันธ์นี  หล้าสุด สร้างถนนคอนกรีต ความยาว 22 เมตร เป็นเงิน 22,000 บาท 
  พ.ศ. 2559 นายณรงค์ศักดิ์  ติตะปัญ ผู้อ านวยการโรงเรียน รว่มกับคณะครู และชาวบ้านสร้างเสาธงใหม่ 
เป็นเงิน  100,000  บาท 
  พ.ศ. 2560 คณะครูร่วมกับชาวบ้านด าเนินการสร้างรั้วคอนกรีตทางทิศเหนือ ความยาว 167  เมตร เป็นเงิน 
200,000 บาท 
  พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เปล่ียนหลังคา ท าฝ้าเพดาน งบประมาณ  
50,000 บาท 
 1.2  ท่ีต้ัง  บ้านโคกสี หมู่ท่ี 2  ต าบลโคกสี  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  
  รหัสไปรษณีย์  40000  พื้นท่ีท้ังหมด 14 ไร่  2  งาน   
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  โทรศัพท์ 043-283117 โทรสาร -  e-mail  -website   
 
2. ข้อมูลด้ำนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ( วันที่ 18 กรกฎำคม 2563) 
 จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด  158 คน 

 เพศชาย    จ านวน  82 คน   
 เพศหญิง  จ านวน  76 คน 

2.1 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับช้ัน 

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

อนุบาล 1 9 7 16 1 
อนุบาล 2 11 7 18 1 
อนุบาล 3 7 18 25 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 10 6 16 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 6 17 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 6 9 15 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 11 6 17 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 6 17 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 6 11 17 1 

รวม 82 76 158 9 
 

2.2  จ ำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รำยกำร จ ำนวน(คน) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวน

นักเรียนทั้งหมด 
1. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม   27 27.00 
2. นักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ    - - 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  10 6.23 
4. 
 

นักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)         

150 99.34 
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3. 3. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ 25ข้อมูลด้ำนบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ 256633  ( วันท่ี 10 มิถุนายน 25( วันท่ี 10 มิถุนายน 256633  ))  

       จ านวนบุคลากรท้ังหมด  15  คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลำกร 

เพศ วุฒิกำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย 
ประสบกำรณ์ใน

ต ำแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูง
กว่า   
ป.ตรี 

น้อย
กว่า     

30  ปี 

30 – 
50 

มาก 
กว่า 

50  ปี 

น้อย
กว่า 
10 ปี 

10 – 
20 

มาก 
กว่า 
20 ปี 

ผู้อ านวยการ   1 - - - 1 - 1 - - - 1 
รองผู้อ านวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  3 7 - 9 1 1 1 8 1 - 9 
พนักงานราชการ
(ครู) 

- - - - - - - - - - - 

ครูอัตราจ้าง   - 2 1 1 - 2 - - 2 - - 
นักการ/ ภารโรง   1 - 1 - - - - 1 - - 1 
ครูธุรการ - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 

รวม 5 10 2 11 2 3 3 9 4 - 11 

4.4.  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  ปีกำรศึกษำ 25ปีกำรศึกษำ 256622  

  4.1  อาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ (อาคารไม้คอนกรีต 6 ห้อง)  ห้องเรียน 6 ห้อง  
 4.2  อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (อาคารคอนกรีต 2 ช้ัน 6 ห้อง) ห้องเรียน 2 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง  
วิทยาศาสตร์/ห้องเรียน 1 ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และห้องประชุม 1 ห้อง  
 4.3 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 (อาคารถาวรคอนกรีต) 
 4.4 ส้วม แบบ โรงเรียนสร้างเอง (คอนกรีตแบบถาวร มี 4 ห้อง)  
 4.5 ส้วม แบบ สปช. 601/26 (คอนกรีตแบบถาวร มี 4 ห้อง) 
 4.6 สนามกีฬาคอนกรีตลานกีฬาอเนกประสงค์ (ขนาด 14 × 24 เมตร) 
 
5.5.  ข้อมูลด้ำนงบประข้อมูลด้ำนงบประมำณ และทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ 25มำณ และทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ 256633  

ปีงบประมาณ   2563 - 2564 ( พ.ค. 63– เม.ย. 64)  
 5.1   รายรับ  จ านวน. 439,240 บาท  แยกเป็น 
  1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม. 340,240 บาท  แยกเป็น 
    -  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ..........-............บาท (ร้อยละ......-.............)  
    -  หมวดเงินอุดหนุน 340,240 บาท  (ร้อยละ77.46)  
  2) ได้รับจากการบริจาค จ านวน 99,000  บาท  (ร้อยละ 22.54)   
    5.2  ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
      1)  คอมพิวเตอร์  มีท้ังหมด  18  เครื่องมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตจ านวน  1  เครื่อง 
              - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  1 เครื่อง 
    - ใช้เพื่อการเรียนการสอน  17  เครื่อง 
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        2)  ห้องสมุด  1   ห้อง  
    สภาพการใช้งาน....................( ดี     พอใช้   ปรับปรุง) 
                3)  ห้องวิทยาศาสตร์   1   ห้อง 
    สภาพการใช้งาน....................( ดี    พอใช้   ปรับปรุง) 
        4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   -   ห้อง   
    สภาพการใช้งาน..........-..........( ดี    พอใช้   ปรับปรุง) 
        5)  ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ....................( ดี   พอใช้  ปรับปรุง)  
 
66..  สภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 
 ( ให้อธิบายเป็นความเรียงจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคผนวกท้ายเล่ม ระบุถึงสภาพปัจจุบันโดยรวมและ
บอกประเด็นท่ีเป็นปัญหา โดยวิเคราะห์ให้เห็นสาเหตุท่ีท าให้ผลการพัฒนาท่ีผ่านมายังไม่บรรลุผล และก าหนด
เป้าหมายท่ีเป็นความต้องการในปีการศึกษา 2563 ให้เห็นชัดเจนในแต่ละเรื่อง ตามหัวข้อท่ีก าหนด) 
 
 1. สภำพปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

จากสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมในรอบปีท่ีผ่านมา โดยพิจารณาจากความส าเร็จ
ในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน สามารถประมวลปัญหาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ดังนี้  
 
ปัญหำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การทดสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการศึกษาระดับชาติ   
O-Net ประจ าปีการศึกษา 2562 พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ัน ป.6 โดยเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ ระดับสพฐ.และระดับ สพป. ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต้องพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ีย
ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ ระดับสพฐ.และระดับสพป.  

ผลการทดสอบระดับชาติ NT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนทุกด้านเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 
ส่วนความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่า ระดับประเทศ ระดับสพฐ.และระดับสพป.ซึ่งจะต้องมีการ
พัฒนาต่อไป 
 
ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนอัตรำกำลังครู  

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมยังมีปัญหาการขาดแคลนครู ท่ียังไม่ครบช้ัน คือครูสอนในระดับปฐมวัย 
เนื่องจากมีครูประจ าการเพียง 1 คน แต่มีห้องเรียนท้ังส้ิน 3 ห้อง ต้องใช้งบบริจาคจ้างบุคลากรเข้าไปสอนแทน 
 
ปัญหำกำรขำดปัจจัยพื้นฐำน  

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ยังมีปัญหาการขาดปัจจัยพื้นฐานต่าง  ๆ ท่ีจ าเป็น เช่น อาคารเรียน ห้องน้ า 
ห้องส้วม รวมท้ังครุภัณฑ์ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เช่น โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน 
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตการผลิตและใช้ส่ือมัลติมีเดีย เป็นต้น  
 
