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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2467 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโคกสีเป็นที่ทาการตั้งชื่อว่า
“ โรงเรียนบ้านโคกสี (วัดศรีนวล) ”
พ.ศ. 2483 นายต่วน แสนนามวงศ์ ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้าน จัดสร้างโรงเรียนใหม่บนที่ดินทางทิศเหนือของวัด ที่
ชาวบ้านยกให้และซื้อเพิ่มเติมบางส่วน สร้างอาคารยกพื้นสูง 1 เมตร รวมค่าก่อสร้าง 826 บาท ให้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม”
พ.ศ. 2494 นายนิคม เดชดอนบม ครูใหญ่ร่วมกับชาวบ้านได้รื้อถอนอาคารเรียน ละทาการสร้างอาคารเรียนใหม่ 3
ห้องเรียน แล้วเสร็จ 1 มกราคม 2495
พ.ศ. 2509 นายสุคนธ์ บุตรโพธิ์ ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านได้รื้อถอนอาคารเรียนและก่อสร้างใหม่ บนที่ดินที่ตั้ง
โรงเรียนปัจจุบัน เปิดทาการสอน ป. 1 – ป.7
พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารโดยใช้ อาคารหลังเก่ามาสร้าง ใช้งบประมาณจาก
ราชการ 9,877 บาท และเงินสมทบจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 2,960 บาท
พ.ศ. 25..... ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนมาตรฐานแบบ ป.1 ฉ งบประมาณ........บาท
พ.ศ. 2531 ได้รั บงบประมาณ สร้ างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งบประมาณ 1,188,000 บาท และได้รั บ
งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช. 201 งบประมาณ 280,000 บาท
พ.ศ. 2538 นายสมจิตร รักหนองแซง ครูใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านสร้างรัว้ และประตูด้านหน้าโรงเรียน
พ.ศ. 2540 ซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ โดยเปลี่ยนสังกะสี
พ.ศ. 2547 ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสร้างถนนคอนกรีต ความยาว 200 เมตร
พ.ศ. 2548 ได้สร้างรัว้ รอบโรงเรียนความยาว 103 เมตร
พ.ศ. 2554 นายยงยุทธ์ พิมหานาม ผู้อานวยการโรงเรียนร่วมกับชาวบ้าน ดาเนินการสร้างถนนคอนกรีตความยาว
108 เมตร
พ.ศ. 2557 ได้ดาเนินการสร้างรัว้ คอนกรีต และประตูเหล็กครบทุกด้าน
พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคสร้างกันสาดอาคารอเนกประสงค์จากคุณครูสมจิตร งานไว และนางพันธ์นี หล้าสุด เป็น
เงิน 70,000 บาท
พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคจากพ่อชาย โคกสีอานวย 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 ผู้อานวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู และชาวบ้านสร้างเสาธงใหม่ เป็นเงิน
100,000 บาท
พ.ศ. 2560 คณะครูร่วมกับชาวบ้านดาเนินการสร้างรั้วคอนกรีตทางทิศเหนือ ความยาว 167 เมตร เป็นเงิน
200,000 บาท
พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เปลี่ยนหลังคา ทาฝ้าเพดาน งบประมาณ 50,000 บาท
1.2 ที่ตั้ง บ้านโคกสี หมู่ที่ 2 ตาบลโคกสี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40000 พื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ 2 งาน
โทรศัพท์ 043-283117 โทรสาร - e-mail -website
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2. ข้อมูลด้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ( วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
จานวนนักเรียนทั้งหมด
158 คน
 เพศชาย จานวน
82
คน
 เพศหญิง จานวน
76
คน
2.1

จานวนนักเรียนจาแนกตามเพศและระดับชั้น
ชั้น

ชาย
9
11
7
10
11
6
11
11
6
82

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

จานวนนักเรียน
หญิง
7
7
18
6
6
9
6
6
11
76

รวม
16
18
25
16
17
15
17
17
17
158

จานวนห้องเรียน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

2.2 จานวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ

1.
2.
3.
4.

รายการ

จานวน(คน)

นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
นักเรียนปัญญาเลิศ
นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)

27
10
150

คิดเป็นร้อยละของจานวน
นักเรียนทั้งหมด
27.00
6.23
99.34
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3. ข้อมูลด้านบุคลากร ปีการศึกษา 2563 ( วันที่ 10 มิถุนายน 2563 )
จานวนบุคลากรทั้งหมด 15 คน แยกตามประเภท ดังนี้
เพศ
ประเภทบุคลากร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
(ครู)
ครูอัตราจ้าง
นักการ/ ภารโรง
ครูธุรการ
รวม

วุฒิการศึกษา

อายุเฉลี่ย

ต่า
สูง
ป.
ชาย หญิง กว่า
กว่า
ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
1
1
3
7
9
1
1
5

2
1
10

1
1
2

1
1
11

2

น้อย
กว่า
30 ปี
1
2
3

30 –
50
1
1
1
3

ประสบการณ์ใน
ตาแหน่ง
มาก น้อย
มาก
10 –
กว่า กว่า
กว่า
20
50 ปี 10 ปี
20 ปี
1
8
1
9
1
9

2
1
4

-

4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2562
4.1 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ (อาคารไม้คอนกรีต 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 2563
ปีงบประมาณ 2563 - 2564 ( พ.ค. 63– เม.ย. 64)
5.1 รายรับ จานวน. 439,240 บาท แยกเป็น
1) ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ รวม. 340,240 บาท แยกเป็น
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ..........-............บาท (ร้อยละ......-.............)
- หมวดเงินอุดหนุน 340,240 บาท (ร้อยละ77.46)
2) ได้รับจากการบริจาค จานวน 99,000 บาท (ร้อยละ 22.54)
5.2 ทรัพยากรที่จาเป็น
1) คอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 18 เครื่องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจานวน 1 เครื่อง
- ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 1 เครื่อง
- ใช้เพื่อการเรียนการสอน 17 เครื่อง
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

