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ค าน า 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารโรงเรียนที่เป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนในแต่ละปี  ซึ่งท าให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  แผนปฏิบัติการเล่มนี้ได้รวบรวมแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งโรงเรียนบ้านโคกสี
วิทยาเสริมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้วิเคราะห์จากการประเมินของ สมศ.ในรอบสาม เพ่ือน ามาใช้
จัดท าแผนและบรรจุโครงการ/กิจกรรมน ามาสู่การปฏิบัติลงสู่ผู้เรียนให้เกิ ดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
โรงเรียนจึงได้จัดท าเอกสารเล่มนี้ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของโรงเรียนในแต่ละปี       
เพ่ือน ามาเป็นกรอบทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และ
เกิดประโยชน์โดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียน 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ข้อมูลทั่วไป    
 1.1  ประวัติโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2467 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโคกสี    
เป็นที่ท าการตั้งชื่อว่า “โรงเรียนบ้านโคกสี (วัดศรีนวล)” 
  พ.ศ. 2483 นายต่วน  แสนนามวงศ์  ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้าน จัดสร้างโรงเรียนใหม่บนที่ดินทางทิศ
เหนือของวัด ที่ชาวบ้านยกให้และซื้อเพ่ิมเติมบางส่วน สร้างอาคารยกพ้ืนสูง 1 เมตร รวมค่าก่อสร้าง        
826  บาท ให้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม”  
  พ.ศ. 2494 นายนิคม  เดชดอนบม ครูใหญ่ร่วมกับชาวบ้านได้รื้อถอนอาคารเรียนละท าการสร้าง
อาคารเรียนใหม่ 3 ห้องเรียน แล้วเสร็จ 1 มกราคม 2495 
  พ.ศ. 2509 นายสุคนธ์  บุตรโพธิ์  ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านได้รื้อถอนอาคารเรียนและก่อสร้างใหม่ 
บนที่ดินที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน เปิดท าการสอน ป. 1 – ป.7 
  พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารโดยใช้อาคารหลังเก่ามาสร้าง          ใช้
งบประมาณจากราชการ 9,877 บาท และเงินสมทบจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 2,960 บาท 
  พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนมาตรฐานแบบ ป.1 ฉ งบประมาณ 120,000 บาท 
  พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งบประมาณ 1,188,000 บาท 
และได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบสปช. 201 งบประมาณ 280,000 บาท 
  พ.ศ. 2538 นายสมจิตร  รักหนองแซง ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านสร้างรั้วและประตูด้านหน้าโรงเรียน 
  พ.ศ. 2540 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ โดยเปลี่ยนสังกะสี 
  พ.ศ. 2547  ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสร้างถนนคอนกรีต          
ความยาว  200 เมตร 
  พ.ศ. 2548 ได้สร้างรั้วรอบโรงเรียนความยาว 103 เมตร 
  พ.ศ. 2554 นายยงยุทธ์  พิมหานาม ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมกับชาวบ้าน ด าเนินการสร้างถนน
คอนกรีตความยาว 108 เมตร 
  พ.ศ. 2557 ได้ด าเนินการสร้างรั้วคอนกรีต และประตูเหล็กครบทุกด้าน 
  พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคสร้างกันสาดอาคารอเนกประสงค์จากคุณครูสมจิตร  งานไว และ            
นางพันธ์นี  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 ร่วมกับคณะครู และชาวบ้าน         
สร้างเสาธงใหม่ เป็นเงิน  100,000  บาท 
  พ.ศ. 2560 คณะครูร่วมกับชาวบ้านด าเนินการสร้างรั้วคอนกรีตทางทิศเหนือ ความยาว 167  เมตร 
เป็นเงิน 200,000 บาท 
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  พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เปลี่ยนหลังคา ท าฝ้าเพดาน 
งบประมาณ  50,000 บาท 
 1.2  ที่ตั้ง  บ้านโคกสี หมู่ที่ 2  ต าบลโคกสี  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  
  รหัสไปรษณีย ์ 40000  พ้ืนที่ทั้งหมด 14 ไร่  2  งาน   
  โทรศัพท์ 043-283117 โทรสาร -  e-mail  -website   
 
2. ข้อมูลด้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
 จ านวนนักเรียนทั้งหมด  160 คน 

 เพศชาย    จ านวน  90 คน   
 เพศหญิง  จ านวน  70 คน 

 
 2.1 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับช้ัน 
  

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 9 2 11 1 
อนุบาล 2 10 5 15 1 
อนุบาล 3 11 7 18 1 

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 21 30 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 8 18 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 7 19 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 14 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 7 19 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 6 16 1 

รวม 90 70 160 9 
 

2.2  จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รายการ จ านวน(คน) 
คิดเป็นร้อยละของ

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   21 13.12 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    - - 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  - - 
4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)         

34 21.25 

 

22 



 
 

 

 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

 

3. ข้อมูลด้านบุคลากร ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 

 จ านวนบุคลากรทั้งหมด  14  คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ์ใน

ต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ า
กว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

สูง
กว่า   
ป.ตร ี

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 6 - 8 1 2 1 6 2 - 7 
พนักงานราชการ
(ครู) 

- - - - - - - - - - - 

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

รวม 5 9 2 10 2 3 4 7 4 1 9 

4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2564 

 4.1  อาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ (อาคารไม้/คอนกรีต 6 ห้อง)  ห้องเรียน 6 ห้อง  
 4.2  อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 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. ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร ปีการศึกษา 2564 
 ปีงบประมาณ   2564 - 2565 ( พ.ค. 64– เม.ย. 65) 
 5.1 รายรับ  จ านวน. 498,142 บาท  แยกเป็น 
  5.1.1 ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม. 389,932 บาท  แยกเป็น 
        -  หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ..........-............บาท (ร้อยละ......-.............)  
        -  หมวดเงินอุดหนุน 389,932 บาท  (ร้อยละ 80)  
  5.1.2 ได้รับจากการบริจาค จ านวน 99,000  บาท  (ร้อยละ 20)   
 5.2  ทรัพยากรที่จ าเป็น 
  5.2.1 คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด  18  เครื่องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจ านวน  1  เครื่อง 
        - ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  1 เครื่อง 
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        - ใช้เพ่ือการเรียนการสอน  17  เครื่อง 
         5.2.2 ห้องสมุด  1   ห้อง  
     สภาพการใช้งาน....................( ดี     พอใช้   ปรับปรุง) 
                 5.2.3 ห้องวิทยาศาสตร์   1   ห้อง 
     สภาพการใช้งาน....................( ดี    พอใช้   ปรับปรุง) 
         5.2.4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา   -   ห้อง   
     สภาพการใช้งาน..........-..........( ดี    พอใช้   ปรับปรุง) 
         5.2.5 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ....................( ดี   พอใช้  ปรับปรุง)  
 

6. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 
 6.1 สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จากสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมในรอบปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากความส าเร็จในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  สามารถประมวลปัญหาการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดังนี ้ 
  6.1.1 ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การทดสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการ
ศึกษาระดับชาติ O-Net ประจ าปีการศึกษา 2563 (เนื่องจากสถานการณ์โควิดสถานศึกษาจึงด าเนินการ
ทดสอบโดยสถานศึกษา ใช้แบบทดสอบ ปีการศึกษา 2562) พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้น ป.6 โดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับ สพป. ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563  มีคะแนนทุกด้านเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ส่วนความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ระดับประเทศระดับ สพฐ. และระดับ สพป. ซึ่งจะต้องมีการพัฒนา
ต่อไป 
  6.1.2 ปัญหาด้านการขาดแคลนอัตรากาลังครู  

 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมยังมีปัญหาการขาดแคลนครู ที่ยังไม่ครบชั้น คือครูสอน
ในระดับปฐมวัย เนื่องจากมีครูประจ าการเพียง 1 คน แต่มีห้องเรียนทั้งสิ้น 3 ห้อง ต้องใช้เงิน        
นอกงบประมาณจ้างบุคลากรเข้าไปสอนแทน 
  6.1.3 ปัญหาการขาดปัจจัยพื้นฐาน  

 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ยังมีปัญหาการขาดปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็น    
เช่น อาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม รวมทั้งครุภัณฑ์ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ตการผลิตและใช้สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น  
  6.1.4 ปัญหาด้านระบบงาน  

 ผลจากการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษา  ปรากฏว่า ภาระงานต่าง ๆ ทั้งที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง ที่โรงเรียนต้องด าเนินการนั้นมี
มาก เช่น การจัดท าสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระในทุกช่วงชั้น การจัดท าหลักสูตร การจัดท า
แผนการสอน การอบรม ประชุม สัมมนา ในโอกาสต่าง ๆ การจัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
การโต้ตอบหนังสือ การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายนอก ฯลฯ     
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ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คุณภาพการศึกษา และเป็นการเน้นย้ าถึงปัญหา
การขาดแคลนครูเพ่ิมมากข้ึน  
  6.1.5 ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  

 จากความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจมากเกินไป ก่อให้เกิด
ค่านิยมในเชิงวัตถุนิยม บริโภคนิยม รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีมาก แต่ใช้ประโยชน์
ไม่ถูกทาง ก่อให้เกิดผลเสีย ประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ดีงามถูกละเลย พฤติกรรม เบี่ยงเบน ผิดแผก
จากครรลองที่ควรเป็น เยาวชนขาดแบบอย่างที่ดี สถาบันครอบครัวอ่อนแอ รวมทั้งสังคมชนบทขาด
ความ เข้มแข็ง ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่ทางโรงเรียนมีการก ากับดูแลนักเรียน      
มีการออกเยี่ยมบ้าน มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ปัญหาดังกล่าวยังอยู่
ในการควบคุม ดูแลได ้ 
  6.1.6 ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน  

 การมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมยังมีน้อย 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีมากกว่าสิ่งที่ได้รับการพัฒนา แม้ในส่วนของภาครัฐเอง ซึ่งได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาการศึกษาน้อย นอกจากนี้  ยังมีผล
สืบเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ประชาชนยากจนมากขึ้นไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ของบุตรหลานในปกครองได้  จึงส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาด้วย แต่อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านโคกสี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  

 
 6.2 ความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน       
  6.2.1 ระดับปฐมวัย  
ด้านนักเรียน  
 จุดเด่น  
 1) เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตามวัย 
 2) เด็กมีอารมณ์ท่ีแจ่มใส และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
 3) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 4) เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 5) โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลายและทักษะการใช้
เทคโนโลยี 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด การสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก  
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา  จากการร่วมกิจกรรม
บทบาทสมมุติ  เกมการศึกษาและการเรียนรู้ 
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  3. จัดอบรมพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอน ให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนมากข้ึน  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ด้านคร ู 
 จุดเด่น  
 1) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาครบทุกชั้น    
 2) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ท าให้จ านวน
นักเรียนระดับปฐมวัยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 3) ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1) ต าแหน่งครูที่จบเอกปฐมวัยหรือที่มีประสบการณ์การสอนปฐมวัยไม่พียงพอ ซึ่งในขณะนี้
สถานศึกษาใช้เงินสถานศึกษาจ้างครูให้ครบชั้น 
 2) จ านวนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของผู้ เรียนให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพดี 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดสรรครูที่จบเอกปฐมวัยหรือที่มีประสบการณ์การสอนปฐมวัยให้เพียงพอ ซึ่งในขณะ
นี้สถานศึกษาใช้เงินสถานศึกษาจ้างครู 
  2. ควรจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4  ด้านของผู้เรียนให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพดี 
 
ด้านผู้บริหาร  
 จุดเด่น  
 1) ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัน่ และอุทิศตนในการท างาน มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า  
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้
เพียงพอต่อความต้องการ  
 3) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและเครือข่ายชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นให้
ความร่วมมือ  
 4) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่  
 5) เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
 จุดที่ควรพัฒนา  

สถานศึกษาควรจัดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. วางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน ให้เพียงพอ  
  2. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในระดับเครือข่ายสถานศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ ์เทคนิคการสอนนวัตกรรม 
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  6.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ด้านผู้เรียน  
 จุดเด่น  
 1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีผลการประเมิน
ระดับชาติ O – NET สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 3) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักการเล่นกีฬานัก ผู้เรียน
กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง 
 4) ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความซื่อสัตย์  ประหยัด  
และอดออม เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน และความไว้วางใจของผู้ปกครอง 
 5) ผู้เรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับ ม.1 ในโรงเรียนชั้นน าของจังหวัดได้  
 จุดพัฒนา  
 1) การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ RT,NT และ O- NET/ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NETของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 3) พัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ  การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 4) การพัฒนาความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ  
 5) ควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน  
 ข้อเสนอแนะ  
 1. จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นเลิศและความ
เป็นอัจฉริยภาพทางการศึกษา  และสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อ
น าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการเรียน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ  
  2. จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  ค่ายทักษะการคิด  ค่ายคณิตศาสตร์   
  3. จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น  ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ค่ายเยาวชน
ลดขยะ 
  4. จัดโครงการเรียนรู้ทันใจ ก้าวไกลไปพร้อมเทคโนโลยี 
 
ด้านคร ู 
 จุดเด่น  
 1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
 2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4. ครูพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการร่วมสังเกตการสอน 
สะท้อนผล เพ่ือน าผลการจัดการเรียนการสอนไปพัฒนา ปรับปรุงต่อไป  
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 จุดพัฒนา  
 1. ครูควรพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านระเบียบ วินัยของผู้เรียน  
 2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1- ป.3 ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 3. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.4-6 ให้มีพฤติกรรมรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น 
 4. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
 5. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 6. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 7. ครูควรท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
 8. ครูพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี  
 ข้อเสนอแนะ  
 1. จัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้  
  2. จัดโครงการส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 
 3. พัฒนาการจัดกิจกรรม PLC ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 4. จัดโครงการพัฒนาครูในการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
ด้านผู้บริหาร  
 จุดเด่น  

1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา                 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  

จุดพัฒนา  
 1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
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 2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาจัดโครงการการสนับสนุนให้ครูเข้าสู่ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่งให้มากข้ึน   
  2. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น  และควรมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนแบบ
ยั่งยืน เช่น  การจัดการขยะครบวงจร 
  3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเ พ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกภาคส่วน              
เช่น  สถานบันการศึกษาระดับดุมศึกษา  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   
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 6.3 ผลการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
 สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ.3.(ล่าสุดที่ได้รับรายงานเป็นทางการ)
จาก สมศ. เมื่อวันที่ 20 – 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เข้าประเมินชื่อ        
จี.เอส.การประเมิน  จ ากัดมีผลการประเมินดังนี้ (กรณี ประเมินรอบสองประกอบด้วย 14 มาตรฐาน      
ส่วนประเมินรอบสามประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้) 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี
ดี

มาก 
คะแนน 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  

     

ตัวบ่งช้ีที ่1 เด็กพัฒนาการดา้นร่างกายสมวัย     / 4.50 
ตัวบ่งช้ีที ่2 เด็กพัฒนาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวัย     / 4.50 
ตัวบ่งช้ีที ่3 เด็กพัฒนาการดา้นสังคมสมวยั    /  4.00 
ตัวบ่งช้ีที ่4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวยั    /  8.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป   /  8.00 
ตัวบ่งช้ีที ่6 ประสิทธิผลของการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

  /  27.00 

ตัวบ่งช้ีที ่7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ
พัฒนาสถานศึกษา  

  /  13.00 

ตัวบ่งช้ีที ่8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพ
ภายใน  

   / 4.81 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์      
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา  

   / 2.50 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศกึษา  

   / 2.50 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม       
ตัวบ่งช้ีที ่11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิ
บทบาทของสถานศึกษา  

  /  2.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูค่วามเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

  /  2.00 
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  6.3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)  
   (  / )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน 
 

  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 
- ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ..82.81...คะแนน 
- มีคุณภาพระดับ......ด.ี..... 

  รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
          - ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จ านวน..5..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่
    1 ตัวบ่งชี้ที่ 2  ตัวบ่งชี้ ที่  8ตัวบ่งชี้ ที่ 9  และตัวบ่งชี้ ที่ 10 

- ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน..8..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3, 
 4,5, 6, 7 และตัวบ่งชี้ ที่ 11,  12  
- ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จ านวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ......-..... 
- ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จ านวน.-...ตวับ่งชี้ ได้แก่ ...-.... 
- ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวน..-..ตัวบ่งชี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
คะแนน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน  

     

ตัวบ่งช้ีที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี    / 9.41 
ตัวบ่งช้ีที ่2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

   / 9.46 

ตัวบ่งช้ีที ่3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    /  8.10 
ตัวบ่งช้ีที ่4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น    /  8.20 
ตัวบ่งช้ีที ่5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน    /  12.37 
ตัวบ่งช้ีที ่6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

  /  8.00 

ตัวบ่งช้ีที ่7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ
พัฒนาสถานศึกษา  

  /  4.30 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด  

   / 4.81 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์      
ตัวบ่งช้ีที ่9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวตัถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา  

   / 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศกึษา  
 
 

   / 5.00 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ปรับปรุง 
ดี

มาก 
ปรับปรุง 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม       
ตัวบ่งช้ีที ่11 ผลก ารด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิ
บทบาทของสถานศึกษา  

   / 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

  /  4.00 

 
   6.3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
 ( /  ) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  (   ) ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษา ประเภทโรงเรียน 

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

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
- ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จ านวน.7.ตัวบ่งชี้ 

    ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ที่ 1, 2, 8, 9, 10,11และตัวบ่งชี้ที่ 12 
- ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน 5 ตัวบ่งชี้  
 ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ที่ 3, 4, 5,6 และตัวบ่งชี้ที่ 7 
- ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จ านวน..-..ตัวบ่งชี้ได้แก่ ....-........ 
- ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จ านวน....ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ........ 
- ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวน..-..ตัวบ่งชี้  

 6.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  6.4.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยรอบปีที่ผ่ านมา                 
(ปีการศึกษา 2563) 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาปฐมวยั ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
อ.1 
(16) 

อ.2 
(18) 

อ.3 
(25) 

59 100 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
    1.1.1 ร้อยละ 80  มีน้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ ์

(13) 
81.25 

(15) 
83.33 

(20) 
80.00 

48 81.35 ดีเลิศ 

    1.1.2 ร้อยละ 80  มีสุขภาพอนามัย  สุขนิสยัที่
ด ี
 

(16) 
100 

(18) 
100 

(2) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

10 

11 

412 

412 
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มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
อ.1 
(16) 

อ.2 
(18) 

อ.3 
(25) 

59 100 

    1.1.3 ร้อยละ 80 รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์ที่เสีย่งอันตราย 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.1.4 ร้อยละ 80 เคลื่อนไหวรา่งกายได้อย่า
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.1.5 ร้อยละ 80 ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์
กัน 

(15) 
93.50 

(16) 
94.40 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงอออกทางอารมณ์ได้ ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
    1.2.1 ร้อยละ 80 แสดงออกทางอารมณไ์ด้
อย่างเหมาะสม 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.2.2 ร้อยละ 80 มีความรูส้ึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น ยอมรับและพอใจในความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.2.3 ร้อยละ 80 สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.2.4 ร้อยละ 80 ความซื่อสตัย์สุจรติ  (16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.2.5 ร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ
และช่วยเหลือแบ่งปัน 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.2.6 ร้อยละ 80 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.2.7 ร้อยละ 80 มีความรับผดิชอบ (16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ระดับ 3 ขึ้นไป   
     1.3.1 ร้อยละ 80 ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

(14) 
87.50 

(18) 
100 

(25) 
100 

57 96.61 ยอดเยี่ยม 

     1.3.2 ร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง (16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

     1.3.3 ร้อยละ 80 ประหยัดและพอเพียง (16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

     1.3.4 ร้อยละ 80 ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

     1.3.5 ร้อยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทยและรักความเป็นไทย 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

     1.3.6 ร้อยละ 80 ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 
 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
อ.1 
(16) 

อ.2 
(18) 

อ.3 
(25) 

59 100 

     1.3.7 ร้อยละ 80 มีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น (16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

     1.3.8 ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
     1.4.1 ร้อยละ 80 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

(16) 
100 

(16) 
86.50 

(20) 
80.00 

52 88.13 ดีเลิศ 

     1.4.2 ร้อยละ 80 อ่านเขียนภาพและ
สัญลักษณไ์ด ้

(14) 
87.50 

(16) 
86.50 

(20) 
80.00 

50 84.74 ดีเลิศ 

     1.4.3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
รวบยอด 

(15) 
93.75 

(17) 
91.60 

(20) 
80.00 

52 88.13 ดีเลิศ 

     1.4.4 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 

(12) 
75.00 

(17) 
91.76 

(20) 
80.00 

49 83.05 ดีเลิศ 

     1.4.5 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

(12) 
75.00 

(16) 
89.13 

(20) 
80.00 

48 81.35 ดีเลิศ 

     1.4.6 ร้อยละ 80 ท างานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

(14) 
87.75 

(16) 
83.87 

(20) 
80.00 

50 84.74 ดีเลิศ 

     1.4.7 ร้อยละ 80 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ตามจินตนาอย่างสรา้งสรรค ์

(16) 
100 

(16) 
89.13 

(20) 
80.00 

52 88.13 ดีเลิศ 

     1.4.8 ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดตี่อการเรียนรู ้ (14) 
87.50 

(16) 
89.13 

(20) 
80.00 

50 84.74 ดีเลิศ 

     1.4.9 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู ้

(15) 
93.75 

(17) 
94.74 

(20) 
80.00 

52 88.13 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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415 

 
มาตรฐาน 

 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
2.1 หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่น 

4 ดีเลิศ 

    2.1.2 สถานศึกษาออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ 

4 ดีเลิศ 

    2.1.3 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

4 ดีเลิศ 

      2.1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีตอบสนองความต้องการและความแตกต่าง
ของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

4 ดีเลิศ 

      2.1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 4 ดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
      2.2.1 สถานศึกษามีการจัดหาครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 4 ดีเลิศ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกาการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 

    2.3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 4 ดีเลิศ 
     2.3.3 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและครอบครัว 4 ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.4.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึง
ความปลอดภัยและมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 

4 ดีเลิศ 

     2.4.2 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย    มีสื่อการเรียนรู้ ท่ีปลอดภัยและ
เพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย           
สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

4 ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์
และสื่อการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

     2.5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัด
ประสบการณ์ 

4 ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.6.1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

4 ดีเลิศ 

     2.6.2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4 ดีเลิศ 

     2.6.3 สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
      2.6.4 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 

      2.6.5 สถานศึกษามีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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มาตรฐาน 

 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
    3.1.1 ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 4 ดีเลิศ 
    3.1.2 ครูร้อยละ 100 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 

    3.1.3 ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
ใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว 

4 ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     3.2.1 ครูร้อยละ 100 จัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 4 ดีเลิศ 
     3.2.2 ครูร้อยละ 100 ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4 ดีเลิศ 

     3.2.3 ครูร้อยละ 100 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

4 ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
      3.3.1 ครูร้อยละ 100 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด 
ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก 

4 ดีเลิศ 

     3.3.2 ครูร้อยละ 100 จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์
และการจัดกิจกรรม 

4 ดีเลิศ 

     3.3.3 ครูร้อยละ 100 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น 
ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

4 ดีเลิศ 

     3.3.4 ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

4 ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็กระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     3.4.1 ครูร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 

4 ดีเลิศ 

     3.4.2 ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

4 ดีเลิศ 

     3.4.3 ครูร้อยละ 100 น าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

4 ดีเลิศ 

     3.4.4 ครูร้อยละ 100 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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  6.4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบปีที่ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 2563)  

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563* 

มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน

คน 
เฉลี่ย
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
17 17 14 19 17 17 101 100 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  ด ี
1)  ร้อยละมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ระดับคุณภาพ  ดี 
1.1 นักเรียนร้อยละ 65        
มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
 

(14) 
82.35 

(15) 
88.24 

(11) 
78.57 

(14) 
73.68 

(15) 
88.24 

(13) 
76.47 

82 81.19 
(4) 

ดีเลิศ 

1.2 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่าน
การประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร ในระดับด ี
 

(14) 
82.35 

(15) 
88.24 

(10) 
71.43 

(10) 
71.43 

(12) 
70.59 

(11) 
64.71 

72 71.29 
(3) 
ดี 

1.3 นักเรียนร้อยละ 65          
มีความสามารถการสื่อสาร 
การน าเสนอผลงานไดต้าม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

(14) 
82.35 

(15) 
88.24 

(10) 
71.43 

(10) 
71.43 

(12) 
70.59 

(11) 
64.71 

72 71.29 
(3) 
ดี 

1.4 นักเรียนร้อยละ 60          
มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 

(10) 
58.82 

(15) 
88.24 

(11) 
78.57 

(12) 
63.16 

(13) 
76.47 

(12) 
70.59 

73 72.28 
(3) 
ดี 
 

1.5 นักเรียนร้อยละ 65         
มีความสามารถในการคิด
ค านวณ อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

(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  แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปัญหา   ระดับคุณภาพ  ดี 
2.1 นักเรียนร้อยละ 65      
ผ่านการประเมินการอ่าน      
คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ด ี

(14) 
82.35 

(11) 
91.66 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

77 78.57 
(3) 
ดี 

2.2 นักเรียนร้อยละ 65         
มีการอภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 

(14) 
82.35 

(11) 
91.66 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

77 78.57 
(3) 
ดี 

2.3 นักเรียนร้อยละ 65          
มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

(14) 
82.35 

(11) 
91.66 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

77 78.57 
(3) 
ดี 

3)  ร้อยละมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคณุภาพ  ด ี
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มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน

คน 
เฉลี่ย
ร้อยละ มาตรฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

17 17 14 19 17 17 101 100 
3.1 นักเรียนร้อยละ 65          
มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ทั้งตัวเองและการ
ท 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 มี
ผลงานจากการท าโครงงาน/
โครงการ / สิ่งประดิษฐ์/
ช้ินงาน/ผลผลติ  และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคดิ 
ขั้นตอนการท างาน และปญัหา
อุปสรรคของการท างานได ้

(11) 
64.70 

(9) 
66.66 

(10) 
66.66 

(11) 
68.75 

(12) 
70.58 

(15) 
71.42 

68 69.38 
(3) 
ดี 

4)  ร้อยละมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร ระดับคุณภาพ  ดี 
4.1 นักเรียนร้อยละ 70          
มีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต        
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีไ่ด้
จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(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
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรยีนรู้การ
สื่อสาร การท างานอย่าง
สร้างสรรค์ และมคีุณธรรม 

(14) 
82.35 

(10) 
83.33 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

76 77.55 
(3) 
ดี 

5)  ร้อยละมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ดี 
    5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
8 สาระการเรยีนรู้เกรด 3     
ขึ้นไป 

(14) 
82.35 

(12) 
100 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

78 79.59 
(3) 

ดีเลิศ 

      5.1.1 นักเรียนร้อยละ 65      
มีผลการเรียนกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย ระดับ 3 ข้ึน
ไป         

(14) 
82.35 

(15) 
88.24 

(11) 
78.57 

(14) 
73.68 

(15) 
88.24 

(13) 
76.47 

82 81.19 
(4) 

ดีเลิศ 

      5.1.2 นักเรียนร้อยละ 65 มี
ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 

(14) 
82.35 

(15) 
88.24 

(10) 
71.43 

(10) 
52.63 

(12) 
70.59 

(11) 
64.71 

72 71.29 
(3) 
ด ี
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน

คน 
เฉลี่ย
ร้อยละ มาตรฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

17 17 14 19 17 17 101 100 
     5.1.3 นักเรียนร้อยละ 65      
มีผลการเรียนกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 
ขึ้นไป 

(13) 
76.47 

(16) 
94.21 

(13) 
92.86 

(13) 
68.42 

(13) 
76.47 

(13) 
76.47 

81 80.20 
(4) 

ดีเลิศ 

     5.1.4 นักเรียนร้อยละ 70      
มีผลการเรียนกลุม่สาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ระดับ 3 
ขึ้นไป 

(17) 
100 

(14) 
82.35 

(14) 
100 

(13) 
68.42 

(17) 
100 

(13) 
76.47 

88 87.13 
(4) 

ดีเลิศ 

     5.1.5 นักเรียนร้อยละ 70      
มีผลการเรียนกลุม่สาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ ระดบั 3 ข้ึนไป 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(15) 
78.95 

(17) 
100 

(17) 
100 

97 96.04 
(5) 

ยอดเย่ียม 

     5.1.6 นักเรียนร้อยละ 70    
มีผลการเรียนกลุม่สาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษา พลศึกษา 
ระดับ 3 ข้ึนไป 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(11) 
57.89 

(17) 
100 

(17) 
100 

93 92.08 
(5) 

ยอดเย่ียม 

    5.1.7 นักเรียนร้อยละ 70     
มีผลการเรียนกลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ 3 ข้ึนไป 

(14) 
82.35 

(17) 
100 

(13) 
92.86 

(18) 
94.74 

(16) 
94.12 

(16) 
94.12 

94 93.07 
(5) 

ยอดเย่ียม 

    5.1.8 นักเรียนร้อยละ 60     
มีผลการเรียนกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ข้ึนไป 
 

(10) 
58.82 

(15) 
88.24 

(11) 
78.57 

(12) 
63.16 

(13) 
76.47 

(12) 
70.59 

73 72.28 
(3) 
ดี 

6)  ร้อยละมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
6.1 นักเรียนร้อยละ 80        
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
 

(17) 
100 

(14) 
82.35 

(14) 
100 

(13) 
68.42 

(17) 
100 

(13) 
76.47 

88 87.13 
(4) 

ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  ด ี
1)  ร้อยละการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
1.1 นักเรียนร้อยละ 80      
ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในระดับด ี
 

(12) 
88.23 

(12) 
91.66 

(12) 
93.33 

(9) 
87.50 

(10) 
94.11 

(11) 
95.23 

90 89.10 
(4) 

ดีเลิศ 

1.2 นักเรียนร้อยละ 80          
มีความรับผิดชอบ  มีวินัย       
มีภาวะผู้น าและมีจติอาสา 
 
 
 
 

(12) 
88.23 

(12) 
91.66 

(12) 
93.33 

(9) 
87.50 

(10) 
94.11 

(11) 
95.23 

90 89.10 
(4) 

ดีเลิศ 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน

คน 
เฉลี่ย
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
17 17 14 19 17 17 101 100 

1.3 นักเรียนร้อยละ 80        
มีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ี 
และเป็นแบบอย่างได ้
 

(12) 
88.23 

(12) 
91.66 

(12) 
93.33 

(9) 
87.50 

(10) 
94.11 

(11) 
95.23 

90 89.10 
(4) 

ดีเลิศ 

2)  ร้อยละความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2.1 นักเรียนร้อยละ 80      
ร่วมกิจกรรมตามประเพณี     
วันส าคัญ และท้องถิ่น 
 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