ปัญหำด้ำนระบบงำน  

ผลจากการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษา ปรากฏว่า ภาระงานต่าง ๆ ท้ังท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง ท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการนั้นมีมาก เช่น การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม
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สาระในทุกช่วงช้ัน การจัดท าหลักสูตร การจัดท าแผนการสอน การอบรม ประชุม สัมมนา ในโอกาสต่าง ๆ การจัดท า
รายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ การโต้ตอบหนังสือ การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายนอก ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณภาพการศึกษา และเป็นการเน้นย้ าถึงปัญหา
การขาดแคลนครูเพิ่มมากขึ้น  
 
ปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  

จากความเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมท่ีมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจมากเกินไป ก่อให้เกิดค่านิยมในเชิงวัตถุนิยม 
บริโภคนิยม รวมท้ังความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีมาก แต่ใช้ประโยชน์ไม่ถูกทาง ก่อให้เกิดผลเสีย ประเพณี 
วัฒนธรรมไทยท่ีดีงามถูกละเลย พฤติกรรม เบี่ยงเบน ผิดแผกจากครรลองท่ีควรเป็น เยาวชนขาดแบบอย่างท่ีดี 
สถาบันครอบครัวอ่อนแอ รวมท้ังสังคมชนบทขาดความ เข้มแข็ง ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่ทาง
โรงเรียนมีการก ากับดูแลนักเรียน มีการออกเยี่ยมบ้าน มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
ปัญหาดังกล่าวยังอยู่ในการควบคุม ดูแลได้  

 
ปัญหำด้ำนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน  

การมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมยังมีน้อย ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นมี
มากกว่าส่ิงท่ีได้รับการพัฒนา แม้ในส่วนของภาครัฐเอง ซึ่งได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ให้การ
สนับสนุนต่อการพัฒนาการศึกษาน้อย นอกจากนี้ ยังมีผลสืบเนื่องจากค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ประชาชนยากจนมากขึ้นไม่
สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตรหลานในปกครองได้   จึงส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาด้วย       
แต่อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโคกสี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  

 
 2. ควำมต้องกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  
ระดับปฐมวัย  
ด้ำนนักเรียน  
จุดเด่น  
 1) เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ตามวัย มีสุนทรียภาพสามารถเคล่ือนไหวได้ตามเพลงและจังหวะ 
 2) เด็กมีอารมณ์ท่ีแจ่มใส และแสดงออกทางอารมณ์ ได้เหมาะสมกับวัย ท ากิจกรรมด้วยความมั่นใจและ         
มีความสุข 
 3) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 4) เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะในการ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง กระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงต่าง  ๆ
รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้ 
 5) โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนำ  

1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind  Mapping  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้สามารถในการสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ท่ีหลากหลายตามความคิดของตนเอง 
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเล่าเรื่องตามความคิด จินตนาการให้ต่อเนื่องเป็นเรื่องราว 
4) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผน ประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิด ความคิด รวบยอดเพิ่มมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ  
 1) ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind  Mapping และการใช้ผังกราฟิก 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น พัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา โดยฝึกให้ผู้เรียนรู้จักตั้ง
ค าถามจากการเรียนรู้ ต้ังค าถามท่ีตนสนใจ ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเองมากขึ้นซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาการด้านจินตนาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมกิจกรรมกลางแจ้ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
การแก้ปัญหาจากการอ่าน 
 2) ควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิด และความคิดรวบยอดเพิ่ม
มากขึ้น 
        3) จัดหาส่ือเพื่อพัฒนาประสบการณ์ผู้เรียนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 
ด้ำนครู  
จุดเด่น  

1) จัดประสบการณ์ให้กับเด็กครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีท้ัง 4 ด้าน 
          2) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ท าให้จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนำ  
     1) ครูควรมีการจัดท าส่ือ พัฒนานวัตกรรม ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ

เรียนรู้ 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง จัดมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลายในห้องเรียน 

ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการแก่นักเรียน  
      3) ควรจัดเวทีให้เด็กได้แสดงออก ได้น าเสนอผลงานอย่างหลากหลายต่อสาธารณะ เช่น งานเปิดบ้านเพื่อ

เสนอผลงานต่อผู้ปกครอง  ครู พี่นักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น 
      4) ควรจัดให้มีการประกวด แข่งขันความสามารถของเด็ก เช่น ประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพระบายสี 

ประกวดเล่านิทาน แข่งขันเกมการศึกษา  แข่งขันดาวแห่งการส่ือสาร (ภาษาอังกฤษ ) เนื่องในวันส าคัญต่าง  ๆ 
และเชิญผู้ปกครอง  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มาร่วมชื่นชมผลงาน เป็นต้น 

 
ด้ำนผู้บริหำร  
จุดเด่น  

1) ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการท างาน มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดหาส่ือและเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อ

ความต้องการ  
3) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและเครือข่ายชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความ

ร่วมมือ  
4) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานท่ี  
5) เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  

จุดที่ควรพัฒนำ  
สถานศึกษาควรจัดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ด้ำนผู้เรียน  
จุดเด่น  
 1) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
     2) ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนครูและผู้อื่น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
     3) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ รักการท างาน มีความซื่อสัตย์  

ประหยัดและอดออมเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน และความไว้วางใจของผู้ปกครอง 
4) ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีจิตส านึกแห่งความเป็นไทยและมีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

         5) ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ NT มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  6) ผู้เรียนมีผลการทดสอบ O -  NET กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ระดับชาติทุกป ี
          7) ผู้เรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับม.1 ในโรงเรียนช้ันน าของจังหวัดได้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
จุดพัฒนำ  

1) การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ O- NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของผู้เรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศ 

      2) พัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ  การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับ
ผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน 

     3) การพัฒนาความสามารถในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ  

การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงใช้
วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ครูผู้สอนควรน าผลจากการทดสอบ/ประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุหรือ
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ียังไม่ผ่านตามมาตรฐาน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป  
 
ด้ำนครู  
จุดเด่น  

1) ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ รักเด็ก รักสถานศึกษาปลูกฝัง
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม เป็นคนดี ใส่ใจการเรียนเพื่อความเจริญก้าวหน้า 

2) ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรและแสวงหา
ความรู้เพื่อน ามาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

จุดพัฒนำ  
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  
3) ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีซึ่งหมายรวมถึงอุปกรณ์และวิธีการท่ีเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาผู้เรียน  
 
ข้อเสนอแนะ  

1) ใช้วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ เครื่องมือท่ีหลากหลาย 
2) น าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

3) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด  
การแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติ เช่น การท าโครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือการท าโครงงานท่ีบูรณาการความรู้
ในหลาย ๆ สาระการเรียนรู้ โดยผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม  
 
ด้ำนผู้บริหำร  
จุดเด่น  

ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการท างาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
และมีภาวะผู้น า สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานของสถานศึก ษา           
มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้รับความร่วมมือจาก นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น  ๆ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น     
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพโดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาท่ีสอน และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้า
อบรมเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ ท้ังใน
และนอกสถานท่ี เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  

  
จุดพัฒนำ  

ควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรสู่ช้ันเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอน ควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และค านึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมถึงการประเมินผู้เรียน ส่งเสริมการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นกระบวนการครบวงจร ( PDCA) 
 
 6.1 ผลกำรประเมินภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.) 
            สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ.3.(ล่าสุดท่ีได้รับรายงานเป็นทางการ)จาก สมศ.      
เมื่อวันท่ี 20 – 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ท่ีเข้าประเมินช่ือจี.เอส.การประเมิน  จ ากัด         
มีผลการประเมินดังนี้ (กรณี ประเมินรอบสองประกอบด้วย 14 มาตรฐาน ส่วนประเมินรอบสามประกอบด้วย 12 ตัวบ่งช้ี) 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก คะแนน 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน  

     

ตัวบ่งชี้ที ่๑ เด็กพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย     / 4.50 
ตัวบ่งชี้ที ่๒ เด็กพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย     / 4.50 
ต้วบ่งชี้ที ่๓ เด็กพัฒนาการด้านสังคมสมวัย    /  4.00 
ตัวบ่งชี้ที ่๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย    /  8.00 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป   /  8.00 
ตัวบ่งชี้ที ่๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ  

  /  27.00 

ตัวบ่งชี้ที ่๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา  

  /  13.00 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ตัวบ่งชี้ที ่๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน     / 4.81 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์       
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  

   / 2.50 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

   / 2.50 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม       
ตัวบ่งชี้ที ่๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิบทบาท
ของสถานศึกษา  

  /  2.00 

ตัวบ่งชี้ที๑่๒ ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  

  /  2.00 

 
6.1.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี)  
(  / )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน 
 

                สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ..82.81...คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ......ดี............. 
 

  รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำแนกรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จ านวน..5..ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี1 ตัวบ่งช้ีท่ี 2  
ตัวบ่งช้ี ท่ี  8ตัวบ่งช้ี ท่ี 9  และตัวบ่งช้ี ท่ี 10 
 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน..8..ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 3, 4,5, 6, 7 และ
ตัวบ่งช้ี ท่ี 11,  12  
 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จ านวน..-..ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ......-..... 
 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จ านวน.-...ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ...-.... 
 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวน..-..ตัวบ่งช้ี ได้แก่ -.. 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก คะแนน 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน  

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     / 9.41 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์    / 9.46 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง    /  8.10 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น    /  8.20 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน    /  12.37 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

  /  8.00 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา  

  /  4.30 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด  

   / 4.81 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์       
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  

   / 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่๑๐ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

   / 5.00 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม       
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลก ารด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิบทบาท
ของสถานศึกษา  

   / 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่๑๒ ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  

  /  4.00 

 
6.1.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับประถมศึกษำ 
( /  ) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  (   ) ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับประถมศึกษำ ประเภทโรงเรียน 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 83.65...คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ........ดี............. 

 
รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำแนกรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จ านวน.7.ตัวบ่งช้ี 
ได้แก่ ตัวบ่งช้ี ท่ี 1, 2, 8, 9, 10,11และตัวบ่งช้ีท่ี 12 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี 3, 4, 5,6 และตัวบ่งช้ีท่ี 7 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จ านวน..-..ตัวบ่งช้ีได้แก่ ....-........ 
 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จ านวน....ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ........ 
 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวน..-..ตัวบ่งช้ี ได้แก่ -.. 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

6.2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
 6.2.1ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 รอบปีท่ีผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ 2562) 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
 

มำตรฐำน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ 

จ ำนวน
คน 

ร้อย
ละ ระดับคุณภำพ 

อ.1 อ.2 อ.3 50 100 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก 
1.1 มีกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
    1.1.1 ร้อยละ 80 มีน้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ 

(9) 
75.00 

(19) 
90.47 

(12) 
67.64 

40 80 ดีเลิศ 

    1.1.2 ร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี (11) 
91.67 

(21) 
100 

(17) 
100 

49 98.00 ยอดเย่ียม 

    1.1.3 ร้อยละ 80 รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิง่แวดล้อมและ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

(10) 
83.30 

(21) 
100 

(17) 
100 

48 96.00 ยอดเย่ียม 

    1.1.4 ร้อยละ 80 เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่า
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

(10) 
83.30 

(21) 
100 

(17) 
100 

48 96.00 ยอดเย่ียม 

    1.1.5 ร้อยละ 80 ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์
กัน 

(10) 
83.30 

(19) 
90.47 

(17) 
100 

46 92.00 ยอดเย่ียม 

1.2 มีกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงอออกทำงอำรมณ์ได้ ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
    1.2.1 ร้อยละ 80 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง

เหมาะสม 
(10) 

83.33 
(21) 
100 

(17) 
100 

48 96.00 ยอดเย่ียม 

    1.2.2 ร้อยละ 80 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น ยอมรับและพอใจในความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น 

(9) 
75.00 

(21) 
100 

(17) 
100 

47 94.00 ยอดเย่ียม 

    1.2.3 ร้อยละ 80 สนใจมีความสุขและแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

(7) 
58.33 

(21) 
100 

(17) 
100 

45 90.00 ยอดเย่ียม 

    1.2.4 ร้อยละ 80 ความซื่อสัตย์สุจริต  (10) 
83.33 

(21) 
100 

(17) 
100 

48 96.00 ยอดเย่ียม 

    1.2.5 ร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ
และช่วยเหลือแบ่งปัน 

(9) 
75.00 

(21) 
100 

(17) 
100 

47 94.00 ยอดเย่ียม 

     1.2.6 ร้อยละ 80 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (8) 
66.67 

(21) 
100 

(17) 
100 

46 92.00 ยอดเย่ียม 

     1.2.7 ร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ (9) 
75.00 

(21) 
100 

(16) 
94.12 

46 92.00 ยอดเย่ียม 

1.3 มีกำรพัฒนำกำรด้ำนสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมได้ระดับ 3 ขึ้นไป   
     1.3.1 ร้อยละ 80 ช่วยเหลือตนเองในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
(11) 

91.67 
(21) 
100 

(17) 
100 

49 98.00 ยอดเย่ียม 

     1.3.2 ร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง (10) 
83.33 

(21) 
100 

(17) 
100 

48 96.00 ยอดเย่ียม 

     1.3.3 ร้อยละ 80 ประหยัดและพอเพียง (9) (21) (17) 47 94.00 ยอดเย่ียม 



12 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

75.00 100 100 

มำตรฐำน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ 

 

จ ำนวน
คน 
 

ร้อย
ละ ระดับคุณภำพ 

อ.1 อ.2 อ.3 50 100 
     1.3.4 ร้อยละ 80 ดูแลรักษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(10) 

83.33 
(21) 
100 

(17) 
100 

48 96.00 ยอดเย่ียม 

     1.3.5 ร้อยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
และรักความเป็นไทย 

(8) 
66.67 

(21) 
100 

(17) 
100 

46 92.00 ยอดเย่ียม 

     1.3.6 ร้อยละ 80 ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(6) 
50.00 

(21) 
100 

(17) 
100 

44 88.00 ดีเลิศ 

     1.3.7 ร้อยละ 80 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น (8) 
66.67 

(17) 
80.95 

(17) 
100 

42 84.00 ดีเลิศ 

     1.3.8 ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

(9) 
75.00 

(17) 
80.95 

(17) 
100 

43 86.00 ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  สือ่สำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
     1.4.1 ร้อยละ 80 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง

ให้ผู้อื่นเข้าใจ 
(9) 

75.00 
(17) 

80.95 
(17) 
100 

43 86.00 ดีเลิศ 

     1.4.2 ร้อยละ 80 อ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์
ได้ 

(9) 
75.00 

(17) 
80.95 

(16) 
94.12 

42 84.00 ดีเลิศ 

     1.4.3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด 

(11) 
91.67 

(18) 
85.71 

(15) 
88.23 

44 88.00 ดีเลิศ 

     1.4.4 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล 

(11) 
91.67 

(18) 
85.71 

(16) 
94.12 

45 90.00 ยอดเย่ียม 

     1.4.5 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

(12) 
100 

(19) 
90.47 

(15) 
88.23 

46 92.00 ยอดเย่ียม 

     1.4.6 ร้อยละ 80 ท างานศิลปะตามจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์