1
11

2) ห้องสมุด 1 ห้อง
สภาพการใช้งาน....................( ดี  พอใช้  ปรับปรุง)
3) ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
สภาพการใช้งาน....................( ดี  พอใช้  ปรับปรุง)
4) ห้องปฏิบัติการทางภาษา - ห้อง
สภาพการใช้งาน..........-..........( ดี  พอใช้  ปรับปรุง)
5) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ....................( ดี  พอใช้  ปรับปรุง)
6. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563
( ให้อธิบายเป็นความเรียงจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคผนวกท้ายเล่ม ระบุถึงสภาพปัจจุบันโดยรวมและ
บอกประเด็น ที่เป็ นปั ญหา โดยวิเคราะห์ ให้ เห็นสาเหตุที่ทาให้ ผ ลการพัฒ นาที่ผ่ านมายังไม่บรรลุ ผ ล และกาหนด
เป้าหมายที่เป็นความต้องการในปีการศึกษา 2563 ให้เห็นชัดเจนในแต่ละเรื่อง ตามหัวข้อที่กาหนด)
1. สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมในรอบปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากความสาเร็จ
ในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดาเนินงาน สามารถประมวลปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดังนี้
ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การทดสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการศึกษาระดับชาติ ONet ประจาปีการศึกษา 2562 พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ป.6 โดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ระดับสพฐ.และระดับ สพป. ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับสพฐ.และระดับสพป.
ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนทุกด้านเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ส่วนความสามารถด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ระดับประเทศ ระดับสพฐ.และระดับสพป.ซึ่งจะต้องมีการ
พัฒนาต่อไป
ปัญหาด้านการขาดแคลนอัตรากาลังครู
โรงเรี ย นบ้ านโคกสี วิ ทยาเสริ ม ยั ง มีปั ญหาการขาดแคลนครู ที่ ยั ง ไม่ ครบชั้ น คื อครูส อนในระดั บปฐมวั ย
เนื่องจากมีครูประจาการเพียง 1 คน แต่มีห้องเรียนทั้งสิ้น 3 ห้อง ต้องใช้งบบริจาคจ้างบุคลากรเข้าไปสอนแทน
ปัญหาการขาดปัจจัยพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ยังมีปัญหาการขาดปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น อาคารเรียน ห้องน้า
ห้องส้วม รวมทั้งครุภัณฑ์ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ครุภัณฑ์
การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตการผลิตและใช้สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น
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ปัญหาด้านระบบงาน
ผลจากการดาเนินงานปฏิรูปการศึกษา ปรากฏว่า ภาระงานต่าง ๆ ทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง ที่โรงเรียนต้องดาเนินการนั้นมีมาก เช่น การจัดทาสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระในทุกช่วงชั้น การจัดทาหลักสูตร การจัดทาแผนการสอน การอบรม ประชุม สัมมนา ในโอกาสต่าง ๆ การจัดทา
รายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ การโต้ตอบหนังสือ การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภายนอก ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณภาพการศึกษา และเป็นการเน้นย้าถึงปัญหา
การขาดแคลนครูเพิ่มมากขึ้น
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
จากความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจมากเกินไป ก่อให้เกิดค่านิยมในเชิงวัตถุนิยม
บริโภคนิยม รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีมาก แต่ใช้ประโยชน์ไม่ถูกทาง ก่อให้เกิดผลเสีย ประเพณี
วัฒ นธรรมไทยที่ดีง ามถูกละเลย พฤติกรรม เบี่ยงเบน ผิ ดแผกจากครรลองที่ควรเป็น เยาวชนขาดแบบอย่างที่ดี
สถาบันครอบครัวอ่อนแอ รวมทั้งสังคมชนบทขาดความ เข้มแข็ง ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่ทาง
โรงเรียนมีการกากับดูแลนักเรียน มีการออกเยี่ยมบ้าน มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ปัญหาดังกล่าวยังอยู่ในการควบคุม ดูแลได้
ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน
การมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมยังมีน้อย ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมี
มากกว่าสิ่ งที่ได้รั บ การพัฒ นา แม้ในส่ ว นของภาครัฐ เอง ซึ่งได้แก่ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (อปท.) ได้ให้ การ
สนับสนุนต่อการพัฒนาการศึกษาน้อย นอกจากนี้ ยังมีผลสืบเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ประชาชนยากจนมากขึ้นไม่
สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตรหลานในปกครองได้ จึงส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาด้วย
แต่
อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโคกสี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
2. ความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย
ด้านนักเรียน
จุดเด่น
1) เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตามวัย มีสุนทรียภาพสามารถเคลื่อนไหวได้ตามเพลงและจังหวะ
2) เด็กมีอารมณ์ที่แจ่ มใส และแสดงออกทางอารมณ์ ได้เหมาะสมกับวัย ทากิจกรรมด้วยความมั่นใจและ
มีความสุข
3) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4) เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะในการ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้
5) โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind Mapping เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้สามารถในการสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ที่หลากหลายตามความคิดของตนเอง
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3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเล่าเรื่องตามความคิด จินตนาการให้ต่อเนื่องเป็นเรื่องราว
4) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดทาแผน ประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด ความคิด รวบยอดเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind Mapping และการใช้ผังกราฟิก
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น พัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา โดยฝึกให้ผู้เรียนรู้จักตั้ง
คาถามจากการเรียนรู้ ตั้งคาถามที่ตนสนใจ ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเองมากขึ้นซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนาการด้านจินตนาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมกิจกรรมกลางแจ้ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
การแก้ปัญหาจากการอ่าน
2) ควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดทาแผนประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด และความคิดรวบยอดเพิ่ม
มากขึ้น
3) จัดหาสื่อเพื่อพัฒนาประสบการณ์ผู้เรียนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบที่หลากหลาย
ด้านครู
จุดเด่น
1) จัดประสบการณ์ให้กับเด็กครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน
2) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ทาให้จานวนนักเรียนระดับปฐมวัยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1) ครูควรมีการจัดทาสื่อ พัฒนานวัตกรรม ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
เรียนรู้
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง จัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลายในห้องเรียน
ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการแก่นักเรียน
3) ควรจัดเวทีให้เด็กได้แสดงออก ได้นาเสนอผลงานอย่างหลากหลายต่อสาธารณะ เช่น งานเปิดบ้านเพื่อ
เสนอผลงานต่อผู้ปกครอง ครู พี่นักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น
4) ควรจัดให้มีการประกวด แข่งขันความสามารถของเด็ก เช่น ประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพระบายสี
ประกวดเล่านิทาน แข่งขันเกมการศึกษา แข่งขันดาวแห่งการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ ) เนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
และเชิญผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มาร่วมชื่นชมผลงาน เป็นต้น
ด้านผู้บริหาร
จุดเด่น
1) ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการทางาน มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ
3) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและเครือข่ายชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นให้ความ
ร่วมมือ
4) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่
5) เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
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จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรจัดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านผู้เรียน
จุดเด่น
1) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนครูและผู้อื่น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3) ผู้ เรี ย นมีร ะเบี ย บวินั ย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ รักการทางาน มีความซื่อสั ตย์
ประหยัดและอดออมเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน และความไว้วางใจของผู้ปกครอง
4) ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีจิตสานึกแห่งความเป็นไทยและมีทักษะการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5) ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ NT มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6) ผู้เรียนมีผลการทดสอบ O - NET กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ระดับชาติทุกปี
7) ผู้เรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับม.1 ในโรงเรียนชั้นนาของจังหวัดได้อย่างต่อเนื่องทุกปี
จุดพัฒนา
1) การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ O- NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของผู้เรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในระดับต่ากว่าระดับประเทศ
2) พัฒนาความสามารถด้านการคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับ
ผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน
3) การพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงใช้
วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ครูผู้สอนควรนาผลจากการทดสอบ/ประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุหรือ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ยังไม่ผ่านตามมาตรฐาน นาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ด้านครู
จุดเด่น
1) ครูทุกคนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ รักเด็ก รักสถานศึกษาปลูกฝัง
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม เป็นคนดี ใส่ใจการเรียนเพื่อความเจริญก้าวหน้า
2) ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรและแสวงหา
ความรู้เพื่อนามาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
จุดพัฒนา
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
3) ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งหมายรวมถึงอุปกรณ์และวิธีการที่เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะ
1) ใช้วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ เครือ่ งมือที่หลากหลาย
2) นาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
3) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
การแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติ เช่น การทาโครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือการทาโครงงานที่บูรณาการความรู้
ในหลาย ๆ สาระการเรียนรู้ โดยผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม
ด้านผู้บริหาร
จุดเด่น
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการทางาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
และมีภาวะผู้นา สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มี
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้รับความร่วมมือจาก นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ ายได้แสดงความคิดเห็น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพโดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาที่สอน และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าอบรม
เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
จุดพัฒนา
ควรกาหนดนโยบายในการพัฒนาหลักสูตร การนาหลักสูตรสู่ชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอน ควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และคานึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมถึงการประเมินผู้เรียน ส่งเสริมการ
ดาเนินการเพื่อให้เกิดระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นกระบวนการครบวงจร ( PDCA)
6.1 ผลการประเมินภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
สถานศึกษาได้รั บ การประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบ.3.(ล่ าสุ ดที่ได้ รับรายงานเป็น ทางการ)จาก สมศ.
เมื่อวัน ที่ 20 – 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัท/ห้ างหุ้ นส่ ว น ที่เข้าประเมินชื่อ จี. เอส.การประเมิน จากัด
มีผลการประเมินดังนี้ (กรณี ประเมินรอบสองประกอบด้วย 14 มาตรฐาน ส่วนประเมินรอบสามประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก คะแนน