98 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

2.2 นักเรียนร้อยละ 80        
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ 
 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

98 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

2.3 นักเรียนร้อยละ 80       
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

98 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

2.4 นักเรียนร้อยละ 80        
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและภมูิใจในความเป็น
ไทย 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

101 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

2.5 นักเรียนร้อยละ 80         
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและภมูิใจประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

101 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

3)  ร้อยละการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
3.1 นักเรียนร้อยละ 80          
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

101 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

3.2 นักเรียนร้อยละ 80         
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกท่ีดี มีคณุธรรม
จริยธรรม 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

101 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

4) ร้อยละผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ระดับคุณภาพ  ด ี
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

 
มาตรฐาน 

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน
คน 

เฉลี่ย
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
17 17 14 19 17 17 101 100 

4.1 นักเรียนร้อยละ 70         
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
พัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

(12) 
70.58 

(15) 
88.23 

(9) 
64.28 

(15) 
78.94 

(16) 
94.11 

(14) 
82.35 

81 80.19 
(4) 

ดีเลิศ 

4.2 นักเรียนร้อยละ 70         
มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกลมพล
ศึกษา หรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

(12) 
70.58 

(15) 
88.23 

(9) 
64.28 

(15) 
78.94 

(16) 
94.11 

(14) 
82.35 

81 80.19 
(4) 

ดีเลศิ 

4.3 นักเรียน ร้อยละ 80       
มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบตัิตน
ตามสุขบญัญตัิ 10 ประการ 

(16) 
94.11 

(16) 
94.11 

(13) 
92.85 

(16) 
84.21 

(16) 
94.11 

(16) 
94.11 

93 92.07 
(5) 

ยอดเย่ียม 

4.4 นักเรียน ร้อยละ 80 
หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา 
ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ
วิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

(12) 
70.58 

(15) 
88.23 

(9) 
64.28 

(15) 
78.94 

(16) 
94.11 

(14) 
82.35 

81 80.19 
(4) 

ดีเลิศ 

4.5 นักเรียน ร้อยละ 80       
มีความรู้ทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่
 

(12) 
70.58 

(15) 
88.23 

(9) 
64.28 

(15) 
78.94 

(16) 
94.11 

(14) 
82.35 

81 80.19 
(4) 

ดีเลิศ 

4.6 นักเรียน  ร้อยละ 80       
มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจติ
สาธารณะ 
 

(12) 
70.58 

(15) 
88.23 

(10) 
71.41 

(15) 
78.94 

(16) 
94.11 

(16) 
94.11 

84 83.16 
(4) 

ดีเลิศ 

4.7 นักเรียนร้อยละ 80       
ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน ดา้น
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
 

(12) 
70.58 

(15) 
88.23 

(10) 
71.41 

(17) 
89.47 

(16) 
94.11 

(16) 
94.11 

86 85.14 
(4) 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1   ระดับคุณภาพ  ดี 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

 
มาตรฐาน 

 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2.1 สถานมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ปฏิบัติได้จริง  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
     2.1.1 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  

5 
(5) 

ยอดเยี่ยม 
     2.1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกับเป้าหมาย       
แผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

5 
(5) 

ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

5 
(5) 

ยอดเยี่ยม 
     2.2.2 มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

5 
(5) 

ยอดเยี่ยม 
     2.2.3 มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

5 
(5) 

ยอดเยี่ยม 
     2.2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
     2.2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.3.1 สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง     

4 
(4) 

ดีเลิศ 
     2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความ
ต้องการของผู้เรียน    ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
     2.3.3 ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
     2.3.4 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ   
     2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง
ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
     2.4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้           
และค านึงถึงความปลอดภัย 4 

(4) 
ดีเลิศ 

     2.5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้        
และค านึงถึงความปลอดภัย 4 

(4) 
ดีเลิศ 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

 
มาตรฐาน 

 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

     2.5.3 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

4 
(4) 

ดีเลิศ 

   สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

มาตรฐาน จ านวน 
8 คน 

ร้อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
     3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

7 87.50 ดีเลิศ 

     3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม
ได้จริง แบบ Active Learning 7 87.50 ดีเลิศ 

     3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี
ความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 7 87.50 ดีเลิศ 

     3.1.4 ครูร้อยละ 80 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น       
สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน 

8 100 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

     3.2.1 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

7 87.50 ดีเลิศ 

     3.2.2 ครูร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 7 87.50 ดีเลิศ 

     3.2.3 ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน              
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

8 100 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
     3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 7 87.50 ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

7 87.50 ดีเลิศ 

     3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

7 87.50 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

 6.5 โครงการที่ด าเนินการในแต่ละมาตรฐาน ปีการศึกษา 2564 
  6.5.1 โครงการและมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน ฐานข้อมูลปี 2563 งาน/โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 

ดีเลิศ 
1.พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
คุณธรรมส าหรับนักเรียนปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ดีเลิศ 
2. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ
การศึกษาระดับปฐมวัยยุคใหม ่

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 
3. พัฒนาศักยภาพ ครูปฐมวัย สู่
ความเป็นมืออาชีพ       

 
  6.5.2 โครงการและมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน ฐานข้อมูลปี 2563 งาน/โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
 

ดีเลิศ 1.โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
และมีจิตสังคม 
2.โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน    
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
5. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
6. โครงการอาหารกลาง 
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
8. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษายุค
ใหม่ 
9. โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
10. โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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มาตรฐาน ฐานข้อมูลปี 2563 งาน/โครงการ/กิจกรรม 
  

 
11. โครงการจัดหา จดัซื้อ 
ซ่อมแซม บ ารุง รักษา พัสดุ 
ครุภณัฑ ์
12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ดีเลิศ 
  

 ระดับการศึกษาปฐมวัยในภาพรวม 

 จัดโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  . .3.. โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ปฐมวัย 

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

 รายละเอียดผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกรายมาตรฐาน ดังนี้ 
- มาตรฐานที่มีผลการประเมิน ระดับยอดเยี่ยม  จ านวน..1.มาตรฐาน ได้แก่ 1 
- มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ จ านวน..2..มาตรฐาน ได้แก่ 2,3  
- มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน..-..มาตรฐาน ได้แก่ - 
- มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับปานกลาง  จ านวน  -  มาตรฐาน ได้แก่  
- มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับก าลังพัฒนา  จ านวน  - ได้แก่ - 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม 
 จัดโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  14   โครงการ  แต่ละโครงการ 
จะมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ขั้นพื้นฐาน 

- ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา .....-......คะแนน 
- มีคุณภาพระดับ.........ดี............ 

 รายละเอียดผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกรายมาตรฐาน ดังนี้ 
- มาตรฐานที่มีผลการประเมิน ระดับยอดเยี่ยม  จ านวน  - มาตรฐาน ได้แก่ – 
- มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ  จ านวน..2..มาตรฐาน ได้แก่ 2,3 
- มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน..1..มาตรฐาน ได้แก่ 1 
- มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับปานกลาง  จ านวน..-..มาตรฐาน ได้แก่  
- มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับก าลังพัฒนา  จ านวน..-..มาตรฐาน 
ได้แก่ ..- 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

 6.6 ผลการทดสอบปลายปี  
  6.6.1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 
(เนื่องจากสถานการณ์โควิดสถานศึกษาจึงด าเนินการทดสอบโดยสถานศึกษา ใช้แบบทดสอบ             
ปีการศึกษา 2562) 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ผลต่างระดับโรงเรียนกับระดับต่าง ๆ ปี 2563 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ผลต่าง ระดับ 
สพฐ. 

ผลต่าง ระดับประเทศ ผลต่าง 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 (เนื่องจากสถานการณโ์ควิด
สถานศึกษาจึงด าเนินการทดสอบโดยสถานศึกษา ใช้แบบทดสอบ ปกีารศึกษา 2562) 
ภาษาไทย 47.54 56.93 9.39 47.95 8.98 49.07 7.86 
คณิตศาสตร ์ 41.54 48.00 6.46 31.60 16.40 32.90 15.10 
วิทยาศาสตร ์ 43.40 57.30 13.90 34.30 13.00 35.55 11.75 
ภาษาอังกฤษ 35.77 55.22 19.45 30.86 24.34 34.42 20.80 
ค่าเฉลี่ยรวม 42.06 54.36 12.30 36.17 18.19 37.98 16.38 

    

  6.6.2 ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ผลตา่งระดับโรงเรียนกับระดับต่าง ๆ ปี 2563 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ผลต่าง ระดับ 
สพฐ. 

ผลต่าง ระดับประเทศ ผลต่าง 

 

  

4) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ (National Test : NT) 
ด้านคณติศาสตร ์ 49.80 42.66 - 7.14 40.47 2.19 41.30 1.36 
ด้านภาษาไทย 46.10 58.20 12.10 47.46 10.74 47.76 10.44 
ค่าเฉลี่ยรวม 47.95 50.43 2.48 43.97 6.47 44.53 5.90 

 

  6.6.2 ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ผลต่างระดับโรงเรียนกับระดับต่าง ๆ ปี 2563 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ผลต่าง ระดับ 
สพฐ. 

ผลต่าง ระดับประเทศ ผลต่าง 

 

3) ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรยีน (Reading Test : RT) 
การอ่านออกเสียง 81.88 83.88 2.00 74.13 9.75 74.14 9.74 
การอ่านรู้เรื่อง 80.70 75.17 - 5.53 72.23 2.94 71.86 3.31 
ค่าเฉลี่ยรวม 81.29 79.52 - 1.77 73.20 6.32 73.02 6.50 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 จากการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา                
ปีการศึกษา 2562  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ ส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐาน (สมศ.) 
และการประเมินบริบทของสถานศึกษา จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. พันธกิจ (MISSION) 
 1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ และเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 3. ประสานสัมพันธ์กับองค์กรของทางราชการและเอกชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย (GOAL) 
 1. นักเรียนในวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างเสมอภาค  
 2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  
 4. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านระบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) เป็นกลไกส าคัญ 
 5. พัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานและผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 6. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4. กลยุทธ์ (STRATITIC) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษา เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย และบูรณาการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  
 กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุก ภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

5.  อัตลักษณ์  “.......เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม......” 
6.  เอกลักษณ์ “ ...ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม........... ” 
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7. ฐานข้อมูลเดิม เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2564 
 7.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ฐานข้อมูลปี 

2563 
เป้าหมาย
ปี 2564 

แนวทางการพัฒนา 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 3.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างคุณธรรมส าหรับนักเรียน
ปฐมวัย  
-กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  
-กิจกรรมเล่าเรื่องจากประสบการณ ์ 
-กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่แห่งการ
เรียนรู ้ 
-กิจกรรมบทบาทสมมต ิ 
-กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพและ
หนังสือส่งเสริมการอ่าน  
-กิจกรรมทัศนศึกษาบริเวณโรงเรียน
และบรเิวณชุมชน  
-กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค ์ 
-กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  
-กิจกรรม Cooking  
-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  
-กิจกรรมอ่านออกเขียนได ้ 
-กิจกรรมจดัมุมแสดงผล 
-กิจกรรมพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
และค่ านิยมหลัก 12 ประการ  
-กิจกรรมจดัการเรียนรู้เพื่อสร้าง
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย 
อารมณ์และจติใจ สังคม และ
สติปัญญา  
-กิจกรรมยิม้ไหว ้ทักทายกัน 
-กิจกรรมการเคลื่อนไหวและเข้า
จังหวะ  
-กิจกรรมทดสอบสมรรถนะเด็ก
ปฐมวัย  
-กิจกรรมกีฬาอนุบาล  
-กิจกรรม อย.น้อย และจัดการขยะ  
-กิจกรรมโภชนาการอาหารปลอดภัย  
-กิจกรรมกายสะอาด ปลอดเหา 
 
 
 

 1.1 มีพัฒนาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภยัของตนเอง
ได ้

ดีเลิศ 
(ร้อยละ80) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ80) 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจควบคุม
และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ90) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ80) 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ84) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ80) 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สือ่สารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด ้

ดีเลิศ 
(ร้อยละ84) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ80) 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ฐานข้อมูลปี 

2563 
เป้าหมาย
ปี 2564 

แนวทางการพัฒนา 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ดีเลิศ ดเีลิศ 2.โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการศึกษาระดับปฐมวัยยคุ
ใหม ่
ประชุมผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่ อ
พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยให้เหมาะสม  
-สร้างความตระหนักและความเข้าใจ
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
-วิ เคราะห์และปรับปรุ งหลักสูตร
ปฐมวัย 
-ประเมินการใช้หลักสตูรปฐมวัย 
-กิจกรรมการประชุมครูประจ าเดือน
เพื่อมอบหมายงาน 
-กิ จกรรมนิ เ ทศภาย ใน  ติ ดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเรียนการ
สอน  โครงการ  /กิจกรรม 
-กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ( 4 ปี) 
-.กิจกรรมท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
-กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
-กิจกรรมท า SAR ระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
-กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-กิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
อ อ ก แ บ บ ห ลั ก สู ต ร  ก า ร จั ด
ประสบการณ์ และการประ เมิ น
พัฒนาการเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 

2.1มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.3ส่งเสริมใหค้รูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดั
ประสบการณ ์

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4จัดสภาพแวดล้อม สื่อเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และเพยีงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.5ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปดิโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ฐานข้อมูลปี 

2563 
เป้าหมาย
ปี 2564 

แนวทางการพัฒนา 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
1.พัฒนาศักยภาพ ครูปฐมวัย สู่
ความเป็นมืออาชีพ       
1. กิจกรรมอบรม / สมัมนา  
ส่วนราชการและลงทะเบียนตามความ
สมัครใจ 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานคดัเลือก
โรงเรียนที่จะไปศึกษาดูงาน
ประสานงานกับโรงเรียนท่ีจะไปศกึษาดู
งานศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
3. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 
4. กิจกรรมศึกษาด้วนตนเอง (TEPE 
Online) 
5. กิจกรรม PLC เพื่อการพัฒนา 
6.กิจกรรมจดัท าแผนจดัประสบการณ์
เน้นการปฏิบตัิแบบ Active Learning 
7.กิจกรรมจดัหา จัดท า สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.1จัดประสบการณ์ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการ
เด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
7.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ฐานข้อมูลปี 

2563 
เป้าหมาย
ปี 2564 

แนวทางการพัฒนา 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  

ด ี ด ี
1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 3R8C   
-กิจกรรมวิเคราะห์ผลการทดสอบ  
O-net และ NT  
-กิจกรรม PLC  
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียน  
-กิจกรรมคดิเลขเร็ว  
-กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ(ติวเข้ม)  
-กิจกรรมเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ  
(ดาวแห่งการสื่อสาร) 
 
 
 
 
 

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับช้ัน 

ด ี
(ร้อยละ72.44) 

ด ี
(ร้อยละ70) 

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 

ด ี
(ร้อยละ72.44) 

ด ี
(ร้อยละ70) 

3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ด ี
(ร้อยละ69.38) 

ด ี
(ร้อยละ65) 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

ด ี
(ร้อยละ70) 