(9) 
75.00 

(20) 
95.23 

(17) 
100 

46 92.00 ยอดเย่ียม 

     1.4.7 ร้อยละ 80 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตาม
จินตนาอย่างสร้างสรรค ์

(11) 
91.67 

(19) 
90.47 

(17) 
100 

47 94.00 ยอดเย่ียม 

     1.4.8 ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ (8) 
66.67 

(19) 
90.47 

(16) 
94.12 

43 86.00 ดีเลิศ 

     1.4.9 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

(10) 
83.33 

(21) 
100 

(17) 
100 

48 96.00 ยอดเย่ียม 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1   ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
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มำตรฐำน 
 

คนประมิน/คะแนนที่ได้ จ ำนวน คน 
ระดับคุณภำพ คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

3 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    
2.1 หลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน  สอดคลอ้งกับบริบทของท้องถ่ิน  ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
     2.1.1 มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ียดืหยุน่และ

สอดคลอ้งกบัการศึกษาปฐมวยัและบริบทของ
ทอ้งถ่ิน 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

    2.1.2 สถานศึกษาออกแบบจดัประสบการณ์ท่ีเตรียม
ความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

    2.1.3 สถานศึกษาออกแบบการจดัประสบการณ์ท่ี
เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่น และการลงมือปฏิบตัิ 
(Active learning) 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

      2.1.4 ออกแบบการจดัประสบการณ์ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการและความแตกตา่งของเด็กปกติ
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

      2.1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / 
พฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
     2.2.1 สถานศึกษามีการจัดหาครูให้เพียงพอ    
     และเหมาะสมกับชั้นเรียน 

4 5 4 - - ดีเลิศ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำกำรจัดประสบกำรณ์ ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
     2.3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

     2 .3.2 ส่ ง เส ริ ม ค รู ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ใน ก า ร จั ด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

     2.3.3 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้  อย่ำงปลอดภยั  และเพียงพอ ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
     2.4.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
     ภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ 
     ปลอดภัยและมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง 
     เพียงพอและหลากหลาย 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

     2.4.2 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย    มีสื่อ
การเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด 
ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
      2.5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 
 

4 4 4 - - ดีเลิศ 
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             มำตรฐำน คนประมิน/คะแนนท่ีได ้ จ ำนวน คน 
ระดับคุณภาพ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 3 

   2.5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
ผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 

4 4 4 - ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพทีเ่ปิดโอกำสให้ผู้เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำยมีส่วนร่วม ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
       2 .6.1 ส ถานศึ ก ษ าก าห น ดม าต ร ฐาน
สถานศึกษาของสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึ กษ าป ฐมและอั ต ลั กษ ณ์ ที่
สถานศึกษาก าหนด 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

     2.6.2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

     2.6.3 สถานศึกษามีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

      2.6.4 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี น าผลประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

     2.6.5 สถานศึกษามีระบบจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2   ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
3.1 ครูจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีกำรพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ ระดับคุณภำพ  ดีเลศิ 
    3.1.1 ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

    3.1.2 ค รู ร้ อ ยละ  100 จั ดท าแผ นและ ใช้
แผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

    3.1.3 ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้าน
เดียว 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
    3.2.1 ครู ร้อยละ 100 จัดประสบการณ์ ที่
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

    3.2.2 ครูร้อยละ 100 ให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

    3.2.3 ครูร้อยละ 100 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้
ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

4 4 4 - - ดีเลิศ 



15 
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มำตรฐำน คนประมิน/คะแนนท่ีได ้ จ ำนวน คน 
ระดับคุณภำพ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 3 

3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยทีีเ่หมำะสมกับวัย ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
  3.3.1 ค รู ร้ อ ยละ  100 จั ดบ รรยากาศแล ะ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย 
และอากาศถ่ายเทสะดวก 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

  3.3.2 ครูร้อยละ 100 จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

  3.3.3 ครูร้อยละ 100 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
จัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

  3.3.4 ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี
ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง เ ด็ ก  เช่ น  ก ล้ อ ง ดิ จิ ต อ ล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของ
เล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 
 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงแลละน ำผลประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
    3.4.1 ครูร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

    3.4.2 ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วน
ร่วม 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

     3.4.3 ครูร้อยละ 100 น าผลการประเมินที่ได้
ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

     3.4.4 ครูร้อยละ 100 น าผลการประเมิน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

4 4 4 - - ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
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6.2.2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนรอบปีที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ 2562) 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562* 
 

มำตรฐำน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ ำนวน

คน 
เฉลี่ย

ร้อยละ ระดับคุณภำพ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
17 12 15 16 17 21 98 100 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน ระดับคุณภำพ ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับคุณภำพ  ดี 
1)  ร้อยละมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ระดับคุณภาพ  ดี 
1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

(14) 
82.35 

(11) 
91.66 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

   77 78.57 
(3) 
ดี 

1.2 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

(14) 
82.35 

(10) 
83.33 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

76 77.55 
(3) 
ดี 

1.3 นักเรียนร้อยละ 65  มีความสามารถ
การสื่อสาร การน าเสนอผลงานได้ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

(14) 
82.35 

(10) 
83.33 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

76 77.55 
(3) 
ดี 

1.4 นักเรียนร้อยละ 60  มีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาองักฤษ  ได้ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 

(12) 
70.58 

(9) 
75.00 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(16) 
76.19 

71 72.44 
(3) 
ดี 

1.5 นักเรียนร้อยละ 65  มีความสามารถ
ในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

(14) 
82.35 

(11) 
91.66 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

   77 78.57 
(3) 
ดี 

2)  ร้อยละมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   ระดับคุณภาพ  ดี 
2.1 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

(13) 
76.47 

(9) 
75.00 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(16) 
76.19 

   72 73.46 
(3) 
ดี 

2.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

(12) 
70.58 

(9) 
75.00 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(16) 
76.19 

71 72.44 
(3) 
ดี 

2.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

(12) 
70.58 

(9) 
75.00 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(16) 
76.19 

71 72.44 
(3) 
ดี 

3)  ร้อยละมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคณุภาพ  ดี 
3.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม 

(11) 
64.70 

(9) 
66.66 

(10) 
66.66 

(11) 
68.75 

(12) 
70.58 

(15) 
71.42 

68 69.38 
(3) 
ดี 

3.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลงานจากการท า
โครงงาน/โครงการ / สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/ผลผลิต  
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ
ท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

(11) 
64.70 

(9) 
66.66 

(10) 
66.66 

(11) 
68.75 

(12) 
70.58 

(15) 
71.42 

68 69.38 
(3) 
ดี 

4)  ร้อยละมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ระดับคุณภำพ  ดี 
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีไ่ด้จากการ
สืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(14) 
82.35 

(10) 
83.33 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

76 77.55 
(3) 
ดี 

4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา 

(14) 
82.35 

(10) 
83.33 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

76 77.55 
(3) 
ดี 



17 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
มำตรฐำน 

 

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ ำนวน
คน 

เฉลี่ย
ร้อยละ ระดับคุณภำพ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

17 12 15 16 17 21 98 100 
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม          

5)  ร้อยละมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภำพ  ดี 
    5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 8 สาระการเรียนรู้เกรด 3 ขึ้นไป 

