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ค ำน ำ 
 

 รำยงำนกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้  เป็นงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ  
2563  และเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน  ครั้งที่  1  (1  เมษำยน  2564 )  จัดท ำขึ้นเพ่ือเสนอผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม   ต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  1  ในรอบ  6  เดือน  (1  ตุลำคม  2563 – 31  มีนำคม  2564) ประกอบด้วย
ข้อมูลพ้ืนฐำนผู้รำยงำน  กำรปฏิบัติงำนในสำยงำนกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ตำมหนังสือส ำนักงำน  ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.7/ว
20  ลงวันที่  30  ตุลำคม  2561  และผลที่เกิดกับสถำนศึกษำ  ผู้เรียน  ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
 
 
             อภิชำติ  ศรีสำรคำม 
                                                                                                  20   มีนำคม  2564 
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ส่วนที่  1 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ประวัติส่วนตวั 
 

 1.1  ชื่อ  นำยอภิชำติ   นามสกุล   ศรีสำรคำม 
     1.2  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญำโท  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ     
 1.3  ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  โรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม 
            ต ำบลโคกสี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40000  
 1.4  ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกำยน  2562 

1.5  ในครึ่งปีที่แล้วมำ   ลำกิจ   -   ครั้ง   -  วัน      ลำป่วย   -  ครั้ง  -  วัน    รวมลำ  -  ครั้ง    -  วัน 
1.6  ในครึ่งปีที่แล้วมำ 

ก. ลำศึกษำต่อ  ฝึกอบรมหรือดูงำน  ณ  ต่ำงประเทศ  ตั้งแต่วันที่  …-….เดือน……-……พ.ศ……-…       
     ข.  กลับจำกกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรมหรือดูงำน  ณ  ต่ำงประเทศ ตั้งแต่วันที่  -  เดือน……-…..พ.ศ…-. 
1.7  ในครึ่งปีที่แล้วมำจนถึงปัจจุบัน 

           ก.      อยู่ระหว่ำงสอบสวนทำงวินัย             ไม่อยู่ระหว่ำงสอบสวนทำงวินัย 
           ข.      ถูกลงโทษทำงวินัย          ไม่ถูกลงโทษทำงวินัย 
           ค.      ถูกฟ้องคดีอำญำ          ไม่ถูกฟ้องคดีอำญำ 
 
2. ปริมาณข้อมูลด้านบุคลากรภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 
 

บุคลากร จ านวน  ( คน ) 
1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 1   
2. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน - 
3. ครผูู้สอน 9 
4. พนักงำนรำชกำร - 
5. ครูธุรกำร 1 
6. พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร - 
7. ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 

รวม 12 
 
3. ปริมาณข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น จ านวน ( คน ) 
1. ระดับชั้นอนุบำล 59 
2. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 99 

รวม 158 
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ส่วนที่  2 
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

 
         ข้ำพเจ้ำ  นำยอภิชำติ   ศรีสำรคำม  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม  อันดับ คศ.3 
ขั้น  45,850  บำท  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 1 ได้บริหำรจัดกำรศึกษำ 
ของโรงเรียน  และมีกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  โดยยึดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  ตำมหนังสือส ำนักงำน  ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.7/ว20  ลงวันที่  30  ตุลำคม  2561  ดังนี้ 
 