ด ี
(ร้อยละ75) 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ฐานข้อมูลปี 

2563 
เป้าหมาย
ปี 2564 

แนวทางการพัฒนา 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  -กิจกรรมซ่อมเสริม 
-กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง  
 -กิจกรรมสตูรคณู คิดเลขเร็ว ก่อน
เรียน  
-กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ/ทักษะ
ความสามารถด้านต่าง ๆ 
 -กิจกรรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลย ีทุก
ช้ันเรียน  
-กิจกรรมรักการอ่าน  
-กิจกรรมวันส าคัญ  
-กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมจดัหา จัดท าสื่อและ
นวัตกรรม  
- กิจกรรมการท าโครงงาน 
-กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย 
-กิจกรรมจดัท าข้อสอบทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ที่สอดคล้อง NT , O-Net 
และข้อสอบแนว Pisa 
- กิจกรรมอบรม ICT 
-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเปิด 
Open Approach 

5.1) ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสตูรเพิม่ขึ้นร้อยละ  2 
-นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ78.57) 

ด ี
(ร้อยละ65) 

-นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดีขึ้น
ไป (เกรด 3 ขึ้นไป) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ78.57) 

ด ี
(ร้อยละ65) 

-นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ77.55) 

ด ี
(ร้อยละ65) 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดบัดี
ขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป) 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ90.81) 

ด ี
(ร้อยละ70) 

-นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา (เกรด 3 ขึ้นไป) 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ96.93) 

ด ี
(ร้อยละ75) 

-นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (เกรด 3 ขึ้นไป) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ88.77) 

ดี 
(ร้อยละ75) 

2.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
-กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เสริมสร้าง
คุณธรรม  
-กิจกรรมโรงเรยีนสุจริต 
   กิจกรรมบริษัทสร้างการด ี
   กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
-คนดีตัวอย่าง(เก็บของได้ ส่งคืน
เจ้าของ) 
-กิจกรรส่งเสรมิประชาธิปไตย  
-กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
-กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
-กิจกรรมลูกเสือ 
-กิจกรรมจติอาสา 
-กิจกรรมส่งเสริมการออม 
 

-นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานและพื้นฐานอาชีพ (เกรด 3 ขึ้นไป) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ89.79) 

ดี 
(ร้อยละ75) 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู
ภาษาต่างประเทศ (เกรด 3 ขึ้นไป) 

ดี 
(ร้อยละ68.36) 

ดี 
(ร้อยละ65) 

5.2) ค่าเฉลีย่ผลการประเมินระดับชาติ (NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3เพิม่ขึ้นร้อยละ 2 

-ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
     -ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 

 
47.95 
46.10 
49.80 

 
48.90 
47.02 
50.79 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ฐานข้อมูลปี 

2563 
เป้าหมายปี 

2564 
แนวทางการพัฒนา 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

5.3) ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
       ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
-ภาษาไทย  
-คณิตศาสตร ์ 
-วิทยาศาสตร ์ 
-ภาษาอังกฤษ 

 
54.36 
56.93 
48.00 
57.30 
55.22 

 
55.44 
58.06 
48.96 
58.44 
56.32 

3.โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและ
มีจิตสังคม 
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
-กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
สารเสพตดิ  
-กิจกรรมแข่งขันกีฬา 
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
-กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน 
-กิจกรรมดืม่นม 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
-ร่างกายสะอาด ปลอดเหา 
-คัดแยกขยะ 
-กิจกรรม 30 นาทีสร้างสุขภาพ 
-กิจกรรมร่วมอาสาก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย 
- กิจกรรมป้องกันการแพรร่ะบาด
เชื้อโควิด 19 
-กิจกรรม 5 ส  
-กิจกรรมขัดแยกขยะ (3Rs) 
13.โครงการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมปลูกผักปลอดสาร 
- กิจกรรมปลูกเห็ด 
- มะนาว 
- กิจกรรมแปรรูปจากกล้วย 
- กิจกรรมยอดนักออม 
- กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จากวสัดุ
เหลือใช้ เช่น ฝาง ต้นกก 
- กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี่องาน
อาชีพ 

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ88.77) 

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ80) 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน   

1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ80.61) 

 

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ 80) 

2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 100) 

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ 80) 

3) ยอมรับท่ีอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ 
 (ร้อยละ89.79) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ 80) 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจติสงัคม ดี 
 (ร้อยละ72.44) 

ดี 
(ร้อยละ 70) 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ฐานข้อมูลปี 

2563 
เป้าหมายปี 

2564 
แนวทางการพัฒนา 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
1.โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน 
-กิจกรรมจดัซื้อหนังสือเรียนและ
มอบหนังสือเรยีนให้นักเรียน  
-กิจกรรมจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน  
-กิจกรรมจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน  
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
  วิชาการ  
  คุณธรรม/ลส.นร  
  ทัศนศึกษา  
  สารสนเทศ ICT 
2.โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา         
(ครูจ้าง) 
-กิจกรรมจดัหาครูช่วยสอน 
3.โครงการจัดหา จัดซ้ือ ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์  
-กิจกรรมจัดหา จัดซื้อพัสด ุครุภัณฑ์
เพื่อพัฒนาการศึกษา เช่น กระดาษ 
หมึกเตมิเครื่องพิมพ ์สมุดรายงาน 
ปพ.แบบต่าง ๆ เป็นต้น  
-กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุครภุัณฑ์ที่
ช ารุด 
-กิจกรรมจดัหา  ซ่อมแซมวสัดุ
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องพริ้นเตอร ์
-กิจกรรมจดัหาวัสดุฝึก สอน สอบ 
4.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-กิจกรรมคัดกรองนักเรียน  
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
-กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ยากจนและขาดแคลน  
-กิจกรรมจดัหา/มอบทุนการศึกษา  
-กิจกรรมประกันชีวิตหมู่นักเรียน  
-กิจกรรมแนะแนวการศึกษา/ปัจฉิม 
 
 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ฐานข้อมูลปี 

2563 
เป้าหมายปี 

2564 
แนวทางการพัฒนา 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ ) 

 

  5.โครงการอาหารกลางวัน 
-กิจกรรมจดัหาผู้ประกอบการจัด
ท าอาหารกลางวัน  
-กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร  
-กิจกรรมกินหมดจาน  
-กิจกรรมเราช่วยกันดูแลรักษาโรง
อาหาร  
-กิจกรรมของเรา เราดูแลเอง 
6.โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่ 
- กิจกรรมจัดท าโครงสร้างระบบ
บริหารของโรงเรียน 
- กิจกรรมประชุมครูประจ าเดือน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารไปราชการ
ท าค ารับรอง ปฏิบัติราชการ 
- กิจกรรมนิเทศภายใน  
- กิจกรรมท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และ
ประเมินหลักสูตรระดับการศึกษา
ปฐมวัย 
- กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และ
ประเมินหลักสูตรระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- กิจกรรมท า SAR 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ /ปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรม 5 ส 
- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
ห้องสมุด 
- กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน 
ห้องคอมพิวเตอร์ และภูมิทัศน์รอบ
นอกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบธุรการ การเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ 
- กิจกรรมออกสาส์นสัมพันธ์ 
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- กิจกรรมทาสีอาคารเรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ฐานข้อมูลปี 

2563 
เป้าหมายปี 

2564 
แนวทางการพัฒนา 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ ) 

 

  7. โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-กิจกรรมประหยดัพลังงาน 
-ค่าไฟฟ้า 
-ค่าน้ าประปา 
-ค่าโทรศัพท์ 
-ค่าอินเทอร์เน็ต 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
1.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้ใน
ชุมชน  
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ภายนอก 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สู่ความ
เป็นมืออาชีพ 
-กิจกรรมอบรม สัมมนา ประชุม  
-กิจกรรมศึกษาดูงาน  
-กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ  
-กิจกรรมศึกษาด้วยตนเอง Online  
-กิจกรรม PLC เพื่อการพัฒนา 
-กิจกรรมศึกษาช้ันเรียน 
-กิจกรรมนิเทศภายใน 
-พัฒนาและปรับปรุง ประเมิน
หลักสตูรสถานศึกษา (ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
- พัฒนาและปรับปรุง ประเมิน
หลักสตูรสถานศึกษา (ระดับ
การศึกษาปฐมวัย) 

3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

 
1. แหล่งงบประมาณ  

แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 มาของ
งบประมาณ:ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 25 มิถุนายน 2564 
  -  ระดับปฐมวัย  (1,700 X 44 (จ านวน นร.) 74,800 - 
  -  ระดับประถมศึกษา   (1,900 X 116 (จ านวน นร.) 220,400 - 

 
(หาก ร.ร.ใด มีนร.ต่ ากว่า 120 คนจัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 
500 บาท/ปี 

0 
- 

 รวม 295,200 - 
1) เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   

  - ระดับปฐมวัย  (430 X 44 (จ านวนนร.) 18,920 - 
  - ระดับประถมศึกษา (480 X 116 (จ านวน นร.) 55,680 - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (880 X 0 (จ านวน นร.) 0  
 รวม 74,600   - 

2) งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามีโปรดระบุ)   
 -งบคงเหลือจากปีการศึกษา 2563(งบอุดหนุน) 60,000  
 -งบคงเหลือจากปีการศึกษา 2563(งบพัฒนาผู้เรียน) 68,862 - 
 รวม 128,862 - 
   - 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 498,662 - 
 การจัดสรรงบประมาณ:   

 
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่นค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ 
ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุงซ่อมแซม (15%) 74,799 - 

 2. งบส ารอง (5%) 24,931 - 

 

3. ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ สพฐ. /สพป. / สมศ. /ความต้องการของ ร.ร. 
(80 %) 398,932 - 

    
 รวม 498,662  
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แหล่งงบประมาณ (เพิ่มเติม) 
  

3) งบอ่ืน ๆ   
   - งบเงินรายได้สถานศึกษา  (คณะครูบริจาค)  99,000  
 รวม 99,000  
 การจัดสรรงบประมาณ   
   -. ใช้จ้างครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 99,000  
 รวม 99,000  

 
2. โครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2564 
 2.1 สรุปงบหน้าโครงการ   
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 

ใช้งบประมาณ
จาก สนอง

มฐ.ที ่
ชื่อโครงการ 

 

ใช้งบประมาณ
จาก สนอง

มฐ.ที ่
รายหัว 

แหล่ง
อ่ืน 

รายหัว 
แหล่ง
อ่ืน 

1.พัฒนาศักยภาพ
และ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
คุณธรรมส าหรับ
นักเรียนปฐมวัย 

30,000 - 1,2,3 1. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
และมีจิตสังคม 

20,000 - 1,2 

2. พั ฒ น า ร ะ บ บ
การบริหารจัดการ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยยุคใหม ่

- - 2 2. พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ - 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

30,000 

1,2,3 

3. พัฒนาศักยภาพ 
ครูปฐมวัย สู่ความ
เป็นมืออาชีพ       
 

- - 3 3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท า งก า ร
เรียน             

- 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

96,342 

1,2,3 

    4. โ ค ร ง ก า ร พัฒน า
ศักยภาพผู้ เรียนโดย
เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
3R8C 

- 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

17,120 

1,2,3 

    5. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

25,000 - 2,3 

    6.  จั ด ห า  จั ด ซื้ อ 
ซ่อมแซม บ ารุง รักษา 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 

152,470  1,2 

    7. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 ปัจจัยพื้นฐาน
ยากจน 
งบอื่น ๆ 

 

01,2,3 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 

ใช้งบประมาณ
จาก สนอง

มฐ.ที ่
ชื่อโครงการ 

 

ใช้งบประมาณ
จาก สนอง

มฐ.ที ่
รายหัว 

แหล่ง
อ่ืน 

รายหัว 
แหล่ง
อ่ืน 

    8. อาหารกลางวัน - งบจากอบต. 
() 

 

    9. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

73,221* - 2 

    10. จัดหาบุคลากร
เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

- เงินบริจาค 
(99,000) 

1,2,3 

    11. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

- งบเรียนฟรี 
-ค่า
เครื่องแบบ 
-ค่าอุปกรณ์
การเรียน 
-ค่าหนังสือ
เรียน 

1,2,3 

    12.  พัฒนา ร ะบบ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษายุคใหม ่

50,000 - 1,2,3 

    13. พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8,000 - 1,2 

รวม
งบประมาณ 

30,000 - รวมงบประมาณ 225,470 143,462 

รวมทั้งสิ้น 30,000 รวมทั้งสิ้น 398,932 
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ปฐมวัย 
 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
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1. โครงการ   พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมส าหรับนักเรียนปฐมวัย       
แผนงาน   งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางกนกพร  ภูพานเพชร 
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2564 -   31  มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษ 

ที่ 21  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย และบูรณาการ

จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะ 

ที่ดีสมวัยทุกด้าน 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
...................................................................................................................................................... 
1.หลักการและเหตุผล    
 เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาด้านร่างกายที่แข็งแรง น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย   
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถของตนเองและผู้ อ่ืน มีความมั่นใจ  กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันรู้หน้าที่
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแล
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล       
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ มีความสามารถในการคิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สามารถตัดใจใน
เรื่องง่าย ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการและใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน
(2563) 

เป้าหมายปี 
(2564) 

เพื่อพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญาของ
ผู้เรยีน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง      
มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองไดร้ะดับดีขึ้นไป 

96.27 
(ยอดเยี่ยม) 

80 
(ยอดเยี่ยม) 
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วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน
(2563) 

เป้าหมายปี 
(2564) 

 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจควบคุม
และแสดงออกทางอารมณไ์ดไ้ดร้ะดับดีขึ้น
ไป1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้
ระดับดีขึ้นไป 

100 
(ยอดเยี่ยม) 

99.57 
(ยอดเยี่ยม) 

80 
(ยอดเยี่ยม) 

80 
(ยอดเยี่ยม) 

 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สือ่สารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ได้ระดับดีขึ้นไป 

85.68 
(ดีเลิศ) 

80 
(ยอดเยี่ยม) 

 
หมายเหตุ   คุณภาพระดับดีขึ้นไป หมายความว่า ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มต้น วันที่  16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินการ 

งบ 
ประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มิ.ย.64 - นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
2. กิจกรรมเล่าเร่ืองจากประสบการณ์ พ.ค.64– มี.ค.65 - ครูประจ าชัน้ 
3. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่แห่งการเรียนรู้ พ.ค.64– มี.ค.65 - นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
4. กิจกรรมบทบาทสมมต ิ พ.ค.64– มี.ค.65 - ครูประจ าชัน้ 
5.กิจกรรมเล่าเร่ืองจากภาพและหนังสือส่งเสริม
การอ่าน 

พ.ค.64– มี.ค.65 
- 

ครูประจ าชัน้ 

6. กิจกรรมทัศนศึกษาบริเวณโรงเรียนและบริเวณ
ชุมชน 

ภาคเรียนละ2 คร้ัง - 
ครูประจ าชัน้ 

7. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พ.ค.64– มี.ค.65 - ครูประจ าชัน้ 
8. กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย พ.ค.64– มี.ค.65 - นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
9. กิจกรรม Cooking เดือนละ 1 ครั้ง - นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
10. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง พ.ค.64– มี.ค.65 - นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
11. กิจกรรมอ่านออกเขียนได ้ พ.ค.64– มี.ค.65 - นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
12. กิจกรรมจัดมมุแสดงผล พ.ค.64– มี.ค.65 30,000 นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
13. กิจกรรมพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
หลัก 12 ประการ 

พ.ค.64– มี.ค.65 - นางกนกพร/ครูปฐมวัย 

14. กิจกรรมจัดการเรียนรู้เพื่อสรา้งพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ร่างกาย อารมณ์และจติใจ สงัคม และสติปัญญา 

พ.ค.64– มี.ค.65 
- 

นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
เจา้หน้าที่สาธารณสุข 

15. กิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทายกัน พ.ค.64– มี.ค.65 - นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
16. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ พ.ค.64– มี.ค.65 - นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
17. กิจกรรมทดสอบสมรรถนะเดก็ปฐมวัย พ.ค.64– มี.ค.65  นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
18. กิจกรรมกีฬาอนุบาล พ.ค.64– มี.ค.65  นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
19. กิจกรรม อย.น้อย และจัดการขยะ พ.ค.64– มี.ค.65 - นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
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กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินการ 

งบ 
ประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ 

20. กิจกรรมโภชนาการอาหารปลอดภัย พ.ค.64– มี.ค.65  นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
21. กิจกรรมกายสะอาด ปลอดเหา พ.ค.64– มี.ค.65  นางกนกพร/ครูปฐมวัย 
ประเมิน  สรุป และรายงาน มี.ค.65 - นางกนกพร 

รวม  30,000  
 
การประเมินผลโครงการ 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล 
1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบรายงานผลการผล 
  การด าเนินงานตามโครงการ 
3.ภาพถ่าย 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
 
            ผู้เสนอโครงการ                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                                                
   
     (นางกนกพร  ภูพานเพชร )           (นายอภิชาติ  ศรีสารคาม) 
 ครู  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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2. ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยยุคใหม่ 
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอภิชาติ  ศรีสารคาม  และ นายมงคล  ดีสิมวงศ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        16 พฤษภาคม  2564 -   31  มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพตามหลัก             

ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วนในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  1. สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทาง 

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
    2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม 

เป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

    3. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
......................................................................................................................................................................................................... 