(14) 
82.35 

(12) 
100 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

78 79.59 
(3) 
ดี 

5.1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 
ข้ึนไป         

(15) 
88.23 

(12) 
100 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(13) 
76.47 

(15) 
71.42 

77 78.57 
(3) 
ดี 

5.1.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 
ข้ึนไป 

(15) 
82.35 

(12) 
100 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(16) 
76.19 

77 78.57 
(3) 
ดี 

5.1.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 
ข้ึนไป 

(15) 
82.35 

(12) 
100 

(11) 
73.33 

(9) 
56.25 

(13) 
76.47 

(16) 
76.19 

76 77.55 
(3) 
ดี 

5.1.4 นักเรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 
ข้ึนไป 

(15) 
82.35 

(12) 
100 

(15) 
100 

(14) 
87.50 

(16) 
94.11 

(17) 
80.95 

89 90.81 
(5) 

ยอดเยี่ยม 

5.1.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 

(14) 
82.35 

(12) 
100 

(10) 
66.66 

(16) 
100 

(16) 
94.11 

(19) 
90.47 

87 88.77 
(4) 

ดีเลิศ 
5.1.6 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
ระดับ 3 ข้ึนไป 

(15) 
82.35 

(12) 
100 

(15) 
100 

(16) 
100 

(17) 
100 

(20) 
95.23 

95 96.93 
(5) 

ยอดเยี่ยม 

5.1.7 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ 3 ข้ึนไป 

(14) 
82.35 

(12) 
100 

(14) 
93.33 

(12) 
75.00 

(16) 
94.11 

(20) 
95.23 

88 89.79 
(4) 

ดีเลิศ 

5.1.8 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ข้ึนไป 
 

(14) 
82.35 

(8) 
66.66 

(10) 
66.66 

(8) 
50.00 

(11) 
64.70 

(16) 
76.19 

67 68.36 
(3) 
ดี 

5.2 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (O-NET)       
 5.2.1 ผลการทดสอบเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่ม
สาระได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.00 – 
59.99  ได้ระดับคุณภาพ  ดี 
 

- - - - - 42.06 - - 
(3) 
ดี 

6)  ร้อยละมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

(15) 
88.23 

(11) 
91.66 

(13) 
86.66 

(14) 
87.50 

(14) 
82.35 

(20) 
95.23 

87 88.77 
(4) 

ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภำพ  ดี 
1)  ร้อยละการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
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มำตรฐำน 

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ ำนวน
คน 

เฉลี่ย
ร้อยละ ระดับคุณภำพ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

17 12 15 16 17 21 98 100 
1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 

(15) 
88.23 

(11) 
91.66 

(14) 
93.33 

(14) 
87.50 

(16) 
94.11 

(20) 
95.23 

90 91.83 
(5) 

ยอดเยี่ยม 
1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ  
มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 

(13) 
76.47 

(10) 
83.33 

(12) 
80.00 

(14) 
87.50 

(13) 
76.47 

(17) 
80.95 

79 80.61 
(4) 

ดีเลิศ 
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 

(13) 
76.47 

(10) 
83.33 

(12) 
80.00 

(14) 
87.50 

(13) 
76.47 

(17) 
80.95 

79 80.61 
(4) 

ดีเลิศ 
2)  ร้อยละความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันส าคัญ และท้องถ่ิน 

(17) 
100 

(12) 
100 

(15) 
100 

(16) 
100 

(17) 
100 

(21) 
100 

98 100 
(5) 

ยอดเยี่ยม 
2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ 

(17) 
100 

(12) 
100 

(15) 
100 

(16) 
100 

(17) 
100 

(21) 
100 

98 100 
(5) 

ยอดเยี่ยม 

2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(17) 
100 

(12) 
100 

(15) 
100 

(16) 
100 

(17) 
100 

(21) 
100 

98 100 
(5) 

ยอดเยี่ยม 

2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทย 

(17) 
100 

(12) 
100 

(15) 
100 

(16) 
100 

(17) 
100 

(21) 
100 

98 100 
(5) 

ยอดเยี่ยม 

2.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถ่ิน 

(17) 
100 

(12) 
100 

(15) 
100 

(16) 
100 

(17) 
100 

(21) 
100 

98 100 
(5) 

ยอดเยี่ยม 

3)  ร้อยละการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

(15) 
88.23 

(10) 
83.33 

(13) 
86.66 

(14) 
87.50 

(16) 
94.11 

(20) 
95.23 

88 89.79 
(4) 

ดีเลิศ 

3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลก
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

(15) 
88.23 

(10) 
83.33 

(13) 
86.66 

(14) 
87.50 

(16) 
94.11 

(20) 
95.23 

88 89.79 
(4) 

ดีเลิศ 

4) ร้อยละผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ระดับคุณภำพ  ดี 
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

(16) 
94.11 

(10) 
83.33 

(12) 
80.00 

(14) 
87.50 

(15) 
88.23 

(18) 
85.71 

85 86.73 
(4) 

ดีเลิศ 

4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา 
หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

(12) 
70.58 

(9) 
75.00 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(16) 
76.19 

71 72.44 
(3) 
ดี 

4.3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย เคร่ืองใช้ส่วนตัวสะอาด และ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
 

(15) 
88.23 

(10) 
83.33 

(13) 
86.66 

(14) 
87.50 

(16) 
94.11 

(20) 
95.23 

88 89.79 
(4) 

ดีเลิศ 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
มำตรฐำน 

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ ำนวน
คน 

เฉลี่ย
ร้อยละ ระดับคุณภำพ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

17 12 15 16 17 21 98 100 
4.4 นักเรียน ร้อยละ 80 หลีกเลี่ยงจากสิ่ง
มอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุขทุกชนิด  

(17) 
100 

(10) 
83.33 

(11) 
73.33 

(12) 
75 

(15) 
94.11 

(21) 
100 

86 87.75 
(4) 

ดีเลิศ 

4.5 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะใน
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ 

(17) 
100 

(10) 
83.33 

(11) 
73.33 

(12) 
75 

(15) 
94.11 

(21) 
100 

86 87.75 
(4) 

ดีเลิศ 

4.6 นักเรียน  ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

(15) 
88.23 

(10) 
83.33 

(11) 
73.33 

(12) 
75 

(15) 
94.11 

(20) 
95.23 

83 84.69 
(4) 

ดีเลิศ 

4.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

(15) 
88.23 

(10) 
83.33 

(11) 
73.33 

(12) 
75 

(15) 
94.11 

(20) 
95.23 

83 84.69 
(4) 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1   ระดับคุณภำพ  ดี 
   
   

มำตรฐำน 
ครูประเมิน/คะแนนที่ได้ 

จ ำนวน
คน ระดับคุณภำพ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คนท่ี 6 คนท่ี 7 7 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
2.1 สถานมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ปฏิบัติได้จริง  ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
2.1.1 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  

5 5 5 5 5 5 5  
(5) 

ยอดเย่ียม 

2.1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
และต้นสังกัด 

5 5 5 5 5 5 5  
(5) 

ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
2.2.1 มี การวางแผนพัฒ นาคุณ ภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 4 4 4 4 4 4 4  

(4) 
ดีเลิศ 

2.2.2 มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 5 5 5 4 5 4 4  

(4) 
ดีเลิศ 

2.2.3 มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบ
การนิเทศภายใน 

4 4 4 4 4 4 4  
(4) 

ดีเลิศ 
2.2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 4 4 4 4 4 4 4  

(4) 
ดีเลิศ 

2.2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเก่ียวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

5 5 5 5 5 4 4  
(4) 

ดีเลิศ 
 
2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
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                มำตรฐำน 

ครูประเมิน/คะแนนที่ได้ จ ำนวน
คน ระดับคุณภำพ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คนท่ี 6 คนท่ี 7 7 
2.3.1 สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิต
จริง     

5 5 5 4 4 4 4  
(4) 

ดีเลิศ 

2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน    
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

5 5 5 4 4 4 4  
(4) 