ระดับการศึกษาปฐมวัย

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ต้วบ่งชี้ที่ ๓ เด็กพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

/
/
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/
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ท๑ี่ ๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
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/
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6.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)
( / ) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ( ) ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ..82.81...คะแนน
 มีคุณภาพระดับ......ดี.............
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดีมาก จานวน..5..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่1 ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ ที่ 8ตัวบ่งชี้ ที่ 9 และตัวบ่งชี้ ที่ 10
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดี จานวน..8..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3, 4,5, 6, 7 และ
ตัวบ่งชี้ ที่ 11, 12
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับพอใช้ จานวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ......-.....
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับปรับปรุง จานวน.-...ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ...-....
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน จานวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ -..
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก คะแนน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ท๑ี่ ๐ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ท๑ี่ ๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
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6.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา
( / ) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ( ) ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษา ประเภทโรงเรียน
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 83.65...คะแนน
 มีคุณภาพระดับ........ดี.............
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดีมาก จานวน.7.ตัวบ่งชี้
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ที่ 1, 2, 8, 9, 10,11และตัวบ่งชี้ที่ 12
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดี จานวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ ที่ 3, 4, 5,6 และตัวบ่งชี้ที่ 7
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับพอใช้ จานวน..-..ตัวบ่งชี้ได้แก่ ....-........
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับปรับปรุง จานวน....ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ........
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน จานวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ -..
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
6.2.1ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562)
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
มาตรฐาน

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
อ.1

อ.2

อ.3

จานวน
คน
50

ร้อย
ละ
100

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.1.1 ร้อยละ 80 มีน้าหนักและส่วนสูงตาม
(9)
(19) (12)
40
80
ดีเลิศ
เกณฑ์
75.00 90.47 67.64
1.1.2 ร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสยั ที่ดี (11) (21) (17)
49
98.00 ยอดเยี่ยม
91.67 100 100
1.1.3 ร้อยละ 80 รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
(10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
เสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและ
83.30 100 100
สถานการณ์ที่เสีย่ งอันตราย
1.1.4 ร้อยละ 80 เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่า
(10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้
83.30 100 100
1.1.5 ร้อยละ 80 ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์ (10) (19) (17)
46
92.00 ยอดเยี่ยม
กัน
83.30 90.47 100
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงอออกทางอารมณ์ได้ ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.2.1 ร้อยละ 80 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง (10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
เหมาะสม
83.33 100 100
1.2.2 ร้อยละ 80 มีความรูส้ ึกที่ดีต่อตนเองและ
(9)
(21) (17)
ผู้อื่น ยอมรับและพอใจในความสามารถและ
47
94.00 ยอดเยี่ยม
75.00 100 100
ผลงานของตนเองและผู้อื่น
1.2.3 ร้อยละ 80 สนใจมีความสุขและแสดงออก (7)
(21) (17)
45
90.00 ยอดเยี่ยม
ผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลือ่ นไหว
58.33 100 100
1.2.4 ร้อยละ 80 ความซื่อสัตย์สุจริต
(10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
83.33 100 100
1.2.5 ร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา มีน้าใจ (9)
(21) (17)
47
94.00 ยอดเยี่ยม
และช่วยเหลือแบ่งปัน
75.00 100 100
1.2.6 ร้อยละ 80 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
(8)
(21) (17)
46
92.00 ยอดเยี่ยม
66.67 100 100
1.2.7 ร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ
(9)
(21) (16)
46
92.00 ยอดเยี่ยม
75.00 100 94.12
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.3.1 ร้อยละ 80 ช่วยเหลือตนเองในการ
(11) (21) (17)
49
98.00 ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
91.67 100 100
1.3.2 ร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง
(10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
83.33 100 100
1.3.3 ร้อยละ 80 ประหยัดและพอเพียง
(9)
(21) (17)
47
94.00 ยอดเยี่ยม
75.00 100 100
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ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
มาตรฐาน

จานวน
คน

ร้อย
ละ

ระดับคุณภาพ

อ.1
อ.2
อ.3
50
100
1.3.4 ร้อยละ 80 ดูแลรักษาธรรมชาติและ
(10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
สิ่งแวดล้อม
83.33 100 100
1.3.5 ร้อยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย (8)
(21) (17)
46
92.00 ยอดเยี่ยม
และรักความเป็นไทย
66.67 100 100
1.3.6 ร้อยละ 80 ยอมรับความเหมือนและ
(6)
(21) (17)
44
88.00
ดีเลิศ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
50.00 100 100
1.3.7 ร้อยละ 80 มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
(8)
(17) (17)
42
84.00
ดีเลิศ
66.67 80.95 100
1.3.8 ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็น (9)
(17) (17)
43
86.00
ดีเลิศ
สมาชิกที่ดีของสังคม
75.00 80.95 100
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.4.1 ร้อยละ 80 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง (9)
(17) (17)
43
86.00
ดีเลิศ
ให้ผู้อื่นเข้าใจ
75.00 80.95 100
1.4.2 ร้อยละ 80 อ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ (9)
(17) (16)
42
84.00
ดีเลิศ
ได้
75.00 80.95 94.12
1.4.3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดรวบ (11) (18) (15)
44
88.00
ดีเลิศ
ยอด
91.67 85.71 88.23
1.4.4 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดเชิง (11) (18) (16)
45
90.00 ยอดเยี่ยม
เหตุผล
91.67 85.71 94.12
1.4.5 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
(12) (19) (15)
46
92.00 ยอดเยี่ยม
แก้ปัญหาและตัดสินใจ
100 90.47 88.23
1.4.6 ร้อยละ 80 ทางานศิลปะตามจินตนาการ (9)
(20) (17)
46
92.00 ยอดเยี่ยม
และความคิดสร้างสรรค์
75.00 95.23 100
1.4.7 ร้อยละ 80 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตาม (11) (19) (17)
47
94.00 ยอดเยี่ยม
จินตนาอย่างสร้างสรรค์
91.67 90.47 100
1.4.8 ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดตี ่อการเรียนรู้
(8)
(19) (16)
43
86.00
ดีเลิศ
66.67 90.47 94.12
1.4.9 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
(10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
แสวงหาความรู้
83.33 100 100
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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คนประมิน/คะแนนที่
จานวน คน
ได้
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
คนที่ คนที่ คนที่
3
1
2
3
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น
2.1.2 สถานศึกษาออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียม
ความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ
2.1.3 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้น
การเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active
learning)
2.1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถชี ีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
2.1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