หลักการและเหตุผล    
 เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู
และบุคคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือสร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสอดคล้องกับวิถีชีวิตครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น     
จัดครูให้เหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ให้จัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู  
 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

เพ่ือให้กระบวนการ
บริหารและการจัดการมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
 

2.1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ     16  พฤษภาคม 2564  ถึง 31  มีนาคม  2565 
 
 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมจัดท าโครงสร้างระบบบริหารของโรงเรียน พ.ค. 64 - นายมงคล 
2.ประชุมผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยให้เหมาะสม 

พ.ค. 64- 
มี.ค. 65 

- นายอภิชาต ิ

3.สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 

มิ.ย.64  นายอภิชาต ิ

4.วิเคราะห์และปรบัปรุงหลักสูตรปฐมวัย พ.ค.64 - 
มี.ค.65 

- นายอภิชาต ิ

5.ประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
 

เม.ย.64 - 
 

นางกนกพร/นางวิไล
ลักษณ์และคณะครู 

6.กิจกรรมการประชุมครูประจ าเดือนเพื่อมอบหมาย
งาน 

พ.ค.64 - 
 

นางวไิลลักษณ์ /นาง
กนกพร คณะคร ู

7.กิจกรรมนิเทศภายใน ติดตามประเมินผลการจัด
กิจกรรมเรียนการสอน  โครงการ  /กิจกรรม 

พ.ค.64- 
มี.ค.65 

- นางกนกพร/ครู
ปฐมวัยทุกคน 

8.กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา          
  ( 4 ปี) 

พ.ค.64- 
มี.ค.65 

 นางกนกพรครูปฐมวยั
ทุกคน 

9.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน    

มี.ค. 65 - นางกนกพร 

10.กิจกรรมท าแผนปฏบิัติการประจ าปี ภาคเรียนละ 2 
คร้ัง 

- นายอภิชาติและนาย
มงคล  

11.กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ปีละ 2 คร้ัง - นายอภิชาติ/คณะครู 

12.กิจกรรมท า SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ค. 64 - นายอภิชาติ/คณะครู 
13.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ค.64 

มี.ค.65 
- คณะครูปฐมวัยทุกคน 

14.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

พ.ค.64 
มี.ค.65 

- นายอภิชาติและนาย
มงคล 
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กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

14.กิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม สมัมนาความรู้เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ การออกแบบหลักสตูร การจดั
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 

พ.ค.64 
มี.ค.65 

- คณะครู 

ประเมินผล  สรุป  รายงานผล มี.ค.65 - นายอภิชาต ิ
รวม  -  

 
การประเมินผลโครงการ 
 

เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีการประเมินผล 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 
 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
        ผู้เสนอโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                                          
                                                                                                                    
        (นายอภิชาติ  ศรีสารคาม)                                         (นายอภิชาติ  ศรีสารคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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3. โครงการ   พัฒนาศักยภาพ ครูปฐมวัย สู่ความเป็นมืออาชีพ       
แผนงาน   งานบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นางกนกพร  ภูพานเพชร 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2564 -   31  มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยใช้กระบวนการ 

    ศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) เป็นกลไกในการพัฒนาครู        
    ให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพใน 
    การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลมี 
    การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
    ความเป็นครู 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
............................................................................................................................................... ................. 
1. หลักการเละเหตุผล 

 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรมใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถการจัดประสบการณ์
ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล พัฒนาการเด็กอย่าง
เป็นระบบ โดยผ่านกระบวนการอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดูงาน  
  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครู 
และบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและมีขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 
2.เพ่ือพัฒนาครู และ
บุคลากรสู่การปฏิบัติ 
 

 1.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

2.สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นละปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
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วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

อย่างมีคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการ PLC 
3.เพ่ือพัฒนาครูใช้
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

  

 
ระยะเวลาด าเนินการ     16  พฤษภาคม 2564  ถึง 31  มีนาคม  2565 
 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมอบรม / สัมมนา  
2.กิจกรรมศึกษาดูงาน 
3.กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 
4.กิจกรรมศึกษาด้วนตนเอง (Online) 
5.กิจกรรม PLC เพ่ือการพัฒนา 
6.กิจกรรมจัดท าแผนจัดประสบการณ์ 
เน้นการปฏิบัติแบบ Active Learning 
7.กิจกรรมจัดหา จัดท า สื่อและเทคโนโลยีที่ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

- นางกนกพร/ 
คณะครูทุกคน 

 
 
 
 

ผู้บริหาร 

ประเมินผล/สรุป-รายงานผล มี.ค. 65 - กนกพร 
รวม -  

 

การประเมินผลโครงการ 
 

เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีการประเมินผล 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
3.แบบรายงานการอบรม 
 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
4.รายงานการเข้ารับการอบรม 

 
 
 

               ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                                                                                   
         ( นางกนกพร  ภูพานเพชร )                                  ( นายอภิชาติ ศรีสารคาม ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รายละเอียดโครงการ 



 
 

 

 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

1. โครงการ   ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและมีจิตสังคม 
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ   นายทองมาก  มีมา 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2564   -    มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 3     พัฒนาผู้เรียนให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรัก 

การออกก าลังกาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  พัฒนาระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนจากภัย 
    พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
    การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
.................................................................... ............................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสมรรถภาพทางกายที่ดี
ตามเกณฑ์ รักการออกก าลังกาย มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอรู้หลักการป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่าง  ๆ
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคโควิด-19 ดูแลอนามัยทางกาย โรคติดต่อทางผิวหนัง ดูแลสุขภาพศีรษะปราศจากเหา 
ดูแลสุขภาพปากและฟัน ดูแลความสะอาดของเล็บมือเล็บเท้า จัดท าบัตรสุขภาพ  จัดตรวจสุขภาพและให้การ
ดูแลรักษาปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน การรู้จักใช้ของส่วนตัวไม่ใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ า ผ้าเช็ดหน้า    
แปรงสีฟัน สุขภาพจิต รู้จักควบคุมอารมณ์  กล้าแสดงออก ชอบศิลปะ ดนตรี กีฬา เพ่ือให้เกิดสุนทรียภาพ 
อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข   
เข้าใจผู้อื่นและไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูล
ฐาน

(2563) 

เป้าหมายปี 
(2564) 

เพ่ือผู้เรียนให้มีสุขภาวะทาง
กายท่ีดีและมีจิตสังคม 

1.1นักเรียนร้อยละ 70 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
พัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
1.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศกึษา หรือ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ทุกข้อ 
1.3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง  
แต่งกายสะอาดเรยีบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด 
และปฏิบตัิตนตามสุขบัญญตัิ 10 ประการ 

80.19 
ดีเลิศ 

 
80.19 
ดีเลิศ 

 
 

92.07 
ยอดเยี่ยม 

 

70 
ด ี
 

70 
ด ี
 
 

80 
ดเีลิศ 
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วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูล
ฐาน

(2563) 

เป้าหมายปี 
(2564) 

 

1.4 นักเรียน ร้อยละ 80 หลีกเลีย่งจากสิ่ง 
มอมเมา ปญัหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท  
และอบายมุขทุกชนิด 
1.5 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรูท้ักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
1.6 นักเรียน  ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกในการด าเนินชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ 
1.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ดา้นความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

80.19 
ดีเลิศ 

 
80.19 
ดีเลิศ 
83.16 
ดีเลิศ 

 
85.14 
ดีเลิศ 

80 
ดีเลิศ 

 
80 

ดีเลิศ 
80 

ดีเลิศ 
 

80 
ดีเลิศ 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มต้น วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
 2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
สารเสพตดิ  
4. กิจกรรมแข่งขันกีฬา 
5. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
6. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน 
7. กิจกรรมดืม่นม 
8. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรยีน 
9. ร่างกายสะอาด ปลอดเหา 
10. คัดแยกขยะ 
11. กิจกรรม 30 นาทีสร้างสุขภาพ 
12. กิจกรรมร่วมอาสาก าจดัแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย 
13. กิจกรรมป้องกันการแพรร่ะบาดเช้ือ
โควิด 19 
14. กิจกรรม 5 ส  
15. กิจกรรมขัดแยกขยะ (3Rs) 

พ.ค. 2564  นายทองมาก  มีมา 

16. ประเมินผล  สรุป รายงานผล มี.ค. 65 - นายทองมาก  มีมา 
รวม 20,000  
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

การประเมินผลโครงการ 
 

เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีการประเมินผล 
1.แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
3.เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ รายมาตรฐาน 
4. แบบรายงานกิจกรรม 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
        
 
 
        ผู้เสนอโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                          
 
    (นายทองมาก  มีมา)                     (นายอภิชาติ  ศรีสารคาม) 
ครูโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

2. โครงการ       พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ            นางบังอร  จินบุตร 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           16 พฤษภาคม  2564   -   31  มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย และบูรณาการ 

จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 
    ที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความ 
    รักในสถาบนัหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
.................................................................................................................................................. 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย ผู้ เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา       
ภาษา วัฒนธรรมประเพณี นอกจากนี้ผู้เรียนต้องมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมชุมชน ช่วยเหลือครู 
ช่วยเหลือโรงเรียนและให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความเสียสละ ทั้งด้านแรงกาย แรงใจ        
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อตนเอง ต่อโรงเรียนและชุมชนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน
(2563) 

เป้าหมาย
ปี (2564) 

เพ่ือให้นักเรียนมีผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น 

 
 

89.10 
ดีเลิศ 
89.10 
ดีเลิศ 
89.10 
ดีเลิศ 

 
100 

ยอดเยี่ยม 

 
 

80 
ดีเลิศ 
80 

ดีเลิศ 
80 

ดีเลิศ 
 

80 
ดีเลิศ 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน
(2563) 

เป้าหมาย
ปี (2564) 

 

2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็น
ไทย  
2.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม 

100 
ยอดเยี่ยม 

100 
ยอดเยี่ยม 

 
100 

ยอดเยี่ยม 
 

100 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 

100 
ยอดเยี่ยม 

 
100 

ยอดเยี่ยม 
 

80 
ดีเลิศ 
80 

ดีเลิศ 
 

80 
ดีเลิศ 

 
80 

ดีเลิศ 
 
 
 

80 
ดีเลิศ 

 
80 

ดีเลิศ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มต้น วันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เสริมสร้าง
คุณธรรม  
2. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
3. กิจกรรมบริษัทสร้างการด ี
4. กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
5. กิจกรรมคนดตีัวอย่าง(เก็บของได้ ส่งคืน
เจ้าของ) 
6. กิจกรรส่งเสรมิประชาธิปไตย  
7. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
8. กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
9. กิจกรรมลูกเสือ 
10. กิจกรรมจิตอาสา 
11. กิจกรรมส่งเสรมิการออม 

พ.ค.64 - มี.ค. 65 
 

20,000 ครูทุกคน 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    -   สรุป / รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

พ.ค.64- มี.ค. 65  ครูทุกคน 

ประเมินผล/สรุป-รายงานผล มี.ค. 65 - นางบังอร  จินบุตร 
                          รวม  30,000  

 

การประเมินผลโครงการ 
 

เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีการประเมินผล 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 
 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
 

 
 
 
 
   ผู้เสนอโครงการ                                              ผู้อนุมัติโครงการ 

           
                                                                           

( นางบังอร  จินบุตร )                            (นายอภิชาติ  ศรีสารคาม) 
   ครู  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

3. โครงการ   ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
แผนงาน            งานบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบ            นายทองมาก  มีมา 
ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           16 พฤษภาคม  2564   -   31  มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาให้มีทักษะใน 

ศตวรรษที่ 21  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย และบูรณาการ 

จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
สนองกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และ 

รักการออกก าลังกาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และ 
    ทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน 
    2. สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทาง 
    ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
...................................................................................................................................................... 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2554  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความต้องการของผู้ เรียนและสนองความต้องการของท้องถิ่น  และแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของ
ทุกหน่วยงานทางการศึกษา โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และ   กลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความม่ันคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการ
บริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรมหัวใจส าคัญในการพัฒนา คือ เด็ก  เด็กจึงถือเป็นหัวใจส าคัญของ
การพัฒนา เพราะเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 12 ปีเป็นช่วงส าคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการ
เจริญเติบโตมากกว่าทุก ๆ ช่วงอายุ     และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการปูพ้ืนฐานทักษะต่าง ๆ        
ให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดด้านหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ซึ่งการกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้ส าหรับนักเรียน ก็เพ่ือให้ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายจากภายในท้องถิ่น
ของตนเองแล้ว นักเรียนควรได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอก
ท้องถิ่นของตนเองโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงจัดท าโครงการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ขึ้น เพ่ือเน้น
กระบวนการเรียนรู้สู่โลกกว้างต่อไป 
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วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
2.เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก 
ให้รู้จัก และรักษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 
3.เพ่ือจัดท าท าเนียบ
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นด้าน
ต่าง ๆ 
4.เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงให้กับ
นักเรียนระดับปฐมวัย 
และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
5.เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เขยีนและการอ่านจาก
แหล่งเรียนรู้ได้ไปศึกษา 

1.นักเรียนบอกแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
2.นักเรียนสามารถบอกวิธีการประกอบ
อาชีพในชุมชนได้ 
3.นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4.สถานศึกษาจัดท าท าเนียบแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.นักเรียนใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
6.นักเรียนทักษะการเขียนและการอ่าน
จากแหล่งเรียนรู้ได้ไปศึกษา 
7.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจ 
ในการด าเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

100 
(ยอดเยี่ยม) 

100 
(ยอดเยี่ยม) 

100 
(ยอดเยี่ยม) 

100 
(ยอดเยี่ยม) 

78.57 
(ดีเลิศ) 
78.57 
(ดีเลิศ) 
80.61 
(ดีเลิศ) 

 
 
 

75 
(ดีเลิศ) 

75 
(ดีเลิศ) 

75 
(ดีเลิศ) 

75 
(ดีเลิศ) 

75 
(ดีเลิศ) 

75 
(ดีเลิศ) 