 ตอนที่  1  การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 
1.  ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา  (ภำคผนวก  ก  หน้ำ  14 ) 
  1.1  จัดระบบการประกันคุณภาพ และน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
   ข้ำพเจ้ำได้มีกำรจัดระบบการประกันคุณภาพ และน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ดังนี้ 
     1) จัดโครงสร้ำงหรือระบบกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ของสถำนศึกษำ 
    2) ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและประกำศให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและ
ภำยนอกรับทรำบ 
    3) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   4) ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
โดยใช้กระบวนกำรวิจัย  หรือผลกำรวิจัย  หรือข้อมูลที่อ้ำงอิงได้ ให้ครอบคลุมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  กระบวนกำรเรียนรู้  กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้  กำรวัดและประเมินผล  กำร
พัฒนำบุคลำกร  และกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 
    5) น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีแต่ละปีสู่กำรปฏิบัติตำมกรอบระยะเวลำ  และกิจกรรมโครงกำรที่
ก ำหนดไว้ 
    6) ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
    7) ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับบุคคลและระดับสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 
2  ครั้ง (นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ) 
    8) ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยใช้วิธีกำรและ
เครื่องมือที่หลำกหลำยและเหมำะสม 
    9)  สรุปและจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และจัด
แสดงผลงำนเปิดบ้ำนวิชำกำรให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทรำบทุกปี   
    10) น ำกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำจำกกำรประเมินตนเองหรือจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องมำวิเครำะห์  สังเครำะห์  และเลือกสรรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือน ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำกำรบริหำรและกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง 
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  1.2  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  และแผนกลยุทธ์ 
   ข้ำพเจ้ำได้มีกำรก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนทั้งครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ผู้ปกครอง
นักเรียน  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และคณะกรรมกำรที่ปรึกษำโรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม  
ดังนี้ 
    1)  โรงเรียนได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และนโยบำย  โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมทั้งจำกครู  
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
    2)  โรงเรียนได้ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  ซึ่งมำจำกกำรวิเครำะห์
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์  และนโยบำยของ  สพฐ. 
    3)  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ตำมแผนยุทธศำสตร์ของสถำนศึกษำ 
    4)  จัดท ำแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
    5)  จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนให้มีผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร 
    6)  น ำแผนสู่กำรปฏิบัติ  โดยกำรจัดสรรงบประมำณและวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกำรปฏิบัติตำม
โครงกำร 
    7)  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้รับผิดชอบแต่ล่ะโครงกำร  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
และสรุปผลโครงกำร 
    8)  ประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือสรุปปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  
และร่วมกันก ำหนดแนวทำงปรับปรุงในปีต่อไป   
   1.3  สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน และ
สังคม 
   โรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริมได้มีกำรสร้ำงความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสังคม  ดังนี้ 
    1)  มีกำรก ำหนดกิจกรรมและเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมระหว่ำง
โรงเรียนและชุมชนอย่ำงชัดเจน  
     2)  จัดประชุมและมีบันทึกกำรประชุมครู  อย่ำงน้อยเดือนละครั้ง  
    3)  จัดประชุมและมีบันทึกกำรประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำ อย่ำงน้อยภำคเรียนละครั้ง 
    4)  จัดประชุมและมีบันทึกกำรประชุมผู้ปกครองและชุมชน อย่ำงน้อยภำคเรียนละครั้ง 
     5)  จัดประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น  ป.7  แก้ปัญหำกำรอ่ำนออกเขียนได้   
     6)  โรงเรียนน ำนักเรียน  ครูและบุคลำกรร่วมกิจกรรมและประเพณีส ำคัญของชุมชนและ
หน่วยงำนอื่นๆ  เช่น  งำนบุญเดือนสิบ  ร่วมงำนเปิดบ้ำนวิชำกำร มจฬ.  ร่วมกิจกรรมวันปิยมหำรำช 
    7)  จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น  วิทยำลัยบัณฑิต
เอเชีย   
 