ดีเลิศ 

2.3.3 ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย 4 5 4 4 4 4 5  

(4) 
ดีเลิศ 

2.3.4 บริห ารจัดการเกี่ ยวกับ กิจกรรมเส ริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง 

5 5 5 4 4 4 4  
(4) 

ดีเลิศ 
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ   
2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเองตรงความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา 

5 4 5 4 4 4 4  
(4) 

ดีเลิศ 

2.4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ น า
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใชใ้นการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4 4 4 4 4 4 4  
(4) 

ดีเลิศ 

2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความ
ปลอดภัย 

5 4 4 5 4 4 4  
(4) 

ดีเลิศ 
2.5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความ
ปลอดภัย 

5 4 4 5 4 4 4  
(4) 

ดีเลิศ 
2.5.3 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 4 4 4 4 4 4 4  

(4) 
ดีเลิศ 

2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

5 4 4 5 5 4 4  
(4) 

ดีเลิศ 

   สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2  ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ ระดับคุณภำพ 

3.1.1 ครรู้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

6 85.71 ดีเลิศ 

3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง แบบ Active 
Learning 

6 85.71 

 
ดีเลิศ 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

มำตรฐำน 
จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับคุณภำพ 
7 100 

3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ 

6 85.71 ดีเลิศ 

3.1.4 ครูร้อยละ 80 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และ
น าเสนอผลงาน 

7 100 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทีเ่อือ้ต่อกำรเรียนรู้  ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
3.2.1 ครรู้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

6 85.71 ดีเลิศ 

3.2.2 ครรู้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 6 85.71 ดีเลิศ 
3.2.3 ครรู้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

7 100 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ให้เด็กรักครู          
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้  

7 100 ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยำ่งเป็นระบบและน ำผลมำพฒันำผู้เรียน  ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
3.4.1 ครรู้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

6 85.71 ดีเลิศ 

3.4.2 ครรู้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 6 85.71 ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
3.5.1 ครรู้อยละ 80 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

6 85.71 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
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โครงกำรที่ด ำเนินกำรในแต่ละมำตรฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 
โครงกำรและมำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำน ฐำนข้อมูลปี 2562 งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ 1.พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง

คุณธรรมส าหรับนักเรียนปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำร 

ดีเลิศ 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การศึกษาระดับปฐมวัยยุคใหม ่

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส ำคัญ 

ดีเลิศ 3. พัฒนาศักยภาพ ครูปฐมวัย สู่
ความเป็นมืออาชีพ       

 
โครงกำรและมำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน ฐำนข้อมูลปี 2562 งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน  

 
 1.โครงการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี

และมีจิตสังคม 
2.โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    

 
มำตรฐำน ฐำนข้อมูลปี 2562 งำน/โครงกำร/กิจกรรม 

  
 ดีเลิศ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
5. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
6. โครงการอาหารกลาง 
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษายุคใหม่ 
9. โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
10. โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
11. โครงการจัดหา จัดซื้อ 
ซ่อมแซม บ ารุง รักษา พัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
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12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 
ดีเลิศ 

 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 

 

 ดีเลิศ   

 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัยในภำพรวม 
 -จัดโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  ..3.. โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งช้ีความส าเร็จสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ: ปฐมวัย 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ......-.......คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ.........ดีเลิศ....... 

 รำยละเอียดผลกำรประเมินภำยในตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำ จ ำแนกรำยมำตรฐำน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน ระดับยอดเย่ียม  จ านวน..1.มาตรฐาน ได้แก่ 1 
 มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ จ านวน..2..มาตรฐาน ได้แก่ 2,3  
 มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน..-..มาตรฐาน ได้แก่ - 
 มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับปานกลาง  จ านวน  -  มาตรฐาน ได้แก่ - 
 มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับก าลังพัฒนา  จ านวน  - ได้แก่ - 

 
6.1.3 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในภำพรวม 

-จัดโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  .12. โครงการ  แต่ละโครงการ 
จะมีตัวบ่งช้ีความส าเร็จสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ: ขั้นพื้นฐำน 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ...........คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ.........ดี............ 
 

รำยละเอียดผลกำรประเมินภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จ ำแนกรำยมำตรฐำน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน ระดับยอดเยี่ยม  จ านวน  - มาตรฐาน ได้แก่ - 
 มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ  จ านวน..2..มาตรฐาน ได้แก่ 2,3 
 มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน..1..มาตรฐาน ได้แก่ 1 
 มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับปานกลาง  จ านวน..-..มาตรฐาน ได้แก่ ..-... 
 มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับก าลังพัฒนา  จ านวน..-..มาตรฐาน ได้แก่ ..- 
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6.2 ผลกำรทดสอบปลำยปี  
6.2.1 ผลกำรสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2562 

(1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ...47.54... ซึ่งคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ 49.07 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาควรเร่งพัฒนา
ตามล าดับ คือ หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม การฟังการดูและการพูดและการอ่าน เนื่องจากมีผล
การทดสอบท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 36.92, 40.00,43.08 และ53.85 ตามล าดับ ซึ่งคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 39.49, 
44.82 ,47,91 และ 55.82 ตามล าดับ ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
 

(2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ..41.54.. ซึ่งคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ 32.90 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า สาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาควรเร่งพัฒนา คือ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และการวัด เนื่องจากมีผลการทดสอบท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.69 และ 33.33 
ตามล าดับ ซึ่งคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 18.52 และ 34.73 ตามล าดับ ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย
ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
 

(3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ..43.40. ซึ่งคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ 35.55 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  ทุกสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ  

 
(4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 

 ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 35.77 
ซึ่งคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 34.42 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาควรเร่ง
พัฒนาตามล าดับ คือ ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลกและภำษำและวัฒนธรรมเนื่องจากมีผลการทดสอบท่ี
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 30.77 และ33.65 ตามล าดับ ซึ่งคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 31.05 และ 37.04 ตามล าดับ ซึ่งเป็น
มาตรฐาน/สาระการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
 
6.2.2 ผลกำรสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562 
 ค่าเฉล่ียผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 47.95 ซึ่งคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศ 45.70  ด้านภาษาไทย  มีค่าเฉล่ียร้อยละ 46.10 ด้านคณิตศาตร์  มีค่าเฉล่ียร้อยละ 44.94 เมื่อ
พิจารณาด้านท้ัง 2 ด้าน พบว่าด้านคณิตศาสตร์มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ซึ่งคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ ด้านคณิตศาตร ์ 47.19 ส่วนด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ซึ่งคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศ ด้านภาษาไทย 46.46 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

จากการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ ส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐาน(สมศ.) และการประเมินบริบทของ
สถานศึกษา จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล    

2. พันธกิจ (MISSION) 
 1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 3. ประสานสัมพันธ์กับองค์กรของทางราชการและเอกชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาควบคู่
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้ำหมำย (GOAL) 
 1. นักเรียนในวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างเสมอภาค 
 2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทุกคนมีจรรยาบรรณในอาชีพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
และผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 5. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. กลยุทธ์ (STRATITIC) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษา เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย และบูรณาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  

 
5.  อัตลักษณ์  “.......เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม......” 
 