75 
(ดีเลิศ) 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มต้น วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม เดือนที่ด าเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 
2.กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก          
ประเมินผล/สรุป-รายงานผล 

พ.ค. 64 และ มี.ค.65 96,342 นายทองมาก  มีมา 

รวม 96,342  
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การประเมินผลโครงการ 
 

เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีการประเมินผล 
1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ์/สอบถาม 
3.แบบประเมินผลงาน 
4.แบบประเมินความพึงพอใจ 

1.สังเกตการร่วมกิจกรรม 
2.สัมภาษณ์/สอบถาม 
3.ตรวจผลงาน 
4.ประเมินความพึงพอใจ 

 
         
 
 
 
 
 
 ผู้เสนอโครงการ                ผู้อนุมัติโครงการ 
          
                                                                                
       (นายทองมาก  มีมา)           (นายอภิชาติ  ศรีสารคาม) 
ครูโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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4. โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    โดยเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 3R8C   
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางวิไลลักษณ์  มีมา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2564   -   31  มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาให้มีทักษะใน 

ศตวรรษที่ 21  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.   ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 
   ที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความ 
   รักในสถาบนัหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
...................................................................................................................................................... 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณมีความสามารถในการคิดแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิดโครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการ
เรียนของนักเรียนและสนองจุดเน้นของส านักงานกระทรวงศึกษาธิการเน้นค านึงถึงพหุปัญญาของ
ผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ปลูกฝั่งระเบียบวินัย กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เรียน
ภาษาไทยเน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนวิชาอ่ืน เน้นภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่นเพ่ือการ
สื่อสาร การเรียนรู้แบบ Activelearing และตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของ  สมศ. รอบ 3 ผู้เรียนควร
ได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับคุณภาพต่ ากว่าระดับ ดี โดย
มีการจัดสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบมากข้ึน มีการประเมินนักเรียนหลังการสอนซ่อมเสริมทุกครั้ง มี
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ระบุการใช้สื่ออย่างเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและต่อเนื่องมากข้ึน มีการจัดติวเข้มก่อนสอบ O –NET     และฝึกให้ผู้เรียนท าข้อสอบที่มี
ความหลากหลายอย่างสม่ าเสมอ 
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วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูล
ฐาน 

( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น และให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ขอบข่าย : เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที1่- 6 ปีการศึกษา 2563 

  

1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
 1)ร้อยละความสามารถในการอ่าน เขียน 

การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
81.19 
(ดีเลิศ) 

75 

2)ร้อยละความสามารถในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

78.57 
(ดีเลิศ) 

75 

3)รอ้ยละความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

78.57 
(ดีเลิศ) 

75 

4)ร้อยละความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

69.38 
(ดี) 

75 

5)ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

77.55 
(ดีเลิศ) 

75 

2.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

  

1)ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  2 
- ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
– 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี ( เกรด3.00 
ขึ้นไป) 

79.59 
(ดีเลิศ) 

81.18 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป) 

81.19 
(ดีเลิศ) 

65 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดีขึ้น
ไป (เกรด 3 ขึ้นไป) 

71.29 
(ดี) 

65 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 
ขึ้นไป) 

80.20 
(ดีเลิศ) 

65 
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วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูล
ฐาน 

( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับดีข้ึนไป (เกรด 3 ขึ้นไป) 

87.13 
(ดีเลิศ) 

70 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

92.08 
(ยอดเยี่ยม) 

70 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

96.04 
(ยอดเยี่ยม) 

70 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานและพ้ืนฐานอาชีพ 

93.07 
(ยอดเยี่ยม) 

70 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

72.28 
(ดี) 

60 

2)ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
(O-NET) (เนื่องจากสถานการณ์โควิด
สถานศึกษาจึงด าเนินการทดสอบโดย
สถานศึกษา ใช้แบบทดสอบ ปีการศึกษา 
2562) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 

56.93 
48.00 
57.30 
55.22 

 
 
 
 
 
 

58.06 
48.96 
58.44 
56.32 

3)ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
(NT) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
-ด้านคณิตศาสตร์  
-ด้านภาษาไทย 

 
 
 

47.66 
58.20 

 
 
 

48.61 
59.36 

3.มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ 

87.13 75 
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ระยะเวลาด าเนินการ     16  พฤษภาคม 2564 ถึง 31  มีนาคม  2565 
 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1. กิจกรรมวิเคราะหผ์ลการทดสอบ  
O-net และ NT  
2. กิจกรรม PLC  
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียน  
4. กิจกรรมคิดเลขเร็ว  
5. กิจกรรมเข้าคา่ยวิชาการ(ติวเข้ม)  
6. กิจกรรมเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ  
(ดาวแห่งการสื่อสาร) 
7. กิจกรรมซ่อมเสริม 
8. กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง  
9. กิจกรรมสูตรคณู คิดเลขเร็ว ก่อนเรียน  
10. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ/ทักษะ
ความสามารถดา้นต่าง ๆ 
 11. กิจกรรมเรยีนรู้การใช้เทคโนโลย ีทุกช้ัน
เรียน  
12. กิจกรรมรักการอ่าน  
13. กิจกรรมวันส าคญั  
14. กิจกรรมเสียงตามสาย 
15. กิจกรรมจัดหา จัดท าสื่อและนวัตกรรม  
16. กิจกรรมการท าโครงงาน 
17. กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย 
18. กิจกรรมจัดท าข้อสอบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้อง NT , O-Net และข้อสอบ
แนว Pisa 
19. กิจกรรมอบรม ICT 
20. กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้แบบเปิด 
Open Approach 

พ.ค. 64- มี.ค. 65 
 
 
 

 
คณะครู 

 

ประเมินผล/สรุป-รายงานผล มี.ค. 65  นางวิไลลักษณ์ มีมา 
รวม 17,120  
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การประเมินผลโครงการ 
 

เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีการประเมินผล 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 
 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
          ผู้เสนอโครงการ                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                                   
 
      (นางวิไลลักษณ์   มีมา)          (นายอภิชาติ ศรีสารคาม ) 
ครู  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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5. โครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ครู และบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ       
แผนงาน   งานบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นายอภิชาติ  ศรีสารคาม  
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2564 -   31  มีนาคม   2565 
สนองกลยทุธ์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยใช้ 
    กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) เป็นกลไกในการ 
    พัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning  
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ที่ 5                   พัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล
    เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
    การศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  1. สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทาง 

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
    2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม 

เป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

    3. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
...................................................................... ..........................................................................................  
1. หลักการเละเหตุผล 
 เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท่องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกมีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการใน
การเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครู 
และบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและมีขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 
2.เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์ของครู 
และบุคลากรทุกคน 3.
เพ่ือพัฒนาครู และ
บุคลากรสู่การปฏิบัติ
อย่างมีคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการ PLC 
4. เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น และเสริม
ก าลังใจให้แก่ครูและ
บุคลากร            
5. เพ่ือพัฒนาครูใช้
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1.ครูและบุคลากรทุกคนได้เข้าอบรม
สัมมนาคนละ 2 โครงการ / ปีการศึกษา          
2.ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญก าลังใจ 
และ เจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง 
3.ครูและบุคลากรน าวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
ของโรงเรียน สู่การปฏิบัติและบรรลุ
เป้าหมาย 
4.ครูและบุคลากรได้ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการ 1 ครั้ง/ปี 
5.ครูเข้าใจกระบวนการ PLC  
6.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
7. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
9. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
10. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ     16  พฤษภาคม 2564  ถึง 31  มีนาคม  2565 
 
 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมอบรม / สัมมนา ส่วนราชการ
และลงทะเบียนตามความสมัครใจ 
2.กิจกรรมศึกษาดูงาน 
3.กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 
4.กิจกรรมศึกษาด้วนตนเอง Online 
5.กิจกรรม PLC เพ่ือการพัฒนา 
6. กิจกรรมศึกษาชั้นเรียน 
7. กิจกรรมนิเทศภายใน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

25,000 คณะครูทุกคน/ 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง ประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา (ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) 
9. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง ประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา (ระดับการศึกษา
ปฐมวัย) 

   

รวม 25,000  
 
การประเมินผลโครงการ 
 

เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีการประเมินผล 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 
 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
4.รายงานการเข้ารับการอบรม 

 
 

 
 

               ผู้เสนอโครงการ                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

                                                       
         ( นายอภิชาติ ศรีสารคาม )                                          ( นายอภิชาติ ศรีสารคาม ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

6. โครงการ   จัดหา จัดซื้อ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์              
แผนงาน   งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ          นางบังอร  จินบุตร       
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2564 -   31  มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลัก      

ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วนในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  1. พัฒนาระบบและกลไกลในการดูความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ 
    บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
    2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกล 
    ไกลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องต้อง  
    ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
 เ พ่ือให้การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ จัดระบบการ
จัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ    
และซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่มีให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมดังกล่าว 

ดังนั้นโรงบ้านโคกสีวิทยาเสริมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

1.เพ่ือจัดหา จัดซื้อ
พัสดุ ครุภัณฑ์ในการ
พัฒนาการศึกษา 
2.เพื่อซ่อมแซมพัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด 

1.ครูทุกคนได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ 
ครุภัณฑ ์ 
2.ครุภัณฑ์ทุกชนิดในโรงเรียนได้รับการ
บ ารุง ซ่อมแซม รักษา  

100 
 (ยอดเยี่ยม) 

90 
 (ยอดเยี่ยม) 

 

100 
 (ยอดเยี่ยม) 

90 
 (ยอดเยี่ยม) 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

ระยะเวลาด าเนินการ     16  พฤษภาคม 2564  ถึง 31  มีนาคม  2565 
 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจดัหา จัดซื้อพัสด ุครุภณัฑ์เพื่อพัฒนา
การศึกษา เช่น กระดาษ หมึกเตมิเครื่องพิมพ์ 
สมุดรายงาน ปพ.แบบต่าง ๆ เป็นต้น  
2. กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุครภุัณฑท์ี่ช ารุด 
3. กิจกรรมจดัหา  ซ่อมแซมวสัดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร ์
4. กิจกรรมจดัหาวัสดุฝึก สอน สอบ 

ตลอดปี
การศึกษา 

152,470 นางบังอร  จินบุตร 

รวม 152,470  
การประเมินผล 
 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.บันทึก 
2.ส ารวจ 
3.ความพึงพอใจ 

1.แบบบันทึก 
2.แบบส ารวจ 
3.แบบประเมิน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมีคุณภาพตามหลักสูตรการ 
 
 
 
 
 
           ผู้เสนอโครงการ                                              ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                             
 

        (นางบังอร  จินบุตร)                                              ( นายอภิชาติ ศรีสารคาม ) 
 ครู โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

7. โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นายมงคล   ดีสิมวงศ์  
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2564   -  31 มีนาคม  2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 1    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาให้มีทักษะใน 

ศตวรรษที่ 21  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 4     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยใช้ 

กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) เป็นกลไกในการ 
พัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็ก 
    ตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
    เท่าเทียมกัน 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
.......................................................................................................................... ...................................... 
1.หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ รัฐบาลให้
ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก      โดยมุ่งให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ
อย่างกว้างขวางโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน นโยบายดังกล่าวถูกระบุไว้อย่างชัดเจนใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542          และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
มาตรา 10 ระบุว่า “...ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย...” กระทั่งถึงพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ยกระดับการศึกษาของคนไทยให้สูงขึ้น  
   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของ
นักเรียน เพื่อพัฒนา ป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จากครูประจ าชั้น 
ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง 
โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างเป็นระบบ 
2. เพ่ือให้สถานศึกษามี
คณะกรรมการด าเนินงาน
และผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนในการส่งเสริมการ
เรียนต่อ ม.1 
3. เพ่ือให้สถานศึกษามี
การวางแผนและสรุปผล
การด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบ
ได้  
4. เพ่ือให้ครูสามารถจัด
กิจกรรมให้ความรู้และ
สร้างแรงจูงใจใน
การศึกษาต่ออย่าง
หลากหลาย 
5. เพ่ือให้สถานศึกษามี
ระบบ ก ากับ ติดตามดู
และนักเรียนระหว่าง
เรียนท าให้ไม่มีนักเรียน
ออกกลางคัน 

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ทุกคน 
2.ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมให้ความรู้
และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่ออย่าง
หลากหลาย 
3.สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และ
สามารถตรวจสอบได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4.ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ปกครอง ชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่
จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
5.สถานศึกษามีการวางแผนและสรุปผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ 
6.สถานศึกษามีระบบ ก ากับ ติดตามดูและ
นักเรียนระหว่างเรยีนท าให้ไม่มีนักเรียนออก
กลางคัน 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

 
ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

ระยะเวลาด าเนินการ     16  พฤษภาคม 2564  ถึง 31  มีนาคม  2565 
 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน  
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
3. กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
และขาดแคลน  
4. กิจกรรมจัดหา/มอบทุนการศึกษา  
5. กิจกรรมประกันชีวิตหมู่นักเรียน  
6. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา/ปัจฉิม 

 
ตลอดภาค

เรียน 
 

 
 

ปัจจัยพื้นฐาน
ยากจนเงิน
งบอ่ืน ๆ  

เงินบริจาค  

นายมงคล   ดีสิมวงศ์
นางวิไลลักษณ์  มีมา 

ผู้บริหาร 
 

7. สรุปประเมินโครงการ 
8. จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่าย
บริหาร 

 
สิ้นโครงการ 

 
นายมงคล   ดีสิมวงศ์  

 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 
  

ที ่
กิจกรรมและ
รายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

สาธารณูปโภค 
รวม 

๑ ระบบช่วยเหลือนักเรียน - - - - - 
๒ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - 
 
การประเมินผล  
 

การวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. สัมภาษณ์/สอบถาม 
2.สอบถาม 
3.รายงานโครงการ 
4.สังเกต 
5.การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลในสถานศึกษา 

1.แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบรายงานโครงการ 
4.แบบบันทึกการสังเกต 
5.แบบบันทึกการนิเทศ 

 
 
    

 ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติ 
          (นายมงคล   ดีสิมวงศ์)                                     ( นายอภิชาติ  ศรีสารคาม )                            
   ครูโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

8. โครงการ                           อาหารกลางวัน             
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ           นางปริยานุช ชาญศึก 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        16 พฤษภาคม  2564   -   มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 4     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยใช้ 

กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) เป็นกลไกในการ 
พัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  1. สนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย  
    อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
    2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม 

เป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

    3. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
...................................................................................................................................................... 
1.หลักการและเหตุผล 
 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ด าเนินการโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน เ พ่ือให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพี ยงพอ                 
ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค และเมื่อนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการ
พัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด้วย นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่าง เต็ม
ศักยภาพ   
 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดท าโครงการอาหาร
กลางวัน  ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล         
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ ตามระบบ Thai 
School Lunch อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย
ที่ดีในการรับประทาน
อาหาร 
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยที่ดีในการ
รับประทานอาหาร 
2.ผู้เรียนร้อยละ 100  ได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ   
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

 

ระยะเวลาด าเนินการ     16  พฤษภาคม 2564  ถึง 31  มีนาคม  2565 
 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมจัดหาผู้ประกอบการจัด
ท าอาหารกลางวัน 
2.กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
3.กิจกรรมกินหมดจาน 
4.กิจกรรมเราช่วยกันดูแลรักษาโรงอาหาร 
5.กิจกรรมของเรา เราดูแลเอง 

 
ตลอดภาค

เรียน 

 
 

งบจาก อบต. 
 