2.  ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้  (ภำคผนวก  ข  หน้ำ  24 ) 
  2.1  บริหำรกำรพัฒนำหลักสูตร 
    กำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำเป็นกำรด ำเนินกำรวำงแผน  ก ำกับ  จัดระบบกำรเรียนกำรสอน
ด้วย  วิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรน ำหลักสูตรไปใช้ประสบควำมส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้  ซ่ึงโรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม  ได้มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
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    1)  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   2)  ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน  ควำมต้องกำรของผู้เรียน  ชุมชน ท้องถิ่น และหลักสูตร
แกนกลำง 
  3)  จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรกลุ่มสำระฯ / รำยวิชำ   
  4)  ตรวจสอบและประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ และหลักสูตรกลุ่มสำระ/รำยวิชำ 
  5)  น ำเสนอหลักสูตรสถำนศึกษำ/หลักสูตรกลุ่มสำระฯ ต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและ
วิชำกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  6)  จัดท ำประกำศ/ค ำสั่ง ใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ   
  7)  น ำมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดไปสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียนจริง   
  8)  ท ำกำรประเมิน  ติดตำมและรำยงำนกำรใช้หลักสูตร 
  2.2  บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ 
    การจัดการศึกษามีเป้าหมายส าคัญท่ีสุด  คือ  การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนแต่
ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด  ตามก าลังหรือศักยภาพของแต่ละคน  แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่าง
กันทั้งด้านความต้องการ  ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน  ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  มีการ
บริหารจัดการเรียนรู้  ดังนี้   
   1)  มีและจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งครูประจ ำชั้นหรือครูประจ ำวิชำ 
    2)  โรงเรียนได้มีกำรจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีควำมหลำกหลำย  เช่น  กำรจัดกำรเรียนรู้
แบบเปิด(open approach) กำรเรียนรู้แบบโครงงำน  กำรเรียนรู้แบบ  BBL  กำรใช้ DLTV, DLIT,Active 
Learning  
   3)  ครูผู้สอนมีหน่วยกำรเรียนรู้ และมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกคนอย่ำงน้อยคนละ  2  รำยวิชำ 
   4)  ผู้บริหำรมีกำรนิเทศติดตำมกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  เพ่ือให้ได้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
ดีมีประสิทธิภำพ  สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงแท้จริง  โดยมีกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ภำค
เรียนละ  2  ครั้ง   
   5)  ครูผู้สอนน ำปัญหำอุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้มำแก้ปัญหำด้วยกำรซ่อมเสริม  และกำรวิจัย
ในชั้นเรียน   
   ผลจำกกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ดังนี้  
   ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย  ชั้น  ป.2-3  สพป.ขอนแก่น  ปีกำรศึกษำ  
2563   

ชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ระดับดีข้ึนไป(คิดเป็นร้อยละ) 

อ่ำนออก
เสียง 

อ่ำนรู้เรื่อง เขียนค ำ เขียนประโยค เขียนเรื่อง 

ประถมศึกษำปีที่  2 17 14 
(82.35%) 

11 
(64.70%) 

10 
(58.82%) 

14 
(82.35%) 

15 
(88.23%) 

ประถมศึกษำปีที่  3 14 14 
(100%) 

14 
(100%) 

12 
(85.71%) 

- 
14 

(100%) 
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  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)  ชั้น
ประถมศึกษำปีที่  1  ปีกำรศึกษำ  2563  โรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม  ดังนี้ 

 
ด้ำน ปี  2562 ปี  2563 ผลต่ำง (+,-) 

อ่ำนรู้เรื่อง 81.70 75.18 -6.52 
อ่ำนออกเสียง 81.88 83.88 +2.38 
รวมทั้ง  2  ด้ำน 81.29 79.53 -1.76 