6.  เอกลักษณ์ “ ...ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม........... ” 
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7. ฐำนข้อมูลเดิม เป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพปีกำรศึกษำ 2563 
    7.1  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ฐำนข้อมูลปี 

2562 
เป้ำหมำย
ปี 2563 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
งำน/โครงกำร/กิจกรรม 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 3.โครงกำรพัฒนำศักยภำพและ
เสริมสร้ำงคุณธรรมส ำหรับนักเรียน
ปฐมวัย  
-กิจกรรมวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล  
-กิจกรรมเล่าเรื่องจากประสบการณ ์ 
-กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่แห่งการ
เรียนรู้  
-กิจกรรมบทบาทสมมติ  
-กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพและหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน  
-กิจกรรมทัศนศึกษาบริเวณโรงเรียนและ
บริเวณชุมชน  
-กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ 
-กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  
-กิจกรรม Cooking  
-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  
-กิจกรรมอ่านออกเขียนได้  
-กิจกรรมจัดมุมแสดงผล 
-กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และค่ านิยมหลัก 12 ประการ  
-กิจกรรมจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ สังคม และสติปัญญา  
-กิจกรรมย้ิมไหว้ ทักทายกัน 
-กิจกรรมการเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ  
-กิจกรรมทดสอบสมรรถนะเด็กปฐมวัย  
-กิจกรรมกีฬาอนุบาล  
-กิจกรรม อย.น้อย และจัดการขยะ  
-กิจกรรมโภชนาการอาหารปลอดภัย  
-กิจกรรมกายสะอาด ปลอดเหา 

 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ80) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ80) 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ยอดเย่ียม 
(ร้อยละ90) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ80) 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ84) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ80) 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ84) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ80) 

   

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ฐำนข้อมูลปี 

2562 
เป้ำหมำย
ปี 2563 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
งำน/โครงกำร/กิจกรรม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ ดีเลิศ 2.โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำระดับปฐมวัยยุคใหม่ 
ประชุมผู้ปกครอง คร ูผู้บริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัยให้เหมาะสม  
-สร้างความตระหนักและความเข้าใจใน

2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.3ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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2.4จัดสภาพแวดล้อม ส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
-วิเคราะห์และปรับปรงุหลักสูตรปฐมวัย 
-ประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
-กิจกรรมการประชุมครูประจ าเดือนเพ่ือ
มอบหมายงาน 
-กิจกรรมนิเทศภายใน ติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเรียนการ
สอน  โครงการ  /กิจกรรม 
-กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( 3 ปี) 
-.กิจกรรมท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
-กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
-กิจกรรมท า SAR ระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
-กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-กิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ การ
ออกแบบหลักสูตร การจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก 

2.5ให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือ
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ฐำนข้อมูลป ี

2562 
เป้ำหมำย
ปี 2563 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
งำน/โครงกำร/กิจกรรม 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส ำคัญ 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
1.พัฒนำศักยภำพ ครูปฐมวัย สู่
ควำมเป็นมืออำชีพ       
1 . กิ จ กรรมอบรม / สั มมนา ส่ วน
ราชการและลงทะเบียนตามความสมัคร
ใจ 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานคัดเลือกโรงเรียน
ที่จะไปศึกษาดูงานประสานงานกับ
โรงเรียนที่จะไปศึกษาดูงานศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 
3. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 
4. กิจกรรมศึกษาด้วนตนเอง (TEPE 
Online) 
5. กิจกรรม PLC เพ่ือการพัฒนา 
6.กิจกรรมจัดท าแผนจัดประสบการณ์
เน้นการปฏิบัติแบบ Active Learning 
7.กิจกรรมจัดหา จัดท า สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.1จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ี เอื้ อต่อการเรียนรู้ ใช้ ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผล
การประเมินพัฒ นาการเด็ก ไปปรับปรุงการ จัด
ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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*7.2  ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ฐำนข้อมูลป ี

2562 
เป้ำหมำยป ี

2563 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  ดี ดี 

1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
-กิจกรรมวิเคราะหผ์ลการทดสอบ  
O-net และ NT  
-กิจกรรม PLC  
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียน  
-กิจกรรมคิดเลขเร็ว  
-กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ(ติวเข้ม)  
-กิจกรรมเสริมทักษะภาษาองักฤษ  
(ดาวแห่งการสื่อสาร)  
-กิจกรรมซ่อมเสริม 
-กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง  
 -กิจกรรมสูตรคูณ คิดเลขเร็ว ก่อน
เรียน  
-กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ/ทักษะ
ความสามารถด้านต่างๆ 
 -กิจกรรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ทุก
ชั้นเรียน  
-กิจกรรมรักการอ่าน  
-กิจกรรมวันภาษาไทย  
-กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 
-กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมจัดหา จัดท าสื่อและนวัตกรรม  
- กิจกรรมการท าโครงงาน 
-กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย 
-กิจกรรมจัดท าข้อสอบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่สอดคล้อง NT , O-Net และ
ข้อสอบแนว Pisa 
- กิจกรรมอบรม ICT 

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ดี 
(ร้อยละ72.44) 

 ดี 
(ร้อยละ70) 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ดี 
(ร้อยละ72.44) 

ดี 
(ร้อยละ70) 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
(ร้อยละ69.38) 

ดี 
(ร้อยละ65) 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

ดี 
(ร้อยละ70) 

ดี 
(ร้อยละ75) 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.1) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ  2 
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป 
(เกรด 3 ขึ้นไป) 

 
 
 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ78.57) 

 
 
 
ดี 

(ร้อยละ70) 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ78.57) 

ดี 
(ร้อยละ70) 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับดี
ขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ77.55) 

ดี 
(ร้อยละ70) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 มีผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป) 

ยอดเย่ียม 
 (ร้อยละ90.81) 

ดี 
(ร้อยละ75) 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

ยอดเย่ียม 
(ร้อยละ96.93) 

ดี 
(ร้อยละ75) 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ฐำนข้อมูลป ี

2562 
เป้ำหมำยป ี

2563 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดีเลิศ 

(ร้อยละ88.77) 
ดี 

(ร้อยละ75) 
2.โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
-กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เสริมสร้าง
คุณธรรม  
-กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
   กิจกรรมบรษิัทสร้างการดี 
   กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
-กิจกรรมยอดนักออม 
-คนดีตัวอย่าง(เก็บของได้ ส่งคืนเจ้าของ) 
-กิจกรรสง่เสริมประชาธิปไตย  
-กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
-กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
-กิจกรรมลูกเสือ 
-เกษตรตามรอยพ่อ (ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ปลูกมะนาว โรงเพาะเห็ด สวนสมุนไพร 
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย แปรรูปหน่อไม้ 
ท าน้ าสมุนไพร) 
3.โครงกำรส่งเสริมสุขภำพที่ดีและมีจิต
สังคม 
-กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพนักเรียน  
-กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขสาร
เสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด  
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน/กลุ่ม
สถานศึกษา 
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
-กิจกรรมด่ืมนม 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
-ร่างกายสะอาด ปลอดเหา 
-คัดแยกขยะ 
-กิจกรรม 30 นาทีสร้างสุขภาพ 
-กิจกรรมร่วมอาสาก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกน้ ายุงลาย 
- กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 
19 
-กิจกรรม 5 ส  
-กิจกรรมขัดแยกขยะ (3Rs)  

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและ

พ้ืนฐานอาชีพ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ89.79) 

ดี 
(ร้อยละ75) 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

ดี 
(ร้อยละ68.36) 

ดี 
(ร้อยละ65) 

5.2) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
-ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 

-ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 

 
47.95 
46.10 
49.80 

 
48.90 
47.02 
50.79 

5.3) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
-ภาษาไทย  
-คณิตศาสตร ์ 
-วิทยาศาสตร์  
-ภาษาอังกฤษ 

 
 

42.06 
47.54 
41.54 
43.40 
35.77 

 
 

42.90 
48.49 
42.37 
44.26 
36.48 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ88.77) 

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ80) 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ80.61) 

 

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ 80) 

2) ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  ยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 100) 

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ 80) 

3) ยอมรับที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ89.79) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80) 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดี 
 (ร้อยละ72.44) 