 

นางปริยานุช ชาญศึก 

 

การประเมินผล 
 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.ประเมินผล 
2.สังเกต 

1.แบบประเมิน 
2.แบบสังเกต 
 

 
 
 
 
 
 
   ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

                       
                         
 

     (นางปริยานุช ชาญศึก)                                               ( นายอภิชาติ  ศรีสารคาม ) 
ครูโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

 

473 



 
 

 

 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

9. โครงการ                      พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ          นายทองมาก  มีมา       
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        16 พฤษภาคม  2564 -   มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วนในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม 

เป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หลักการและเหตุผล 
             การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนแบ่งออกเป็น 4 ด้านด้วยกันคือ ด้านงานวิชาการ        
ด้านงานบุคคล ด้านงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไป งานสาธารณูปโภค อยู่ในการบริหารจัดการ
ด้านงานบริหารทั่วไป และเป็นงานส่งเสริม สนับสนุนอ านวยความสะดวกให้การจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในเรื่องของไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และบริการทางอินเตอร์เน็ต 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

1.เพ่ือจัดบริการไฟฟ้า 
น้ าประปา โทรศัพท์และ
บริการทางอินเตอร์เน็ต
ให้แก่ นักเรียน ครู 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
2.เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภคให้
พร้อมใช้งานและมี
ประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจ 
 

1.จ่ายเงินงบประมาณเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
,โทรศัพท์และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 
พัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับไฟฟ้า โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
ให้มีประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียนบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3.โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการ
จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

ระยะเวลาด าเนินการ     16  พฤษภาคม 2564  ถึง 31  มีนาคม  2565 
 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
    - ค่าไฟฟ้า 
    - ค่าน้ าประปา 
    - ค่าโทรศัพท์ 
    - ค่าอินเทอร์เน็ต 

สถานศึกษา 

 
 

ปีการศึกษา 
2563 

 

นายทองมาก  มีมา 

รวม 73,221  
 

การประเมินผล 
 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

หลักฐานทางการเงิน/เอกสารเกี่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภค 
 

 
       
 
 
 
               ผู้เสนอโครงการ                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      
                                                      
         ( นายทองมาก   มีมา )                                                   ( นายนายอภิชาติ  ศรีสารคาม ) 
  ครูโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

10. ชื่อโครงการ   จัดหาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ครูจ้าง) 
แผนงาน   บุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นายอภิชาติ  ศรีสารคาม, นายมงคล    ดีสิมวงศ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2564  -   31  มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยใช้ 

กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) เป็นกลไกในการ
พัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลัก     
ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วนในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา            

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
   มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพใน 
    การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลมี 
    การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
    ความเป็นครู 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม  9 ระดับ  มีนักเรียนทั้งหมด 160  คน  มีข้าราชการครู จ านวน 9 คน                ซ่ึง
จะเกษียณอายุราชการภายใน 30 กันยายน 2564 จ านวน 1 คน โดยปัจจัยโรงเรียนยังขาดแคลนครูในสาขา
ปฐมวัย ท าให้เกิดปัญหาในการจัดชั้นเรียน และการดูแลนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ
ห้องรวมกัน  โดยใช้ระบบ DLTV เป็นหลัก และการดูแลอาคารสถานที่ท าได้ยังไม่เพียงพอ  ท าให้ประสิทธิภาพ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนไม่ดีเท่าที่ควร  
 โรงเรียนจึงเห็นว่าควรจัดจ้างครูช่วยสอนและพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยมาช่วยดูแลนักเรียน และอาคาร
สถานทีท่างโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

1.เพ่ือให้ได้บุคลากร
ช่วยสอนและดูแล
นักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
 

1. โรงเรียนมีบุคลากรครูครบชั้น 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

 

476 



 
 

 

 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

2. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

2.นักเรียนได้รับการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ     7  พฤษภาคม 2564  ถึง 31  มีนาคม  2565 
 

กิจกรรม เดือนที่ด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดท าโครงการ ก่อนเปิดภาคเรียน - นายมงคล    ดีสิมวงศ์ 
2.ด าเนินโครงการ เปิดภาคเรียน 99,000 นายอภิชาติ  ศรีสารคาม 
3. กิจกรรมจัดหาครูช่วยสอน    
4.ประเมินโครงการ ตลอดปี 

การศึกษา 
  

5.รายงานผลโครงการ 
 

สิ้นปีการศึกษา  นายอภิชาติ  ศรีสารคาม 

รวม 99,000  
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้และแหล่งที่มาของงบประมาณ (เงินบริจาค) 
 ใช้เงินรายได้สถานศึกษา(ครูบริจาค) จ้างครูปฐมวัย จ านวน  1  คน (ครู เดือนละ 9,000 บาท 
ยกเว้นเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน เดือนละ 4,500 )    จ านวน 12  เดือน  
 (1  ตุลาคม  2564– 30  กันยายน 2565) 
                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  99,000 บาท   (เก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
 
การประเมินผล 
 

เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีการประเมินผล 
1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 
3.แบบนิเทศ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
 

 
       ผู้เสนอโครงการ                           ผู้อนุมัติโครงการ 
                       
                     
         (นายอภิชาติ  ศรีสารคาม)                                 (นายอภิชาติ  ศรีสารคาม) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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11.โครงการ                         สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
                                        จนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน             
แผนงาน   งานการเงินงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ          นางวิไลลักษณ์  มีมา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        16 พฤษภาคม  2564  -   31  มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษ      

ที่ 21  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย และบูรณาการ

จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาผู้เรียนให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรัก 

การออกก าลังกาย  
สนองกลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วนในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐาน 
การศึกษาเพื่ออาชีพ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี 
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 

สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
...................................................................................................................................................... 
หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการ ในการลดค่าครองชีพของประชาชน ให้ทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยสนับสนุนต าราในวิชาหลักให้แก่ทุกโรงเรียน  จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรี ให้ทันปี
การศึกษา 2563  และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เพ่ือชดเชยรายการต่าง ๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง 
โดยได้ด าเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
ให้ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเพ่ือลด
ภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองเพ่ือสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่
เด็ก เยาวชน  และประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  และเป็นธรรม  โดยสนับสนุน  ค่าเล่าเรียน  หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการมีส่วนร่วมของภาคี 4 ฝ่าย 
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ได้แก่ ตัวแทนครู ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาในการตัดสินใจร่วมกัน ส าหรับการ
ด าเนินการที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานการจัดสรรที่กระทรวงได้ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

1.เพ่ือให้นักเรียนทุก
คนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ส าหรับ
รายการหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน 
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน 

1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับหนังสือเรียน
ฟรีตลอดปีการศึกษา 
2.นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับเงินค่า
อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3.นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับเงินค่า
เครื่องแบบนักเรียน คนละ 1 ครั้ง 
4.นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ     16  พฤษภาคม 2564  ถึง 31  มีนาคม  2565 
กิจกรรม เดือนที่ด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจดัซื้อหนังสือเรียนและ
มอบหนังสือเรยีนให้นักเรียน  ก่อนเปิดภาคเรียน 

 
 
 

งบเรียนฟร ี
- ค่าเครื่องแบบ 

ค่าอุปกรณ ์
- ค่าหนงัสือเรียน 

ครูประจ าชั้น 
นางวิไลลักษณ์ มีมา 

2. กิจกรรมจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.กิจกรรมจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรยีน 

ตลอดปี 
การศึกษา 

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  วิชาการ  
  คุณธรรม/ลส.นร  
  ทัศนศึกษา  
  สารสนเทศ ICT 
5.ปัจจัยพื้นฐานยากจน 

 

การประเมินผล 
 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.ส ารวจจ านวนจากหลักฐานการจ่ายเงิน 
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.หลักฐานการจ่ายเงิน 
2.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

            
     ผู้เสนอโครงการ               ผู้อนุมัติโครงการ 
                             
                                                              
    (นายวิไลลักษณ์  มีมา)                   ( นายอภิชาติ ศรีสารคาม ) 
ครูโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

12. ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่ 
แผนงาน   งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอภิชาต ศรีสารคาม  และ นายมงคล  ดีสิมวงศ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        16 พฤษภาคม  2564 -   31  มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วนในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  1. สนับสนนุให้นักเรียนไดเ้ข้าเรยีนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทาง 

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
    2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม 

เป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

    3. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
...................................................................................................................................................... 
หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียนต้องมีเป้าหมายส าคัญในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทางการศึกษา
ของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน  โดยมีหลักการบริหารจัดการที่เป็น แนวคิด  หลักการบริหารจัดการโรงเรียน  ได้แก่การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วมและบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ        
ของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วน
ราชการให้ทันต่อเหตุการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ การบริหารการจัดการตามความต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ร่วมคิด   ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า  และร่วม
ประเมิน  โดยใช้หลักการกระจ่ายอ านาจไปยังสถานศึกษาบนพ้ืนฐานของหลักการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  และร่วมด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ท่ีก าหนด  
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษายุคใหม่ข้ึนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
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วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

เพ่ือให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

2.1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  
 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ     16  พฤษภาคม 2564  ถึง 31  มีนาคม  2565 
 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมจัดท าโครงสร้างระบบบริหาร
ของโรงเรียน 

พ.ค. 64 - นายมงคล 

2.กิจกรรมการประชุมครูประจ าเดือนเพ่ือ
มอบหมายงาน 

พ.ค. 64- 
มี.ค. 65 

- นายอภิชาติ 

3.กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารไปราชการท าค า
รับรองปฏิบัติราชการ 

มิ.ย.65 - นายอภิชาติ 

4.กิจกรรมนิเทศภายใน ติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมเรียนการสอน  โครงการ  /
กิจกรรม 

พ.ค.64 
มี.ค.65 

- นายอภิชาติ 

5.กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( 4 ปี) 

เม.ย.64 - 
 

นางวิไลลักษณ์/ 
คณะครู 

6.กิจกรรมท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ค.64 - นางวิไลลักษณ์ /คณะครู 
7.กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

พ.ค.64 
มี.ค.65 

- นายอภิชาติ/ครูวิชาการ/
ครูทุกคน 
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กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

    
8.กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และประเมิน
หลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย 

พ.ค.64 
มี.ค.65 

- นางกนกพร 

9.กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และประเมิน
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ค.64 
มี.ค.65 

- นางวิไลลักษณ์ 

10.กิจกรรมท า SAR มี.ค. 65 - ครูวิชาการ/ครูทุกคน 
11.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

- นายอภิชาตและ 
นายมงคล  

12.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีละ 1 ครั้ง - นายอภิชาติ/คณะครู 
13.กิจกรรมปฐมนิเทศ /ปัจฉิมนิเทศ พ.ค. 64 

และ 
มี.ค. 65 

1,000 นายอภิชาติ/คณะครู 

14.กิจกรรม 5 ส พ.ค.64 
มี.ค.65 

- คณะครู 

15.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด พ.ค.64 
มี.ค.65 

2,000 นางสาวพูลศิริ แสงวาโท 

16.กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน ห้อง
คอมพิวเตอร์ และภูมิทัศน์รอบนอกเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

พ.ค.64 
มี.ค.65 

10,000 นายมงคล/นายทองมาก 

17.กิจกรรมพัฒนาระบบธุรการ การเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ 

พ.ค.64 
มี.ค.65 

- นายอภิชาติ ศรีสารคาม 

18.กิจกรรมออกสาส์นสัมพันธ์ พ.ค.64 
มี.ค.65 

- 
ครูธุรการ 

19.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน พ.ค.64 
มี.ค.65 

- 
คณะครู 

20.กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน พ.ค.64 
มี.ค.65 

- 
คณะครู 

21. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

พ.ค.64 
มี.ค.65 

- 
คณะครู 

ประเมินผล  สรุป  รายงานผล มี.ค.65 - นายอภิชาติ ศรีสารคาม 
รวม  50,000  
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การประเมินผลโครงการ 
 

เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีการประเมินผล 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 
 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
     ผู้เสนอโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                                                                   
      (นายมงคล  ดีสิมวงศ์)                                                ( นายอภิชาติ ศรีสารคาม ) 
ครู  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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13. ชื่อโครงการ       พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน   งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ            นางสาวพูลศิริ  แสงวาโท 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ           16 พฤษภาคม  2564   -   31  มีนาคม   2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย และบูรณาการ 

จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.  ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานใน 

การประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
.................................................................................................................................................. 
หลักการและเหตุผล     
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐ กิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา (2550-2554) โดยมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดและในก ากับ ร่วมประสานความร่วมมือ
ระหว่างกันในการด าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  และก าหนดแผน
ดาเนินงานหลักไว้  4  ประการ คือ (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการพัฒนามาตรฐานการ
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมรูปแบบต่าง  ๆ การพัฒนาบุคลากรเครือข่าย       
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ (2) การน าสู่การปฏิบัติ โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนการสอน และการบริหารจัดการในสถานศึกษา (3) การประสานความร่วมมือและเชื่อมโยง
เครือข่าย โดยการจัดท าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และ (4) การติดตาม
ประเมินผล โดยการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดความพอเพียงของสถานศึกษา การติดตามผลงานในพ้ืนที่     
การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน การประเมินผลนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่รับ
บริการ ซึ่งน ามาสู่การปฏิบัติยังโรงเรียนในสังกัดโดยได้ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล  
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา ดังนี้  
 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการท างาน รู้
คุณค่าของวัสดุเหลือ 
ใช้ สามารถท างาน 

นักเรียนร้อยละร้อยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกผัก
ปลอดสาร 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวปลูกเห็ด ดีเลิศ ดีเลิศ 
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วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
( 2563) 

เป้าหมาย 
(2564) 

ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดี 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณ 
การปลูกและการดูแลมะนาว 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
นักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้ารู้เกี่ยวกับการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมยอดนัก
ออม- กิจกรรม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นป. 4-
6 สามารถประดิษฐ์ดอกไม้ ของเล่น ของใช้จาก
วัสดุเหลือใช้หนึ่งผลงาน  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นป. 4-
6 มีโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงปีละ 1 เรื่อง 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ      16 พฤษภาคม 2564  ถึง 31  มีนาคม  2565 

 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1.กิจกรรมปลูกผักปลอดสาร พ.ค.64 – มี.ค.65 

8,000 

นางสาวพูลศิริ 
2.กิจกรรมปลูกเห็ด  นายมงคล 
3.กิจกรรมปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  นายทองมาก 
4.กิจกรรมแปรรูปจากกล้วย  นางวิไลลักษณ์ 
5.กิจกรรมยอดนักออม พ.ค.64 – มี.ค.65 นางวิไลลักษณ์ 
6.กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุ
เหลือใช้  

 นางปริยานุช 

7.กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง พ.ค.64 – มี.ค.65 นางสาวพูลศิริ,
นางวิไลลักษณ์ 

 

การประเมินผลโครงการ 
 

เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีการประเมินผล 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 
 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
     ผู้เสนอโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                                                                   
      ( นางสาวพูลศิริ  แสงวาโท )                                       ( นายอภิชาติ ศรีสารคาม ) 
ครู  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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  - ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
  - ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน 
    ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพในของ 
    สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
  - รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - บันทึกการให้เห็นความชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 
 สถานศึกษา1  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งสุดท้าย  รอบ 3 เมื่อวันที่..20-22..
เดือน..มกราคม.......พ.ศ. ..2557..    บริษัท/ห้างหุ้นส่วน  ที่เข้าประเมินชื่อ …บริษัท จี.เอส การประเมิน จ ากัด…. 
ผู้เข้าประเมิน จ านวน...2...คน ปรากฏผลดังนี้   (แสดงผลการประเมินตามตารางของ สมศ. ในระดับการศึกษาที่
ได้รับการประเมิน) 
 