 
   2.3  จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
     กำรนิเทศกำรศึกษำ  เป็นเครื่องมือส ำคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของครู  เป็น
กระบวนกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูและนักเรียน  ซึ่งโรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม  ได้มีกำรด ำเนินกำรดังนี้   
    1)  โรงเรียนได้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศภำยใน   
     2)  จัดท ำแผนกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบและครอบคลุมทุกห้องเรียน  ซึ่งโรงเรียนบ้ำน
โคกสีวิทยำเสริมได้ก ำหนดขอบเขตกำรนิเทศออกเป็น  4  ด้ำน  คือ  นิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้  นิเทศกำรจัดชั้น
เรียน  กำรนิเทศกำรอ่ำนกำรเขียนและกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
     3)  โรงเรียนมีกำรก ำหนดแผนกำรนิเทศ  ดังนี้ 
     -  นิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้  ภำคเรียนละ  2  ครั้ง   
     -  นิเทศกำรจัดชั้นเรียน  ภำคเรียนละครั้ง   
     -  นิเทศกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน  เดือนละ  1  ครั้ง 
     -  นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ  ภำคเรียนละ  2  ครั้ง 
    4)  ประชุมปรึกษำหำรือ  น ำปัญหำและอุปสรรคที่พบในกำรนิเทศแต่ละครั้งมำร่วมกัน
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำต่อไป 
   2.4  จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    โรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม  ได้มีกำรจัดระบบกำรวัดและกำรประเมินผล  เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนและตัดสินผลกำรเรียน  โดยครูผู้สอนตอ้งด ำเนินกำรให้สอดคล้องและครอบคลุมกับเนื้อหำที่จัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน  เพ่ือให้สำมำรถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่ำงรอบด้ำนทั้งดำ้นควำมรู้  ควำมคิด  
กระบวนกำร  พฤติกรรม  และเจตคต ิ ดังนี้   
    1)  จัดท ำคู่มือกำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ   
    2)  ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร หลักสูตรและงำนวิชำกำร  คณะกรรมกำรพัฒนำ 
และประเมินกำรอ่ำน  คิด  วิเครำะห์และเขียน  คณะกรรมกำรพัฒนำและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถำนศึกษำ 
    3)  ก ำหนดแผนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร  โดยวิเครำะห์จำกมำตรฐำน
กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ก ำหนดสิ่งที่ต้องกำรประเมินในกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   กำรประเมินและกำรพัฒนำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
     4)  ผู้บริหำรกำรให้ค ำแนะน ำ  ปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินวัดและประเมินผล  ตลอดจน
ก ำกับ  ติดตำมใหก้ำรด ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้บรรลุเป้ำหมำย  
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    5)  น ำผลกำรประเมินไปจัดท ำผลกำรด ำเนินงำน  ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำในปีต่อไป 
    2.5  บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ 
    1)  โรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม  ได้ก ำหนดให้มีโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
กำรเรียนรู้  ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียน  เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียนและสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน   
     2)  โรงเรียนได้มีกำรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนจนสำมำรถครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดของโรงเรียน  มีจุด  wi-fi  บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้   
    3)  โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบ DLTV /DLIT ใช้กำรได้เป็นปกติทุกห้องเรียน  เพ่ือสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครู  โดยเฉพำะในรำยวิชำที่ไม่ถนัด   
    4)  โรงเรียนมีกำรนิเทศภำยในเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดทั้งปี  เพ่ือให้มีข้อมูล
และสำรสนเทศในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน   
 
3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา  (ภำคผนวก  หน้ำ  38) 
   3.1  บริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินและสินทรัพย์ 

   กำรบริหำรงำนงบประมำณของโรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริมมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระ  ในกำร
บริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหำร
งบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน  ดังนี้ 
    1)  โรงเรียนได้ออกค าสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบทั้งงานการเงิน  และพัสดุ ที่ชัดเจน 
   2)  โรงเรียนมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีโดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย  เพ่ือให้
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  คุ้มค่ำ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  
   3)  โรงเรียนได้มีกำรจัดท ำทะเบียน/บัญชีกำรเงินงบประมำณ  นอกงบประมำณ  และเงิน
อ่ืนๆ  จดัท ำทะเบียน/บัญชีวัสดุ  ครุภัณฑ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
   4)  ในกำรจัดท ำโครงกำรอำหำรกลำงวัน  โรงเรียนได้ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมควบคุมติดตำมตรวจสอบ  โดยให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเป็นผู้คัดเลือกแม่ครัว
ที่มำประกอบอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียน  โดยมีกำรประเมินแม่ครัวที่ท ำหน้ำที่ประกอบอำหำรทุกปี 
   5)  ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร  และให้ครู
ผู้รับผิดชอบโครงกำรแต่ละโครงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ   
  3.2  บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
    ครูผู้สอนทุกคนจ ำเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนำตัวเองในด้ำนต่ำงๆอยู่เสมอเพ่ือก้ำวไปสู่กำรเป็น
ครูมืออำชีพ  เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนและตนเองในอนำคต  ซึ่งโรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริมได้ด ำเนินกำรดังนี้   
    1)  ก ำหนดให้ครูท ำกำรวิเครำะห์  ประเมินตนเองเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำวิชำชีพ (Individual 
Development Plan : ID Plan)  และร่วมกันก ำหนดนโยบำย PLC ในสถำนศึกษำ 
   2)  โรงเรียนจัดท ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำครูให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำวิชำชีพ (ID Plan) 
ของครูผู้สอน 
   3)  ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและกำรภำรกิจสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  โรงเรียน
ได้มีกำรออกค ำสั่งมอบหมำยงำนให้มีผู้รับผิดชอบงำนด้ำนต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน 
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   4)  ครูและบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำตำมคูปองครู  หลักสูตรอื่น ๆ  ตำมแผนพัฒนำ
วิชำชีพ (ID Plan)  และหน้ำที่  ภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ ที่ได้รับ  โดยก ำหนด
อย่ำงน้อยคนละ  2  เรื่อง/หลักสูตร  ต่อภำคเรียน 
   5)  ครูและบุคลำกรรำยงำนผลกำรอบรมพัฒนำ  ผู้บริหำรก ำกับ  ติดตำมและประเมินผลกำร
พัฒนำครูและบุคลำกร   
  3.3  บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
   เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนอำคำนสถำนที่และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีทิศทำงที่
ขัดเจน  โรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม  จงึได้มีกำรด ำเนินกำรดังนี้  
   1)  ประชุมครู  บุคลำกรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพ่ือปรึกษำหำรือในกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม  ตำมควำมส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วน  แล้วก ำหนดเป็นโครงกำร
ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
   2)  ออกค ำสั่งแต่งตั้งบุคลกรรับผิดชอบโครงกำรต่ำง ๆ จัดสรรงบประมำณ  และหำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรพัฒนำด้ำนอำคำรสถำนที่  เพื่อให้กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์อำคำร
สถำนทีอ่ย่ำงคุ้มค่ำเหมำะสมกับบริบท   
    ในปีกำรศึกษำ  2563  ที่ผ่ำนมำโรงเรียนได้มีกำรปรับปรับปรุงพัฒนำอำคำรเรียน  และ
บริเวณโรงเรียนให้มีควำมสะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย  ปรับปรุงภำยในห้องเรียน  ซ่อมแซมโต๊ะเก้ำอ้ี  ให้มีควำม
แข็งแรงมั่นคง  จัดสภำพจัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศภำยในเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  จัดกิจกรรม  Big 
cleaning  day  ทุกเดือน 
   3.4  บริหำรกิจกำรนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    1)  จัดให้มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน  ส ำรวจและสอบถำมเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่เป็น
ปัจจุบันและถูกต้อง   
     2)  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนเป็นรำยบุคคลตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยน ำ
ข้อมูลจำกกำรเก็บรวบรวมมำวิเครำะห์และคัดกรอกนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  คือ  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  
กลุ่มมีปัญหำ และกลุ่มพิเศษ  เพื่อให้ครูประจ ำชั้นได้หำวิธีกำรเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงถูกต้อง 
    3)  จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือ ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพนักเรียนตำมควำมต้องกำร  ควำม
สนใจและควำมสำมำรถ โครงกำร/กิจกรรมในกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำ   
    4)  ผู้บริหำรก ำกับ  ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ    
    5)  ครูและบุคลำกรที่รับผิดชอบแต่ละโครงกำร/กิจกรรม  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/กิจกรรม 
     นอกจำกนี้โรงเรียนยังได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำจำกภำคเอกชน  ผู้น ำชุมชน  
ผู้ปกครองนักเรียน  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยำกจนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำนักเรียน 
 