ดี 
(ร้อยละ 70) 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ฐำนข้อมูลป ี

2562 
เป้ำหมำยป ี

2563 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
-กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนและมอบ
หนังสือเรียนให้นักเรียน  
-กิจกรรมจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน  
-กิจกรรมจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน  
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  วิชาการ  
  คุณธรรม/ลส.นร  
  ทัศนศึกษา  
  สารสนเทศ ICT 
2.โครงกำรจัดหำบุคลำกรเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ (ครูจ้ำง) 
-กิจกรรมจัดหาครูช่วยสอน 
3.โครงกำรจัดหำ จัดซื้อ ซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์  
-กิจกรรมจัดหา จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา เช่น กระดาษ หมึกเติม
เครื่องพิมพ์ สมุดรายงาน ปพ.แบบต่าง ๆ 
เป็นต้น  
-กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุครภุัณฑ์ที่ช ารุด 
-กิจกรรมจัดหา  ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพรินเตอร์ 
-กิจกรรมจัดหาวัสดุฝึก สอน สอบ 
4.โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมคัดกรองนักเรียน  
-กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน  
-กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและ
ขาดแคลน  
กิจกรรมจัดหา/มอบทุนการศึกษา  
-กิจกรรมประกันชีวิตหมู่นักเรียน  
-กิจกรรมแนะแนวการศึกษา/ปัจฉิม 
 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ฐำนข้อมูลป ี

2562 
เป้ำหมำยป ี

2563 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

 

  5.โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
-กิจกรรมจัดหาผู้ประกอบการจัดท าอาหาร
กลางวัน  
-กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร  
-กิจกรรมกินหมดจาน  
-กิจกรรมเราช่วยกันดูแลรักษาโรงอาหาร  
-กิจกรรมของของเรา เราดูแลเอง 
6.โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำยุคใหม่ 
- กิจกรรมจัดท าโครงสร้างระบบบริหารของ
โรงเรียน 
- กิจกรรมประชุมครูประจ าเดือน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารไปราชการท าค า
รับรอง ปฏบิัติราชการ 
- กิจกรรมนิเทศภายใน  
- กิจกรรมท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
- กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และประเมิน
หลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และประเมิน
หลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- กิจกรรมท า SAR 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ /ปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรม 5 ส 
- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด 
- กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน ห้อง
คอมพิวเตอร์ และภูมิทัศน์รอบนอกเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบธุรการ การเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ 
- กิจกรรมออกสาส์นสัมพันธ์ 
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
- ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่
สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ฐำนข้อมูลป ี

2561 
เป้ำหมำยป ี

2562 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

 

  7. โครงกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค
เพื่อพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
-กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
-ค่าไฟฟ้า 
-ค่าน้ าประปา 
-ค่าโทรศัพท์ 
-ค่าอินเทอร์เน็ต 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 

 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ายนอก 
2.โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู
และบุคลำกร สู่ควำมเป็นมืออำชพี 
-กิจกรรมอบรม สัมมนา ประชุม  
-กิจกรรมศึกษาดูงาน  
-กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ  
-กิจกรรมศึกษาด้วยตนเอง TEPE Online  
-กิจกรรม PLC เพ่ือการพัฒนา 
-พัฒนาและปรับปรุง ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
- พัฒนาและปรับปรุง ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 

3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ส่วนท่ี 3 
 

แผนงำน/โครงกำรและงบประมำณ 
1.  แหล่งงบประมำณ  

แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 มาของงบประมาณ:ค านวณจากข้อมูล
นักเรียน ณ 10  มิถุนายน 2563 
  -  ระดับปฐมวัย  (1,700 X 48 (จ านวน นร.) 100,300 - 
  -  ระดับประถมศึกษา   (1,900 X 100 (จ านวน นร.) 188,100   - 
 (หาก ร.ร.ใด มีนร.ต่ ากว่า 120 คนจัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาท/ปี 0 - 
 รวม 288,400   - 

2 เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
  - ระดับปฐมวัย  (430 X 48 (จ านวนนร.) 25,370   - 
  - ระดับประถมศึกษา (480 X 100 (จ านวน นร.) 47,520   - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (880 X 0 (จ านวน นร.) 0  
 รวม 72,890   - 

3 งบอื่น ๆ  (ถ้ำมีโปรดระบุ)   
 -งบคงเหลือจำกปีงบประมำณ 2562(งบอุดหนุน) 34,170  
 -งบคงเหลือจำกปีงบประมำณ 2562(งบพัฒนำผู้เรียน) 17,511 - 
 รวม 51,681 - 
   - 

 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 412,971 - 
 กำรจัดสรรงบประมำณ:   

 
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่นค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม (15%) 61,946 - 

 2. งบส ารอง ( 5% ) 20,648 - 

 
3. ส่วนท่ีเหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ สพฐ. /สพป. / สมศ. /ความต้องการของ ร.ร.( 80 %) 330,377 - 

    
 รวม 412,971  
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

แหล่งงบประมำณ (เพิ่มเติม) 
 

3 งบอื่น ๆ   
   - งบเงินรายได้สถานศึกษา  (คณะครูบริจาค)  99,000  
 รวม            99,000  
 การจัดสรรงบประมาณ   
   -. ใช้จ้างครูพี่เล้ียงเด็กปฐมวัย 99,000  
 รวม            99,000  

 
2. โครงกำรที่จะด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2563 
  2.1 สรุปงบหน้ำโครงกำร   
 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ชื่อโครงกำร 

ใช้งบประมำณ
จำก สนอง

มฐ.ท่ี 
ชื่อโครงกำร 

 

ใช้งบประมำณจำก 
สนอง
มฐ.ที ่

รายหัว 
แหล่ง
อื่น 

รำยหัว แหล่งอื่น 

1.พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างคุณธรรมส าหรับ
นักเรียนปฐมวัย 

40,000 - 1,2,3 1.ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและมีจิตสังคม 18,000 - 1,2 

2.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการศึกษาระดับปฐมวัย
ยุคใหม่ 

- - 2 2.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์

5,000 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

20,000 
1,2,3 

3. พัฒนาศักยภาพ ครูปฐมวัย 
สู่ความเป็นมืออาชีพ       
 

- - 3 3.ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             

- กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

50,401 
1,2,3 

    4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 

- กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

20,000 
1,2,3 

    5.พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

22,500 - 2,3 

    6.จัดหา จัดซื้อ ซ่อมแซม บ ารุง 
รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ 

119,476  1,2 

    7.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปัจจัยพื้นฐาน
ยากจน 
งบอ่ืน ๆ 

 

1,2,3 
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ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ชื่อโครงกำร 

ใช้งบประมำณ
จำก สนอง

มฐ.ท่ี 
ชื่อโครงกำร 

 

ใช้งบประมำณจำก 
สนอง
มฐ.ที ่

รายหัว 
แหล่ง
อื่น 

รำยหัว แหล่งอื่น 

    8.อาหารกลางวัน - งบจากอบต. 
() 

 

    9.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

61,946* - 2 

    10.จัดหาบุคลากรเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

- เงินบริจาค 
(99,000) 

1,2,3 

    11.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- งบเรียนฟรี 
-ค่าเครื่องแบบ 
-ค่าอุปกรณ์
การเรียน 
-ค่าหนังสือ
เรียน 

1,2,3 

    12. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษายุคใหม่ 

35,000 - 1,2,3 

รวมงบประมำณ 40,000 -         รวมงบประมำณ 199,976 90,401 
รวมทั้งสิ้น 40,000 รวมทั้งสิ้น 290,377 

 
 