ระดับปฐมวัย   
 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
รับรอง/

ไม่
รับรอง 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  4.50 ดีมาก รับรอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 4.50 ดีมาก รับรอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 4.00 ดี รับรอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 8.00 ดี รับรอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 8.00 ดี รับรอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 ดีมาก รับรอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 ดีมาก รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

2.00 ดี รับรอง 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
13.00 ดี รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
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ระดับปฐมวัย  (ต่อ)  
 

ชื่อตัวบ่งชี ้
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
รับรอง/

ไม่
รับรอง 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏริูป
การศึกษา 

2.00 ด ี รับรอง 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 27.00 ด ี รับรอง 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน 4.81 ดีมาก รับรอง 

คะแนนรวม 82.81 ดี รับรอง 
ข้อเสนอแนะของ สมศ. 
 ด้านผู้เรียน  
 1) เด็กควรได้รับการฝึกระเบียบวินัยและการอดทนรอคอยในการเข้าแถวพร้อมกันก่อน
ปฏิบัติกิจกรรม โดยครูไม่ต้องคอยบอกตลอดเวลา เด็กควรได้รับโอกาสในการเป็นผู้ น า ผู้ตามใน
กิจกรรมที่ครูจัดให้ รวมทั้งควรให้เด็กได้รู้และปฏิบัติตามกฎของสถานศึกษา ควรด าเนินให้เสร็จสิ้น
ภายใน 2 ปีการศึกษา 
 2) เด็กควรได้รับการฝึกทักษะนิสัยรักการอ่านและรู้จักวิธีอ่านที่ถูกต้อง มีการสาธิตวิธีการ
เปิดอ่านหนังสือและให้เด็กอ่านหนังสือทุกวันจากมุมหนังสือ มีการจัดหนังสือที่มีความใหม่และ
เพียงพอกับเด็ก จัดกิจกรรมเล่านิทานจากหนังสืออย่างต่อเนื่องทุกวัน ครูควรฝึกให้เด็กสรุป
ประสบการณ์จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของตนเอง เล่าวิธีท า
กิจกรรม อธิบายผลงานของตนเอง รวมทั้งใช้สถานการณ์จ าลองฝึกให้เด็กแก้ปัญหาอย่างสม่ าเสมอ 
นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น ฝึกให้รู้จักการตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเอง
สงสัยควรด าเนินให้เสร็จสิ้นภายใน  2 ปีการศึกษา 

ด้านคร ู
 ครูบางส่วนขาดการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกให้เด็กมีวินัย รู้จักอดทนในการรอคอย การเป็นผู้น า     
ผู้ตามที่ดี การใฝ่รู้และการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว รวมทั้งขาดการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์           การทดลองในโครงงานง่าย ๆ ตลอดจนขาดการติดตามบันทึกผลการ
พัฒนาการเด็กทุกวันและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์ผ่านการจัดท าผลงานวิจัย
ชั้นเรียน 

ด้านผู้บริหาร 
 ควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 2 ครั้งแล้ว
รายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประชุม ควร
ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาสถานศึกษา
มีสัดส่วนครูต่อเด็กไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คือ ครู 1 คน ต่อเด็ก 10-15 คน และสถานศึกษาควรจัดท า
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แผนป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน คือความปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ (ของเล่น ของใช้ อุปกรณ์การเรียนรู้) ความปลอดภัยการเดินทาง ความปลอดภัยจากบุคคล 
ระบบฉุกเฉิน (แผนฝึกซ้อมการป้องกันภัย ฝึกการกู้ชีพ เป็นต้น) และความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ควรมีการ
มอบหมายให้บุคลากรทุกคนช่วยกันส ารวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ติดไว้ในที่เห็นชัดเจน จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งมีการวางแผนการ
ฝึกซ้อมป้องกันภัยทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

รับรอง/
ไม่

รับรอง 
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  9.41 ดีมาก รับรอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 9.46 ดีมาก รบัรอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 8.10 ดี รับรอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 8.20 ดี รับรอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 12.37 ดี รับรอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก รับรอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก รับรอง 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
4.30 ดี รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 4.81 ดีมาก รับรอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 ดีมาก รับรอง 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

รับรอง/
ไม่

รับรอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

8.00 ดี รับรอง 

มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 4.81 ดีมาก รับรอง 

คะแนนรวม 83.65 ด ี รับรอง 

 
ข้อเสนอแนะของ สมศ. 
   ด้านผู้เรียน  
 1) ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะด้านการอ่าน การจดบันทึกสรุปเรื่องที่ได้อ่าน ได้ดู ได้ฟัง
ด้วยตนเอง ให้มีความสนใจใฝ่รู้ มีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งฝึกให้ผู้เรียนรายงานผลงานของตนเองจาก
การสืบค้นข้อมูลที่ได้จากสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หน้าชั้นเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน และทุกระดับชั้น 
             2) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดแทรกกระบวนการการคิดวิเคราะห์ 
การคิดโดยใช้แผนผังความคิด การสอนแบบโครงงาน และใบงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการท าโครงงาน และมีการติดตามการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการ
ทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพ่ือประเมินความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตร
ออกมาเป็นภาพรวมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรด าเนินให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปีการศึกษา 
 3) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับ
คุณภาพต่ ากว่าระดับดี โดยมีการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบมากขึ้น ครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ควรให้ความส าคัญในการด าเนินงาน มีการประเมินผู้เรียนหลังสอนซ่อมเสริมทุกครั้ง มี
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ระบุการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สถานศึกษาควรมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่องมากขึ้น เช่นการท่องค าศัพท์  การเขียนตามค า
บอก การท่องสูตรคูณ การจัดนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมอ่านข่าว สรุปใจความส าคัญ มีการน า
ผู้เรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ควรใช้แผนผังความคิดและ
โครงงานมากขึ้น มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นระยะๆ เพ่ือน าผลมาปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดติวเข้มก่อนสอบ O-NET และฝึกให้ผู้เรียนท าข้อสอบที่มี
ความหลากหลายอย่างสม่ าเสมอ 
 ด้านครู 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ เรียนที่หลากหลาย             
ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผู้เรียน พัฒนาครูด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมิน
การจัดการเรียนรู้ การตรวจสอบแบบวัด แบบทดสอบ มาวางแผนพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ครูควรจัดการสอนซ่อมเสริมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีบันทึกหลังสอนที่ชัดเจน 
ระบุชื่อผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สาเหตุและแนวทางแก้ไข  จัดท าแบบทดสอบหรือใช้สื่อที่
เหมาะสม และประเมินผู้เรียนหลังสอนซ่อมเสริมทุกครั้ง มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น       

490 



 
 

 

 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้มากขึ้น 

  ด้านผู้บริหาร 
 ควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 2 ครั้งแล้ว
รายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประชุม และไม่
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินงานตามระเบียบ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัย เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  2561  ก าหนดให้สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบด าเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  จึงขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมี
คุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย         ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
                       ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.2564 
 
 
 
                                                                                                             
                                                                                    
            (นายอภิชาติ  ศรีสารคาม ) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
.................................................................................................. 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
โรงเรียน บ้านโคกสีวิทยาเสริม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพเด็ก 
 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
 3.1 จัดประประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพเด็ก ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี 
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     จ านวน 6 ประเด็นการ

พิจารณา 
ระดับคุณภาพ ดี 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 
1.1.1 ร้อยละ 80 มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
1.1.2 ร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี 
1.1.3 ร้อยละ 80 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด
และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
1.1.4 ร้อยละ 80 เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 
1.1.5 ร้อยละ 80 ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กัน 
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
1.2.1 ร้อยละ 80 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
1.2.2 ร้อยละ 80 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น 
1.2.3 ร้อยละ 80 สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
1.2.4 ร้อยละ 80 ความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2.5 ร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 
1.2.6 ร้อยละ 80 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
1.2.7 ร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.3.1 ร้อยละ 80 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
1.3.2 ร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง 
1.3.3 ร้อยละ 80 ประหยัดและพอเพียง 
1.3.4 ร้อยละ 80 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.3.5 ร้อยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 
1.3.6 ร้อยละ 80 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
1.3.7 ร้อยละ 80 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
1.3.8 ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
1.4.1 ร้อยละ 80 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
1.4.2 ร้อยละ 80 อ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 
1.4.3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
1.4.4 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
1.4.5 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
1.4.6 ร้อยละ 80 ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
1.4.7 ร้อยละ 80 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาอย่างสร้างสรรค์ 
1.4.8 ร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
1.4.9 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 
2.1.2 สถานศึกษาออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 
2.1.3 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ 
(Active learning) 
2.1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
2.1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.2.1 สถานศึกษามีการจัดหาครูให้เพียงพอ   และเหมาะสมกับชั้นเรียน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกาการจัดประสบการณ์ 
2.3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา 
2.3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
2.3.3 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
2.4.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย
และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 
2.4.2 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 
2.5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2.6.1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมและอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.6.2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด 
2.6.3 สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.6.4 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา2.6.5 สถานศึกษามีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.1.1 ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
3.1.2 ครูร้อยละ 100 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
3.1.3 ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.2.1 ครูร้อยละ 100 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 
3.2.2 ครูร้อยละ 100 ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.2.3 ครูร้อยละ 100 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.3.1 ครูร้อยละ 100 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถ่ายเทสะดวก 
3.3.2 ครูร้อยละ 100 จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม 
3.3.3 ครูร้อยละ 100 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น 
3.3.4 ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
3.4.1 ครูร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย 
3.4.2 ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 
3.4.3 ครูร้อยละ 100 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.4.4 ครูร้อยละ 100 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 -------------------------------------------------  

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  2561  ก าหนดให้
สถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบด าเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  จึงขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.2564 
 
                                                                                                                     
                                                                                       
                                                                              (นายอภิชาติ  ศรีสารคาม) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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 แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคกสวีิทยาเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียน บ้านโคกสีวิทยาเสริม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 

ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี 

1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     จ านวน 6 ประเด็นการ
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ดี 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ระดับคุณภาพ ดี 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 
1.2 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 
1.3 นักเรียนร้อยละ 65  มีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
1.4 นักเรียนร้อยละ 60  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
1.5 นักเรียนร้อยละ 65  มีความสามารถในการคดิค านวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
2.1 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ อยูใ่นระดับ ด ี
2.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
2.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีการแกป้ัญหาอย่างมีเหตผุล 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการรวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม 
3.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลงาน จากการท าโครงงาน/โครงการ / สิ่งประดิษฐ์ /ช้ินงาน และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ข้ันตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ระดับคุณภาพ ดี 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้การ    สื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 สาระการเรียนรู้ 
5.1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.1.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ระดบั 3 ขึ้นไป 
5.1.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดบั 3 ขึ้นไป 
5.1.4 นักเรียนร้อยละ 70  มีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.1.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.1.6 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.1.7 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.1.8 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป 
5.2 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์(O-NET) 
ผลการทดสอบเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.00 – 49.99  ได้ระดับคุณภาพ  ด ี
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 

 
 
 

 
1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

6.2  ระดับคุณภาพ ดี 
6.3   

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ ดี 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผดิชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
          2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคญั และท้องถิ่น 
          2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรกัในสถาบันหลักของชาต ิ
          2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 
          2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรกัและภมูิใจในความเป็นไทย  
          2.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรกัและภมูิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่รว่มกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
     3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกท่ีดี มีคณุธรรมจรยิธรรม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ ดี 
    4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
    4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
    4.3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
    4.4 นักเรียน ร้อยละ 80 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  
    4.5 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
    4.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ 
    4.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ในระดับดี 

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา   
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 
      2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้  
      2.1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 
     2.2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
     2.2.2 มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
     2.2.3 มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ
ภายใน 
     2.2.4 สถานศึกษามีการน าขอ้มูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
     2.2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
     2.3.1 สถานศึกษามีการด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง     
    2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
    2.3.3 ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    2.3.4 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
      2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสรมิให้เข้ารบัการพัฒนาตนเองตรงความต้องการของครู
และสถานศึกษา 
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
      2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 
      2.5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 
      2.5.3 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู ้
      สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา   

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้เน้นกระบวนการคดิ และใหผู้้เรยีนฝึก
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสตูรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
       3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่สามารถน าไปจดักิจกรรมได้จริง แบบ Active Learning 
       3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรยีนรู้เฉพาะส าหรบัผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ 
       3.1.4 ครูร้อยละ 80 ฝึกทักษะให้ผู้เรยีนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.2.1 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย 
      3.2.2 ครูร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
      3.2.3 ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก สามารถเรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลให้นักเรยีนรักการเรียนรู ้
3.4 ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.1ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
      3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       3.5.1 ครู ร้อยละ 80 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

ที่   84 /2564 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานแผนปฏิบัติการประจ าสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

................................................................................. ............................................................................... 
ด้วยโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น      

เขต 1 จะด าเนินการท าแผนปฏิบัติการประจ าสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้สูงขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และตามความในมาตรา 27    
(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แต่งตั้งบุคลากรต่อไปนี้
เป็นคณะท างานแผนปฏิบัติการประจ าสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ดังนี้
 1.นายอภิชาติ   ศรีสารคาม    ประธานกรรมการ 

2.นางกนกพร    ภูพานเพชร    กรรมการ 
3.นางบังอร   จินบุตร     กรรมการ 
4.นายมงคล  ดีสิมวงศ์     กรรมการ 
5.นายทองมาก   มีมา     กรรมการ 
6.นางปริยานุช  ชาญศึก     กรรมการ 
7.นายประพันธ์  โภคาแสง    กรรมการ 
8.นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็ง    กรรมการ 
10.นางสาวพูลศิริ  แสงวาโท    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11.นางวิไลลักษณ์   มีมา     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความต้องการ แล้วจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  สถานศึกษา 

ให้แล้วเสร็จเป็นรูปเล่ม เป็นเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทาง

ราชการสืบไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

สั่ง  ณ วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ.  2564   
 
 
 

                                       (ลงชื่อ)  
 

(นายอภิชาติ   ศรีสารคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสุริยันต์  สุนทองห้าว ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 นายบุญถม  มาตรสมบัติ กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน 
3 นายสุมิตร  จุ้ยพุทธา กรรมการ ผู้แทนการปกครองส่วนท้องถิ่น 
4 นายค าเจียง เตินเตียน กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง 
5 นายทองกานต์  สิมวงษ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 นายบุญเหลี่ยม  ด้วงเคน กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า 
7 พระครูสังฆรักษ์ สมบูรณ์ สุวีโร กรรมการ ผู้แทนศาสนา 
8 นายทองมาก  มีมา กรรมการ ตัวแทนครู 
9 นายอภิชาติ ศรีสารคาม  กรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร   
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการสถานศึกษา 

………………………………… 

                  แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา  2564  ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564       
เมื่อวันที่...1... เดือน...มิถุนายน....พ.ศ.2564   เป็นที่เรียบร้อย สามารถน าไปอ้างอิงและเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชนได้ 
 
  
                                                                                        

                                   (ลงชื่อ)......................... ............................................... 
                                                              (นายสรุิยันต์  สุนทองห้าว) 
                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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