5

4

-

-

ดีเลิศ

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.2.1 สถานศึกษามีการจัดหาครูให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับชั้นเรียน

4

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกาการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.3.1 มี ก ารพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
2.3.2 ส่งเสริมครูให้ มีทัก ษะในการจั ดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก
2.3.3 ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เด็ ก และ
ครอบครัว

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.4.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความ
ปลอดภัยและมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและหลากหลาย
2.4.2 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ
เรี ย นรู้ ที่ ป ลอดภั ย และเพี ย งพอ เช่ น ของเล่ น หนั ง สื อ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสาหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อ
เทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ
2.5.1 อ า นวยคว ามสะ ดวกและให้ บ ริ ก ารสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้

ดีเลิศ
4

4

4

-

-
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มาตรฐาน

คนประมิน/คะแนนที่ได้
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

จานวน คน
3

ระดับคุณภาพ

2.5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
4
4
4
ผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. 6. 1 ส ถา นศึ กษา ก า ห นด ม า ต ร ฐา น
สถานศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
4
4
4
มาต รฐา นการศึ กษาปฐมแล ะอั ต ลั ก ษณ์ ที่
สถานศึกษากาหนด
2.6.2 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นา
4
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่ 4
4
สถานศึกษากาหนด
2.6.3 สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลและ
4
4
4
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.6.4 สถานศึ ก ษาจั ด ท ารายงานผลการ
4
ประเมินตนเองประจาปี นาผลประเมินไปปรับปรุง 4
4
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.6.5 สถานศึกษามีระบบจัดการคุณภาพของ
4
สถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี 4
4
ส่วนร่วม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับคุณภาพ
3.1.1 ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก
4
4
4
เป็นรายบุคคล
3.1.2 ครู ร้ อ ยล ะ 100 จั ด ท าแ ผนและใช้
แผนการจั ด ประสบการณ์ จ ากการวิ เ คราะห์
4
4
4
มาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ใ นหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
3.1.3 ครู ร้ อ ยละ 100 จั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้าน
4
อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย 4
4
ไม่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง เพี ย งด้ า น
เดียว
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.2.1 ครู ร้ อ ยละ 100 จั ด ประสบการณ์ ที่
4
4
4
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
3.2.2 ครูร้อยละ 100 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทา
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ
4
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 4
4
เป็ น รายบุ ค คล หลากหลายรู ป แบบจากแหล่ ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
3.2.3 ครูร้อยละ 100 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้
4
4
4
ลงมือ กระทา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

มาตรฐาน

คนประมิน/คะแนนที่ได้
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

จานวน คน

3
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.3.1 ครู ร้ อ ย ละ 100 จั ด บรรยา กาศแล ะ
4
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภั ย 4
4
และอากาศถ่ายเทสะดวก
3.3.2 ครูร้อยละ 100 จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงาน
4
เด็ ก พื้ น ที่ ส าหรั บ มุ ม ประสบการณ์ แ ละการจั ด 4
4
กิจกรรม
3.3.3 ครูร้อยละ 100 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
4
จัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ
4
4
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น
3.3.4 ครู ร้ อ ยละ 100 ใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับช่ วงอายุ ระยะความสนใจ และวิ ถี
การเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์
4
4
4
สาหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาคาตอบ เป็นต้น

ระดับคุณภาพ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.4.1 ครูร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย
3.4.2 ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม
3.4.3 ครูร้อยละ 100 นาผลการประเมินที่ได้
ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.4.4 ครู ร้ อ ยละ 100 น าผลการประเมิ น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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6.2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562)
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562*
มาตรฐาน

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
ป.2 ป.3 ป.4 ป.5
12
15
16
17

จานวน
คน
98

เฉลี่ย
ร้อยละ
100

68

69.38

(3)
ดี

(14) (10) (10) (12) (12) (18)
82.35 83.33 66.66 75.00 70.58 85.71

76

77.55

(3)
ดี

(14) (10) (10) (12) (12) (18)
82.35 83.33 66.66 75.00 70.58 85.71

76

77.55

(3)
ดี

ป.1
ป.6
ระดับคุณภาพ
17
21
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
1) ร้อยละมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ระดับคุณภาพ ดี
1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถใน
(14) (11) (10) (12) (12) (18)
(3)
การอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี
77
78.57
82.35 91.66 66.66 75.00 70.58 85.71
ดี
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.2 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมิน
(14) (10) (10) (12) (12) (18)
(3)
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน ด้าน
76
77.55
82.35 83.33 66.66 75.00 70.58 85.71
ดี
ความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี
1.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถ
(14) (10) (10) (12) (12) (18)
(3)
การสื่อสาร การนาเสนอผลงานได้ตาม
76
77.55
82.35 83.33 66.66 75.00 70.58 85.71
ดี
เกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถ
(12) (9) (10) (12) (12) (16)
(3)
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์
71
72.44
70.58 75.00 66.66 75.00 70.58 76.19
ดี
ของสถานศึกษา
1.5 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถ
(14) (11) (10) (12) (12) (18)
(3)
ในการคิดคานวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
77
78.57
82.35 91.66 66.66 75.00 70.58 85.71
ดี
การประเมินของสถานศึกษา
2) ร้อยละมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับคุณภาพ ดี
2.1 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมิน (13) (9) (10) (12) (12) (16)
(3)
72
73.46
การอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี
76.47 75.00 66.66 75.00 70.58 76.19
ดี
2.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีการอภิปราย
(12) (9) (10) (12) (12) (16)
(3)
71
72.44
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
70.58 75.00 66.66 75.00 70.58 76.19
ดี
2.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีการแก้ปัญหา
(12) (9) (10) (12) (12) (16)
(3)
71
72.44
อย่างมีเหตุผล
70.58 75.00 66.66 75.00 70.58 76.19
ดี
3) ร้อยละมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพ ดี
3.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการ (11)
(9) (10) (11) (12) (15)
(3)
68
69.38
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทางานเป็นทีม 64.70 66.66 66.66 68.75 70.58 71.42
ดี
3.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลงานจากการทา
(9) (10) (11) (12)
โครงงาน/โครงการ / สิง่ ประดิษฐ์/ชิ้นงาน/ผลผลิต (11)
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขัน้ ตอนการ 64.70 66.66 66.66 68.75 70.58
ทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางานได้

(15)
71.42

4) ร้อยละมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ดี
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ พัฒนา
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มาตรฐาน

ป.1
17

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
ป.2 ป.3 ป.4 ป.5
12
15
16
17