4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    (ภำคผนวก  หน้ำ  42) 
  4.1  กำรวำงแผนและพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้  และคุณลักษณะบุคคลส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
   ข้ำพเจ้ำได้มีกำรวำงแผนและพัฒนำตนเอง  ดังนี้ 
   1)  ได้ท ำกำรวิเครำะห์และประเมินตนเอง  เพ่ือจัดท ำแผนกำรพัฒนำตนเอง(ID  Plan)  ทั้ง
ด้ำนควำมรู้และคุณลักษณะ  โดยรำยกำรที่ต้องกำรพัฒนำตำมสมรรถนะประจ ำสำยงำน  คือ  ควำมสำมำรถใน 
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กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรเพ่ือจัดท ำ  นโยบำยและวำงแผน  กำรบริหำรสถำนศึกษำ  
ควำมสำมำรถในกำรเขียนเอกสำรวิชำกำร  และควำมสำมำรถในกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรตัดกำรศึกษำ 
   2)  ข้ำพเจ้ำได้ด ำเนินกำรตำม  ID  Plan  โดยกำรศึกษำดูงำน  จ ำนวน  3  ครั้ง  ประชุม/
อบรม/สัมมนำ  จ ำนวน  12  ครั้ง  นอกจำกนี้ยังมีกำรสนทนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเอง   
      3)  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรพัฒนำงำน  พัฒนำวิชำชีพตำมหลักกำรครองตน  ครอง
คน  ครองงำน 
   4.2  กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้อ่ืนด้ำนควำมรู้  ทักษะ  คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ 
   โรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม  ได้มีกำรพัฒนำควำมรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยำบรรณของครู  เพ่ือพัฒนำคุณสมบัติของบุคคลในวิชำชีพครู  ดังนี้ 
   1)  ส่งเสริมกำรเขียน  ID  Plan  และกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  PLC  ให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่  อย่ำงน้อยคนละ  
2  ครั้งต่อภำคเรียน 
   2)  โรงเรียนได้มีกำรสร้ำงควำมตะหนักในกำรเป็นครูมืออำชีพด้วยกำรน ำพระบรมรำโชวำท   
พระบรมรำโชวำทในหลวงรัชกำลที่  9  เกี่ยวกับกำรศึกษำมำติดไว้ในโรงเรียน  เช่น  ห้องประชุม  ห้องเรียน 
ร่วมกันก ำหนด 
   3)  แนะน ำและส่งเสริมกำรสร้ำง/กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ  
โดยเฉพำะกำรเรียนรู้และพัฒนำผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  เช่น  เว็บไซด์  กลุ่มไลน์ด้ำนวิชำกำร  สมำชิกเว็บ
เพจเพื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ    
   4)  กำรใช้มำตรกำรยกย่องให้รำงวัล  เช่น  จัดให้มีกำรชมเชย  มอบรำงวัลแก่ผู้ประพฤติใน
กรอบของจรรยำบรรณ  และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี  เป็นต้น 
   5)  กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ตลอดจนข่ำวสำรให้บุคลำกรในวิชำชีพ
ในโรงเรียนได้รับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น  กลุ่มไลน์โรงเรียน  กำรประชุมประจ ำเดือน   
   6)  จัดกำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีของกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ  และ
กำรพัฒนำวิชำชีพ   
  4.3  กำรเป็นผู้น ำในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ    
   โรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม  ได้มีกำรส่งเสริมชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  ดังนี้   
   1)  แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน  กระบวนกำร PLC  ระดับสถำนศึกษำ  
   2)  ก ำหนดแผนงำนกำรขับเคลื่อน  กระบวนกำร  PLC  ระดับสถำนศึกษำ  โดยสร้ำงทีมงำน 
PLC ในสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ   ผู้บริหำรประชุมสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  และ
แนวทำงกำรปฏิบัติให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ   
   3)  มีกำรก ำกับ  ติดตำม  นิเทศ  และประเมินผล    
   4)  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ    
   5)  สถำนศึกษำจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  สู่สถำนศึกษำ  
และจัดแสดงผลงำนเปิดบ้ำนวิชำกำรท่ีเป็นผลจำกกำรขับเคลื่อน  PLC  ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและ
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บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ที่มีกระบวนกำรด ำเนินกำรที่ดี  สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้  และเผยแพร่ด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย    
 

ตอนท่ี  2  ผลงานที่เกิดกับนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
(ภำคผนวก  หน้ำ  47) 

  1.  ผลงำนที่เกิดกับนักเรียน 
  1.1 ผลกำรกำรแข่งขันมหกรรมทำงวิชำกำรนักเรียน  สพป.ขอนแก่น  เขต 1  ประจ ำปี  2563 

ที ่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน 
1 กำรสร้ำงภำพด้วย กำรฉีก ตัด 

