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แบบเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

************************************************* 
โรงเรียนบา้นโคกสีวิทยาเสริม   กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 (โคกสี ศิลา หนองตูม) 
ผู้อ านวยโรงเรียน  นายอภิชาต ิ ศรีสารคาม  

ค าชี้แจง   ให้คณะกรรมการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 
             2562 ตามประเด็นที่ก าหนดให้ แล้วท าเครื่องหมาย / ลงใน   ตามระดับคุณภาพที่ได้ 

 (โดยพิจารณาจากการจัดการระบบการประกันคุณภาพ และน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม)  
ตอนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1. สถานศึกษาในสังกัด น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 (4 ด้าน) ได้แก่ 
    1) ด้านมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) ด้านมีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง-มีคุณธรรม 3) ด้านมีงานท า มีอาชีพ 
    และ4) ด้านเป็นพลเมืองดี สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการด าเนินงานเป็นที่พึงพอใจ เป็นรูปธรรม และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน 

ผลการตรวจสอบ  
ประเด็น (รายด้าน) ระบุกิจกรรมที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1.ด้านมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 
 

1.วันส าคัญ เช่น วันแม่, วัน
มาฆบูชา 
2.ค่ายคุณธรรม 
3.สภานักเรียน 
4. ครู D.A.R.E 

นักเรียนมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปทุกคน 

รูปถ่าย 
รายงานโครงการ 

2.ด้านมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มี
คุณธรรม 
 

1. ลูกเสือ 
2. จิตอาสา 
3. ค่ายคุณธรรม 
4. การออม 
5. เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน  

รูปถ่าย 
รายงานโครงการ 
ปพ.5 

3.ด้านมีงานท า มีอาชีพ 
 
 

1. โครงงานอาชีพ 
2. เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 

รูปถ่าย 
 

4.ด้านเป็นพลเมืองดี 
 
 

1. ค่ายคุณธรรม 
2. ลูกเสือ 
3. จิตอาสา 
4. บูรณาการในการเรียนการสอน 
5. เด็กดี คนดีตัวอย่าง 

นักเรียนมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปทุกคน 

รูปถ่าย 
รายงานโครงการ 
ปพ.5 

 

           สรุป  ผลการด าเนินงานเป็นที่พึงพอใจ เป็นรูปธรรม และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน 
 5 จ านวน 4 ด้าน 
 4 จ านวน 3 ด้าน 
 3 จ านวน 2 ด้าน 
 2 จ านวน 1 ด้าน 
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 1 ไม่มีด้านใดเข้าเกณฑ์ 

2. สถานศึกษาในสังกัด น้อมน าโครงการจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชด าริหลักสูตร 
   จิตอาสา 904 สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

1. มีการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 
2. ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะตามหลักสูตร ด้านจิตสาธารณะ (เอกสาร ปพ.) 

ผลการตรวจสอบ  

ก.กิจกรรมจิตอาสา 
งาน/กิจกรรม(ระบุ) วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน 

วันพฤหัสบดีของต้นเดือนทุก
เดือนที่เปิดท าการเรียนการ
สอน  ได้น านักเรียนไปท า
ความสะอาดบริเวณรอบ
ชุมชน เช่น ตลาดสด ,ถนนใน
หมู่บ้าน 

ครู นักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน ท าให้
ชุมชน เช่น ตลาดสด ,
ถนนในหมู่บ้าน สะอาด 

รูปถ่าย 

ข. นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึงนักเรียนชั้นสูงสุด มีจ านวน  ..98.... คน  มีผลการประเมินคุณลักษณะตาม
หลักสูตรสถานศึกษาด้านจิตสาธารณะ ในระดับดีขึ้นไป  จ านวน....98....คน คิดเป็นร้อยละ.....100..... 

สรุป 
5 ผ่านเกณฑ์ข้อ1 และผลข้อ 2 ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
4 ผ่านเกณฑ์ข้อ1 และผลข้อ 2 ร้อยละ 80-89 
3 ผ่านเกณฑ์ข้อ1 และผลข้อ 2 ต่ ากว่าร้อยละ 80  
2 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ1 และผลข้อ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
1 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ1 และผลข้อ 2 ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 สามารถอ่าน เขียนค าพื้นฐานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถอ่าน เขียนค าพื้นฐานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ใช้ผลการประเมิน 
    ของเขตพื้นที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563) 

ประเด็นการพิจารณา 
 

ผลการประเมินอ่านออก และการเขียน ค าพ้ืนฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (สอบ 21,24 กุมภาพันธ์ 2563) 

ผลการตรวจสอบ 
 

ชั้น ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
อ่าน เขียน รวม 

ป.1 82.3 82.3 82.3 
ป.2 83.3 83.3 83.3 
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ชั้น ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
อ่าน เขียน รวม 

ป.3 66.6 66.6 66.6 
รวมเฉลี่ย ร้อยละ    

 

5 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละตั้งแต่ 90 ขึ้นไป 
4 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า 90     
3 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า 80     
2 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า 70     
1 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า 60     

4. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา(ระดับดีขึ้นไป)และรายงานการประเมิน 
    ตนเองของสถานศึกษา(SAR) (สถานศึกษาส่งภายในวันที่ 3 เมษายน 2563)  
 

ประเด็นการพิจารณา   
 

1. สถานศึกษามรีะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PDCA)  ได้แก่ ด าเนินการตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษาในประเด็น ดังนี้ 

   1) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
   2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
   3) ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
   4) มีการประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   5) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 
 

    2. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 
 
 
 
 

ผลการตรวจสอบ 
 

5 ด าเนินงานตามข้อ 1 ครบทุกข้อ และมีผลข้อ 2 อยู่ในระดับดขีึ้นไปทุกมาตรฐาน 
4 การด าเนินงานตามข้อ 1 ได้ 4 ข้อ และมีผลข้อ 2 อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน 
3 การด าเนินงานตามข้อ 1 ได้ 3 ข้อ และมีผลข้อ 2 อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน 
2 การด าเนินงานตามข้อ 1 ได้ 2 ข้อ และมีผลข้อ 2 อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน 
1 การด าเนินงานตามข้อ 1 ได้ 1 ข้อ และมีผลข้อ 2 อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน 

 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นอ่ืน/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..................................  
..................................................................................................................................................... ..........  

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

 
 

 

ลงชื่อ............................................................. ผู้ประเมิน 
(.......................................................................) 

 