จานวน
คน
98

เฉลี่ย
ร้อยละ
100

ระดับคุณภาพ

(12) (18)
70.58 85.71

78

79.59

(3)
ดี

(13) (15)
76.47 71.42

77

78.57

(3)
ดี

(12) (16)
70.58 76.19

77

78.57

(3)
ดี

(13) (16)
76.47 76.19

76

77.55

(3)
ดี

(16) (17)
94.11 80.95

89

90.81

(5)
ยอดเยี่ยม

(16) (19)
94.11 90.47

87

88.77

(4)
ดีเลิศ

(17)
100

(20)
95.23

95

96.93

(5)
ยอดเยี่ยม

(16) (20)
94.11 95.23

88

89.79

(4)
ดีเลิศ

(11) (16)
64.70 76.19

67

68.36

(3)
ดี

-

-

(3)
ดี

87

88.77

(4)
ดีเลิศ

ป.6
21

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

5) ร้อยละมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดี
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
(14) (12) (10) (12)
สถานศึกษา 8 สาระการเรียนรู้เกรด 3 ขึ้นไป
82.35 100 66.66 75.00
5.1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียน
(15) (12) (10) (12)
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับ 3
88.23 100 66.66 75.00
ขึ้นไป
5.1.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียน
(15) (12) (10) (12)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3
82.35 100 66.66 75.00
ขึ้นไป
5.1.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียน
(15) (12) (11) (9)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3
82.35 100 73.33 56.25
ขึ้นไป
5.1.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียน
(15) (12) (15) (14)
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ระดับ 3
82.35 100 100 87.50
ขึ้นไป
5.1.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียน
(14) (12) (10) (16)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 82.35 100 66.66 100
5.1.6 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียน
(15) (12) (15) (16)
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา พลศึกษา
82.35 100 100 100
ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.7 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียน
(14) (12) (14) (12)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
82.35 100 93.33 75.00
เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.8 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
(14) (8) (10) (8)
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป
82.35 66.66 66.66 50.00
5.2 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (O-NET)
5.2.1 ผลการทดสอบเฉลีย่ ทั้ง 4 กลุ่ม
สาระได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.00 –
59.99 ได้ระดับคุณภาพ ดี

-

-

-

42.06

6) ร้อยละมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีต่องานอาชีพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะ
(15) (11) (13) (14) (14) (20)
พื้นฐานและเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
88.23 91.66 86.66 87.50 82.35 95.23
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
1) ร้อยละการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
จานวน
คน
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5
ป.6
มาตรฐาน
17
12
15
16
17
21
98
1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมิน (15) (11) (14) (14) (16) (20)
90
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
88.23 91.66 93.33 87.50 94.11 95.23
1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ (13) (10) (12) (14) (13) (17)
79
มีวินัย มีภาวะผู้นาและมีจิตอาสา
76.47 83.33 80.00 87.50 76.47 80.95
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและ (13) (10) (12) (14) (13) (17)
79
ค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้
76.47 83.33 80.00 87.50 76.47 80.95
2) ร้อยละความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตาม (17) (12) (15) (16) (17) (21)
98
ประเพณี วันสาคัญ และท้องถิ่น
100 100 100 100 100 100
2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
(17) (12) (15) (16) (17) (21)
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
98
100 100 100 100 100 100
ชาติ
2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมั่นการ
(17) (12) (15) (16) (17) (21)
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
98
100 100 100 100 100 100
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
(17) (12) (15) (16) (17) (21)
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความ
98
100 100 100 100 100 100
เป็นไทย
2.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
(17) (12) (15) (16) (17) (21)
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
98
100 100 100 100 100 100
วัฒนธรรมและท้องถิ่น
3) ร้อยละการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมี
(15) (10) (13) (14) (16) (20)
ความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
88
88.23 83.33 86.66 87.50 94.11 95.23
ความคิดเห็นที่แตกต่าง
3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
(15) (10) (13) (14) (16) (20)
88
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลก 88.23 83.33 86.66 87.50 94.11 95.23
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
4) ร้อยละผูเ้ รียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ระดับคุณภาพ ดี
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีน้าหนัก ส่วนสูง
และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
(16) (10) (12) (14) (15) (18)
85
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
94.11 83.33 80.00 87.50 88.23 85.71
กระทรวงสาธารณสุข
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา (12) (9) (10) (12) (12) (16)
71
หรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 70.58 75.00 66.66 75.00 70.58 76.19
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ
4.3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และ (15) (10) (13) (14) (16)
88.23 83.33 86.66 87.50 94.11
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ

(20)
95.23

88

เฉลี่ย
ร้อยละ
100
91.83
80.61
80.61

ระดับคุณภาพ
(5)
ยอดเยี่ยม
(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ

100

(5)
ยอดเยี่ยม

100

(5)
ยอดเยี่ยม

100

(5)
ยอดเยี่ยม

100

(5)
ยอดเยี่ยม

100

(5)
ยอดเยี่ยม

89.79

(4)
ดีเลิศ

89.79

(4)
ดีเลิศ

86.73

(4)
ดีเลิศ

72.44

(3)
ดี

89.79

(4)
ดีเลิศ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

มาตรฐาน

ป.1
17

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
ป.2 ป.3 ป.4 ป.5
12
15
16
17

4.4 นักเรียน ร้อยละ 80 หลีกเลีย่ งจากสิ่ง
(17) (10) (11)
มอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท
100 83.33 73.33
และอบายมุขทุกชนิด
4.5 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรูท้ ักษะใน
(17) (10) (11)
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
100 83.33 73.33
ใหม่
4.6 นักเรียน ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
(15) (10) (11)
แสดงออกในการดาเนินชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับ
88.23 83.33 73.33
สิ่งแวดล้อม และมีจติ สาธารณะ
4.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมิน
(15) (10) (11)
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน ด้าน
88.23 83.33 73.33
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1

ป.6
21

จานวน
คน
98

เฉลี่ย
ร้อยละ
100

ระดับคุณภาพ

(12)
75

(15)
94.11

(21)
100

86

87.75

(4)
ดีเลิศ

(12)
75

(15)
94.11

(21)
100

86

87.75

(4)
ดีเลิศ

(12)
75

(15) (20)
94.11 95.23

83

84.69

(4)
ดีเลิศ

(12)
75

(15) (20)
94.11 95.23

83

84.69

(4)
ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ ดี

ครูประเมิน/คะแนนที่ได้

มาตรฐาน

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

คนที่ 6

คนที่ 7

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1 สถานมีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ปฏิบัติได้จริง ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1.1 สถานศึกษากาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
5
5
5
5
5
5
5
พันธกิจ ไว้อ ย่ า งชัดเจนสอดคล้อ งกับ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
2.1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง
เชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมาย แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด

5

5

5

5

5

5

5

จานวน
คน
7

ระดับคุณภาพ

(5)
ยอดเยี่ยม
(5)
ยอดเยี่ยม

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.2.1 มี ก ารวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ

4

4

4

4

4

4

4

2.2.2 มีการนาแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

5

5

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

4

4

2.2.3 มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบ
การนิเทศภายใน
2.2.4 สถานศึ ก ษามี ก ารน าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการ
พัฒนาสถานศึกษา
2.2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่า ยมีส่ว นร่ว มในการวางแผน ปรับ ปรุง พัฒนา
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ

2.3 มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

มาตรฐาน
2.3.1 สถานศึกษามีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวติ
จริง
2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น
2.3.3 กาหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย

จานวน
คน

ครูประเมิน/คะแนนที่ได้
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

คนที่ 6

คนที่ 7

7

ระดับคุณภาพ

5

5

5

4

4

4

4

(4)
ดีเลิศ

5

5

5

4

4

4

4

(4)
ดีเลิศ

4

5

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

(4)
ดีเลิศ

4

4

4

(4)
ดีเลิศ

2.3.4 บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง
5
5
5
4
วิถีชีวิตจริง
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเองตรงความ
5
4
5
4
ต้องการของครูและสถานศึกษา
2.4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นา
4
4
4
4
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ

พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน

(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ

2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.5.1 จั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความ
ปลอดภัย
2.5.2 จั ดสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความ
ปลอดภัย
2.5.3 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย

5

4

4

5

4

4

4

5

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ

2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

5

4

4

5

5

4

4

(4)
ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
จานวน
ร้อยละ ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
(คน)
3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัตจิ ริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไป
6
85.71
ดีเลิศ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.2 ครู ร้ อ ยละ 80 มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถน าไปจั ด กิ จ กรรมได้ จ ริ ง แบบ Active
Learning
ดีเลิศ
6
85.71
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

มาตรฐาน

จานวน
7

ร้อยละ
100

3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และต้องการความ
6
85.71
ช่วยเหลือพิเศษ
3.1.4 ครูร้อยละ 80 ฝึก ทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุ ปองค์ความรู้ และ
7
100
นาเสนอผลงาน
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.2.1 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
6
85.71
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3.2.2 ครูร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
6
85.71
3.2.3 ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
7
100
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.3.1 ครู ร้ อ ยละ 80 มี การบริห ารจั ดการชั้น เรี ย นเชิ งบวก มี ป ฏิสั ม พั นธ์ เชิ งบวก ให้ เ ด็ กรั ก ครู
7
100
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นา
6
85.71
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้
6
85.71
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.5.1 ครูร้อยละ 80 และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อพัฒนา
6
85.71
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
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โครงการที่ดาเนินการในแต่ละมาตรฐาน ปีการศึกษา 2563
โครงการและมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ

ฐานข้อมูลปี 2562
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

โครงการและมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
ฐานข้อมูลปี 2562
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

งาน/โครงการ/กิจกรรม
1.พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
คุณธรรมสาหรับนักเรียนปฐมวัย
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การศึกษาระดับปฐมวัยยุคใหม่
3. พัฒนาศักยภาพ ครูปฐมวัย สู่
ความเป็นมืออาชีพ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
และมีจิตสังคม
2.โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มาตรฐาน

ฐานข้อมูลปี 2562
ดีเลิศ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
5. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
6. โครงการอาหารกลาง
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
8. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษายุคใหม่
9. โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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11. โครงการจัดหา จัดซื้อ
ซ่อมแซม บารุง รักษา พัสดุ
ครุภัณฑ์
12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมือ
อาชีพ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ระดับการศึกษาปฐมวัยในภาพรวม
-จัดโครงการ/กิจกรรม จานวน ..3.. โครงการ แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งชี้ความสาเร็จสอดคล้องและสัมพันธ์
กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ปฐมวัย
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ......-.......คะแนน
 มีคุณภาพระดับ.........ดีเลิศ.......
รายละเอียดผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จาแนกรายมาตรฐาน ดังนี้
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน ระดับยอดเยี่ยม จานวน..1.มาตรฐาน ได้แก่ 1
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ จานวน..2..มาตรฐาน ได้แก่ 2,3
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน ระดับดี จานวน..-..มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานที่มีผลการประเมิน ระดับปานกลาง จานวน - มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานที่มีผลการประเมิน ระดับกาลังพัฒนา จานวน - ได้แก่ 6.1.3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
-จัดโครงการ/กิจกรรม จานวน .12. โครงการ แต่ละโครงการ
จะมีตัวบ่งชี้ความสาเร็จสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ขั้นพื้นฐาน
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ...........คะแนน
 มีคุณภาพระดับ.........ดี............
รายละเอียดผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จาแนกรายมาตรฐาน ดังนี้
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน ระดับยอดเยี่ยม จานวน - มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานที่มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ จานวน..2..มาตรฐาน ได้แก่ 2,3
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน ระดับดี จานวน..1..มาตรฐาน ได้แก่ 1
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน ระดับปานกลาง จานวน..-..มาตรฐาน ได้แก่ ..-...
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 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน ระดับกาลังพัฒนา จานวน..-..มาตรฐาน ได้แก่ ..6.2 ผลการทดสอบปลายปี
6.2.1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
(1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ...47.54... ซึ่งคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 49.07 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามลาดับ
คือ หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม การฟัง การดู และการพูดและการอ่าน เนื่องจากมีผลการทดสอบ
ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.92, 40.00,43.08 แล53.85 ตามลาดับ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 39.49, 44.82 ,47,91
และ 55.82 ตามลาดับ ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
(2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ..41.54.. ซึ่งคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 32.90 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒ นา คือ
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และการวัด เนื่องจากมีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.69 และ 33.33
ตามลาดับ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 18.52 และ 34.73 ตามลาดับ ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
(3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ..43.40. ซึ่งคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 35.55 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ
(4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.77
ซึ่งคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 34.42 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่ง
พัฒนาตามลาดับ คือ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกและภาษาและวัฒนธรรมเนื่องจากมีผลการทดสอบที่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.77 และ 33.65 ตามลาดับ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 31.05 และ 37.04 ตามลาดับ ซึ่งเป็น
มาตรฐาน/สาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
6.2.2 ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ค่าเฉลี่ยผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 47.95 ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 45.70 ด้านภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.10 ด้านคณิตศาตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.94 เมื่อ
พิจารณาด้านทั้ง 2 ด้าน พบว่าด้านคณิตศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ด้านคณิตศาตร์ 47.19 ส่วนด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ด้านภาษาไทย 46.46
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
จากการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 256 3
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สานักงานรับรองและประเมินมาตรฐาน(สมศ.) และการประเมินบริบทของ
สถานศึกษา จึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
2. พันธกิจ (MISSION)
1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
3. ประสานสัมพันธ์กับองค์กรของทางราชการและเอกชนในท้องถิ่นให้มีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษาควบคู่
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย (GOAL)
1. นักเรียนในวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างเสมอภาค
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทุกคนมีจรรยาบรรณในอาชีพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
และผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. กลยุทธ์ (STRATITIC)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษา เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นไทย และบูรณาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
5. อัตลักษณ์ “.......เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม......”
6. เอกลักษณ์ “ ...ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม........... ”

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

7. ฐานข้อมูลเดิม เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2563

7.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์

ฐานข้อมูลปี เป้าหมาย
2562
ปี 2563
ดีเลิศ
ดีเลิศ
(ร้อยละ80)
ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ90)
ดีเลิศ
(ร้อยละ84)
ดีเลิศ
(ร้อยละ84)

ดีเลิศ
ดีเลิศ
(ร้อยละ80)
ดีเลิศ
(ร้อยละ80)
ดีเลิศ
(ร้อยละ80)
ดีเลิศ
(ร้อยละ80)

แนวทางการพัฒนา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
3.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างคุณธรรมสาหรับนักเรียน
ปฐมวัย
-กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
-กิจกรรมเล่าเรื่องจากประสบการณ์
-กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่แห่งการ
เรียนรู้
-กิจกรรมบทบาทสมมติ
-กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพและหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน
-กิจกรรมทัศนศึกษาบริเวณโรงเรียนและ
บริเวณชุมชน
-กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
-กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
-กิจกรรม Cooking
-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมอ่านออกเขียนได้
-กิจกรรมจัดมุมแสดงผล
-กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมหลัก 12 ประการ
-กิจกรรมจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ สังคม และสติปัญญา
-กิจกรรมยิม้ ไหว้ ทักทายกัน
-กิจกรรมการเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ
-กิจกรรมทดสอบสมรรถนะเด็กปฐมวัย
-กิจกรรมกีฬาอนุบาล
-กิจกรรม อย.น้อย และจัดการขยะ
-กิจกรรมโภชนาการอาหารปลอดภัย
-กิจกรรมกายสะอาด ปลอดเหา