ปะ กระดำษ ปฐมวัย  
ระดับเหรียญทอง  1.เด็กหญิงณิชนันทน์ ทองแท้  

2.เด็กหญิงนรำสินี ผำภู  
3.เด็กหญิงขณินทิพย์ แสงวิจิตร  

2 กำรแข่งขันคัด ลำยมือสื่อ 
ภำษำไทย ป.1-ป.3  

ระดับเหรียญทอง 
เด็กหญิงอรสิำ จุ้ยพุทธำ  

3 กำรแข่งขันเรียง ร้อยถ้อยควำม 
(กำรเขียนเรื่องจำกภำพ) ป.1-
ป.3  

ระดับเหรียญทอง เด็กหญิงปยิะฉัตร บัวพันธ์ 

4 กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อ 
ภำษำไทย ป.4-ป.6  

ระดับเหรียญทอง เด็กหญิงวรญัญำ จ ำวัน 

5 กำรแข่งขันเรียง  ร้อยถ้อย
ควำม (กำร เขียนเรียงควำม) 
ป. 
4-ป.6  

ระดับเหรียญทอง เด็กหญิงทิพย์วำรี  วรพันธ์ 

6 กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำย
สี ป.1ป.3  

ระดับเหรียญเงิน  
เด็กหญิงกิตติวรำ ค ำมูล  

7 กำรแข่งขันขับร้องพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชำย ป.1ป.6  

ระดับเหรียญเงิน เด็กชำยธรรมสำร  ค ำแก้ว  

8 กำรแข่งขันขับร้อง 
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ป.1ป.6  

ระดับเหรียญเงิน เด็กหญิงสุวนันท์  เผ้ำหอม  

9 กำรแข่งขันเล่ำ นิทำน (Story 
Telling) ป.4-ป.6  

ระดับเหรียญเงิน เด็กหญิงศริิกำนต์ โคกสีอ ำนวย  

10 กำรแข่งขันพูด ภำษำอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.4-
ป.6  

ระดับเหรียญทองแดง 
เด็กหญิงธยำนี  บอมโคตร  

 
  1.2  ผลกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  ขอนแก่น  เขต  1  
ได้รำงวัลรองชนะเลิศ  วอลเลย์บอลประถมศึกษำหญิง  และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  เปตองหญิง 
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 2.  ผลงำนที่เกิดกับครู 
 ผลกำรกำรแข่งขันมหกรรมทำงวิชำกำรนักเรียน  สพป.ขอนแก่น  เขต 1  ประจ ำปี  2563 

ที ่ รายการ เหรียญ ชื่อครูผู้ฝึกสอน 
1 กำรสร้ำงภำพด้วย กำรฉีก ตัด 

ปะ กระดำษ ปฐมวัย  
ระดับเหรียญทอง  1.นำงกนกพร ภูพำนเพชร  

2.นำงสำวนันทนำ แสนศำลำ 
2 กำรแข่งขันคัด ลำยมือสื่อ 

ภำษำไทย ป.1-ป.3  
ระดับเหรียญทอง นำงปริยำนุช ชำญศึก  

3 กำรแข่งขันเรียง ร้อยถ้อยควำม 
(กำรเขียนเรื่องจำกภำพ) ป.1-
ป.3  

ระดับเหรียญทอง นำงปริยำนุช ชำญศึก  

4 กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อ 
ภำษำไทย ป.4-ป.6  

ระดับเหรียญทอง นำงสำวพูลศิริ แสงวำโท  

5 กำรแข่งขันเรียง  ร้อยถ้อยควำม 
(กำร เขียนเรียงควำม) ป.4-ป.6  

ระดับเหรียญทอง นำยมงคล ดีสีิมวงศ์  

6 กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี 
ป.1-ป.3  

ระดับเหรียญเงิน นำงบังอร จินบุตร 

7 กำรแข่งขันขับร้องพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชำย ป.1-ป.6  

ระดับเหรียญเงิน นำยทองมำก มีมำ  

8 กำรแข่งขันขับร้อง 
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ป.1-ป.6  

ระดับเหรียญเงิน นำยทองมำก มีมำ  

9 กำรแข่งขันเล่ำ นิทำน (Story 
Telling) ป.4-ป.6  

ระดับเหรียญเงิน นำยทองมำก มีมำ  

10 กำรแข่งขันพูด ภำษำอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.4-
ป.6  

ระดับเหรียญทองแดง นำยทองมำก มีมำ  

 
 
 

ขอรับรองว่ำรำยงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง 
 

ลงชื่อ........................................................... 
(   นำยอภิชำติ   ศรีสำรคำม  ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม 
 
 
 