ฐานข้อมูลปี เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
2562
ปี 2563
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ดีเลิศ
ดีเลิศ 2.โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
ดีเลิศ
ดีเลิศ จัดการการศึกษาระดับปฐมวัยยุคใหม่
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ประชุมผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัยให้เหมาะสม

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

2.4จัดสภาพแวดล้อม สื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ
2.5ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 การจั ด ประสบการณ์ ที่เ น้น เด็กเป็ น
สาคัญ
3.1จัด ประสบการณ์ ที่ส่ง เสริ มให้ เด็ก มีพัฒ นาการทุ ก

ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข
3. 3 จั ด บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ใ ช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผล
การประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ไปปรั บ ปรุ ง การจั ด
ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ฐานข้อมูลปี เป้าหมาย
2562
ปี 2563
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

-สร้างความตระหนักและความเข้าใจใน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
-วิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
-ประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย
-กิจกรรมการประชุมครูประจาเดือนเพื่อ
มอบหมายงาน
-กิจกรรมนิเทศภายใน ติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเรียนการ
สอน โครงการ /กิจกรรม
-กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( 3 ปี)
-.กิจกรรมทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
-กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
-กิจกรรมทา SAR ระดับการศึกษา
ปฐมวัย
-กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-กิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ออกแบบหลักสูตร การจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก

แนวทางการพัฒนา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1.พัฒนาศักยภาพ ครูปฐมวัย สู่
ความเป็นมืออาชีพ
1. กิจกรรมอบรม / สัมมนา ส่วนราชการ
และลงทะเบียนตามความสมัครใจ
2. กิจกรรมศึกษาดูงานคัดเลือกโรงเรียน
ที่ จ ะไปศึ ก ษาดู ง านประสานงานกั บ
โรงเรียนที่จะไปศึกษาดูงานศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
3. กิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจ
4. กิจกรรมศึกษาด้วนตนเอง (TEPE
Online)
5. กิจกรรม PLC เพื่อการพัฒนา
6.กิจกรรมจัดทาแผนจัดประสบการณ์
เน้นการปฏิบตั ิแบบ Active Learning
7.กิจกรรมจัดหา จัดทา สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

7.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการ
คิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
-นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป
(เกรด 3 ขึ้นไป)
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป)

-นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี

ฐานข้อมูลปี เป้าหมายปี
2562
2563
ดี

ดี

ดี
(ร้อยละ72.44)

ดี
(ร้อยละ70)

ดี
(ร้อยละ72.44)

ดี
(ร้อยละ70)

ดี
(ร้อยละ69.38)
ดี
(ร้อยละ70)

ดี
(ร้อยละ65)
ดี
(ร้อยละ75)

ดีเลิศ
(ร้อยละ78.57)

ดี
(ร้อยละ70)

ดีเลิศ
(ร้อยละ78.57)
ดีเลิศ
(ร้อยละ77.55)

ดี
(ร้อยละ70)
ดี
(ร้อยละ70)

ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ90.81)

ดี
(ร้อยละ75)

ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ96.93)

ดี
(ร้อยละ75)

ขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป)

นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 ขึ้นไป)
-นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

แนวทางการพัฒนา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-กิจกรรมวิเคราะห์ผลการทดสอบ
O-net และ NT
-กิจกรรม PLC
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียน
-กิจกรรมคิดเลขเร็ว
-กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ(ติวเข้ม)
-กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
(ดาวแห่งการสื่อสาร)
-กิจกรรมซ่อมเสริม
-กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง
-กิจกรรมสูตรคูณ คิดเลขเร็ว ก่อน
เรียน
-กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ/ทักษะ
ความสามารถด้านต่างๆ
-กิจกรรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ทุก
ชั้นเรียน
-กิจกรรมรักการอ่าน
-กิจกรรมวันภาษาไทย
-กิจกรรมวันสุนทรภู่
-กิจกรรมเสียงตามสาย
-กิจกรรมจัดหา จัดทาสื่อและนวัตกรรม
- กิจกรรมการทาโครงงาน
-กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย
-กิจกรรมจัดทาข้อสอบทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทสี่ อดคล้อง NT , O-Net และ
ข้อสอบแนว Pisa
- กิจกรรมอบรม ICT
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ฐานข้อมูลปี
2562

เป้าหมายปี
2563

แนวทางการพัฒนา
งาน/โครงการ/กิจกรรม

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานและ
พื้นฐานอาชีพ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
5.2) ค่าเฉลีย่ ผลการประเมินระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
-ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
-ความสามารถด้านคานวณ (Numeracy)
5.3) ค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
-ภาษาไทย
-คณิตศาสตร์
-วิทยาศาสตร์
-ภาษาอังกฤษ
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี ่องาน
อาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามที่
สถานศึกษากาหนด

ดีเลิศ
(ร้อยละ88.77)

ดี
(ร้อยละ75)

ดีเลิศ
(ร้อยละ89.79)

ดี
(ร้อยละ75)

ดี
(ร้อยละ68.36)

ดี
(ร้อยละ65)

47.95
46.10
49.80

48.90
47.02
50.79

42.06
47.54
41.54
43.40
35.77
ดีเลิศ
(ร้อยละ88.77)

42.90
48.49
42.37
44.26
36.48
ดีเลิศ
(ร้อยละ80)

ดีเลิศ
(ร้อยละ80.61)

ดีเลิศ
(ร้อยละ 80)

2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 100)
ดีเลิศ
(ร้อยละ89.79)

ดีเลิศ
(ร้อยละ 80)
ดีเลิศ
(ร้อยละ 80)

ดี
(ร้อยละ72.44)

ดี
(ร้อยละ 70)

2.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
-กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เสริมสร้าง
คุณธรรม
-กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
กิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง
-กิจกรรมยอดนักออม
-คนดีตัวอย่าง(เก็บของได้ ส่งคืนเจ้าของ)
-กิจกรรส่งเสริมประชาธิปไตย
-กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
-กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
-กิจกรรมลูกเสือ
-เกษตรตามรอยพ่อ (ปลูกผักปลอดสารพิษ
ปลูกมะนาว โรงเพาะเห็ด สวนสมุนไพร
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย แปรรูปหน่อไม้
ทาน้าสมุนไพร)
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและมีจิต
สังคม
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
-กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขสาร
เสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน/กลุ่ม
สถานศึกษา
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
-กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
-กิจกรรมดืม่ นม
-กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
-ร่างกายสะอาด ปลอดเหา
-คัดแยกขยะ
-กิจกรรม 30 นาทีสร้างสุขภาพ
-กิจกรรมร่วมอาสากาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ายุงลาย
- กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด
19
-กิจกรรม 5 ส
-กิจกรรมขัดแยกขยะ (3Rs)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

3) ยอมรับที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้

ฐานข้อมูลปี
2562

เป้าหมายปี
2563

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

แนวทางการพัฒนา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนและมอบ
หนังสือเรียนให้นักเรียน
-กิจกรรมจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน
-กิจกรรมจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิชาการ
คุณธรรม/ลส.นร
ทัศนศึกษา
สารสนเทศ ICT
2.โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา (ครูจ้าง)
-กิจกรรมจัดหาครูช่วยสอน
3.โครงการจัดหา จัดซื้อ ซ่อมแซม
บารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
-กิจกรรมจัดหา จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ
พัฒนาการศึกษา เช่น กระดาษ หมึกเติม
เครื่องพิมพ์ สมุดรายงาน ปพ.แบบต่าง ๆ
เป็นต้น
-กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุด
-กิจกรรมจัดหา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพรินเตอร์
-กิจกรรมจัดหาวัสดุฝึก สอน สอบ
4.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
-กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและ
ขาดแคลน
กิจกรรมจัดหา/มอบทุนการศึกษา
-กิจกรรมประกันชีวิตหมู่นักเรียน
-กิจกรรมแนะแนวการศึกษา/ปัจฉิม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ฐานข้อมูลปี
2562

เป้าหมายปี
2563

แนวทางการพัฒนา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
5.โครงการอาหารกลางวัน
-กิจกรรมจัดหาผู้ประกอบการจัดทาอาหาร
กลางวัน
-กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหาร
-กิจกรรมกินหมดจาน
-กิจกรรมเราช่วยกันดูแลรักษาโรงอาหาร
-กิจกรรมของของเรา เราดูแลเอง
6.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษายุคใหม่
- กิจกรรมจัดทาโครงสร้างระบบบริหารของ
โรงเรียน
- กิจกรรมประชุมครูประจาเดือน
- กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารไปราชการทาคา
รับรอง ปฏิบัตริ าชการ
- กิจกรรมนิเทศภายใน
- กิจกรรมทาแผนปฏิบัติการประจาปี
- กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
- กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และประเมิน
หลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และประเมิน
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมทา SAR
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
- กิจกรรมปฐมนิเทศ /ปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรม 5 ส
- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด
- กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน ห้อง
คอมพิวเตอร์ และภูมิทัศน์รอบนอกเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาระบบธุรการ การเงิน
งบประมาณ และพัสดุ
- กิจกรรมออกสาส์นสัมพันธ์
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
- ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่
สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ฐานข้อมูลปี
2562

เป้าหมายปี
2563

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

แนวทางการพัฒนา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-กิจกรรมประหยัดพลังงาน
-ค่าไฟฟ้า
-ค่าน้าประปา
-ค่าโทรศัพท์
-ค่าอินเทอร์เน็ต
1.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ ายนอก
2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู
และบุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพ
-กิจกรรมอบรม สัมมนา ประชุม
-กิจกรรมศึกษาดูงาน
-กิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจ
-กิจกรรมศึกษาด้วยตนเอง TEPE Online
-กิจกรรม PLC เพื่อการพัฒนา
-พัฒนาและปรับปรุง ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน)
- พัฒนาและปรับปรุง ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
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ส่วนที่ 3
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
1. แหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ สาหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 มาของงบประมาณ:คานวณจากข้อมูล
นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2563
- ระดับปฐมวัย (1,700 X 48 (จานวน นร.)
100,300
- ระดับประถมศึกษา (1,900 X 100 (จานวน นร.)
188,100
(หาก ร.ร.ใด มีนร.ต่ากว่า 120 คนจัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาท/ปี
0
รวม
288,400
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
- ระดับปฐมวัย (430 X 48 (จานวนนร.)
25,370
- ระดับประถมศึกษา (480 X 100 (จานวน นร.)
47,520
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (880 X 0 (จานวน นร.)
0
รวม
72,890
3 งบอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)
-งบคงเหลือจากปีงบประมาณ 2562(งบอุดหนุน)
34,170
-งบคงเหลือจากปีงบประมาณ 2562(งบพัฒนาผู้เรียน)
17,511
รวม
51,681

-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

412,971

-

การจัดสรรงบประมาณ:
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจาก่อน เช่นค่าน้า/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม (15%)
2. งบสารอง ( 5% )
3. ส่วนที่เหลือนามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ สพฐ. /สพป. / สมศ. /ความต้องการของ ร.ร.( 80 %)

61,946
20,648

-

330,377

-

รวม

412,971
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แหล่งงบประมาณ (เพิ่มเติม)
3

งบอื่น ๆ
- งบเงินรายได้สถานศึกษา (คณะครูบริจาค)
รวม
การจัดสรรงบประมาณ
-. ใช้จ้างครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
รวม

99,000
99,000
99,000
99,000

2. โครงการที่จะดาเนินการในปีการศึกษา 2563
2.1 สรุปงบหน้าโครงการ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณจาก
จาก
สนอง
สนอง
ชื
อ
่
โครงการ
ชื่อโครงการ
มฐ.ที่
แหล่ง มฐ.ที่
รายหัว
รายหัว แหล่งอื่น
อื่น
1.พัฒนาศักยภาพและ
40,000
- 1,2,3 1.ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและมีจติ สังคม 18,000
1,2
เสริมสร้างคุณธรรมสาหรับ
นักเรียนปฐมวัย
2.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการศึกษาระดับปฐมวัย
ยุคใหม่
3. พัฒนาศักยภาพ ครูปฐมวัย
สู่ความเป็นมืออาชีพ

-

-

2
3

2.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

5,000

3.ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับ

-

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

1,2,3

50,401
-

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

5.พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
6.จัดหา จัดซื้อ ซ่อมแซม บารุง
รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์
7.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1,2,3

20,000

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

1,2,3

20,000
22,500

-

119,476

2,3
1,2

ปัจจัยพื้นฐาน
ยากจน
งบอื่น ๆ
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1,2,3

ระดับการศึกษาปฐมวัย
ใช้งบประมาณ
จาก
สนอง
ชื่อโครงการ
แหล่ง มฐ.ที่
รายหัว
อื่น

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อโครงการ

ใช้งบประมาณจาก
รายหัว

8.อาหารกลางวัน
9.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
61,946*
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10.จัดหาบุคลากรเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
11.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

40,000

40,000

12. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษายุคใหม่
รวมงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

35,000
199,976

แหล่งอื่น

สนอง
มฐ.ที่

งบจากอบต.
()
-

2

เงินบริจาค
(99,000)

1,2,3

งบเรียนฟรี
-ค่าเครื่องแบบ
-ค่าอุปกรณ์
การเรียน
-ค่าหนังสือ
เรียน
-

1,2,3

1,2,3

90,401
290,377
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ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้ง
- คาเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ที่

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายชาลี ลาสา
หลวงพ่อสมบูรณ์ สุวีโร
นายทองเลื่อน โนนทิง
นายสุนทร ปัดทา
นานสุธี
พลสันต์
นายไพรัตน์ ราชบัวน้อย
นายพรชัย
โสหะ
นายมงคล
ดีสิมวงศ์
นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2563

ของคณะกรรมการสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2563 ฉบับนีไ้ ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
บ้านโคกสีวิทยาเสริม. ในคราวประชุมครั้งที่....1../2563 เมื่อวันที่...... เดือน พฤษภาคม.....พ.ศ.2563
เป็นที่เรียบร้อย สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลได้

(ลงชื่อ).......................................................
( นายชาลี ลาสา )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
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