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บทที่  1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมา (ประวัติโรงเรียน) 
 โรงเรียนบ้านโคกสูง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 4                               
ต าบลกันทรารมย์  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2482                                     
ให้ชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านโคกสูง” โดยนายทุ้ม  สุวรรณกูฎ  นายอ าเภอขุขันธ์ขณะนั้น   เป็นผู้จัดตั้ง                         
มีนายสร้อย วุฒานุสรณ์  เป็นศึกษาธิการอ าเภอขุขันธ์ในสมัยนั้น  โดยมี นายสงค์ ถนอม  เป็นครูใหญ่                    
คนแรก 
 โดยที่ดินบริเวณที่ตั้งโรงเรียน  นายมา  รถทะยงค์  เป็นผู้บริจาคจ านวน 18 ไร่  ต่อมา                      
พ.ศ.  2496  นายเอม  สิงหะ ครูใหญ่ขณะนั้น บริจาคท่ีดินให้อีก กว้าง 10 วา ยาว 6 เส้น ต่อมา ขยายไป
ทางทิศตะวันออก นายเหลี่ยม เสียงเพราะ  มอบที่ดินให้อีก 1 เส้น 3 วา รวมเนื้อที่มีท้ังหมด 27 ไร่เศษ 
ในปี พ .ศ .2540 โดยนายบุญจินต์  รัตนแก้ว  ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนในสมัยนั้น                           
ได้ด าเนินการ เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น  และเปิดชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ  3  ตามล าดับ   
 ในปี  พ.ศ.  2547  นายสนั่น  ไชยบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงร่วมกับคณะครู    
คณะกรรมการสถานศึกษา    ผู้น าหมู่บ้านและชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้จัดงานฉลองครบรอบ 65  ปี   
ของการก่อตั้งโรงเรียน  พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันจัดท าผ้าป่า เพื่อร่วมสร้างห้องสมุด   และด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จปี  พ.ศ.  2548   และได้ตั้งชื่อว่าห้องสมุดประชาร่วมใจใน  โดยใช้เป็นแหล่งเรียนรู้   ศึกษา
ค้นคว้า  ของคณะครู  นักเรียนและผู้สนใจภายนอก 
 ในปี  พ.ศ.  2549  นายสนั่น  ไชยบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงร่วมกับคณะครู                      
ได้ร่วมกันบริจาคงบประมาณจัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนบ้านโคกสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  สูง  7  เมตร  
ยาว  10  เมตร 
 ในปี พ.ศ. 2552  นายสมบูรณ์  อินดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงร่วมกับศิษย์เก่า 
จัดสรรและปรับปรุงเสาธงใหม่หน้าสนามโรงเรียน 
 ในปี  พ.ศ. 2553  นายสมบูรณ์  อินดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง ได้ระดมทุนจากการ
จัดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาสร้างอาคารหอประชุมโรงเรียน โดยก่อสร้างรากฐานและเสาสูง 3 x 50 เมตร 
 ในปี พ.ศ. 2554  นายสมบูรณ์  อินดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง ได้จัดสร้างหอประชุม
ศรีโคกสูง และซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ 3 อาคารไม้ โดยยกพ้ืนอาคารให้สูงขึ้น 
 ในปี พ.ศ. 2554  นายสมบูรณ์  อินดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง ได้สร้างอาคาร
หอประชุมโรงเรียน ต่อจากการก่อสร้างครั้งที่ผ่านมา โดยการก่อเสาและคาน โดยใช้งบประมาณจากการ
จัดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
 ในปี พ.ศ. 2557  นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง ได้สร้างอาคาร
หอประชุมโรงเรียนต่อ โดยการเทพ้ืนล่าง และเทคานบน 
 ในปี พ.ศ. 2558  นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง ได้สร้างอาคาร
หอประชุมโรงเรียน ต่อจากการก่อสร้างครั้งที่ผ่านมา โดยการท าโครงหลังคา มุงคา เดินไฟฟ้า ก่อคอนกรีต
ด้านบนรอบข้างและกันสาด  
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 ในปี พ.ศ. 2559  นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง ได้สร้างโรงจอด
รถ 
 ในปี พ.ศ. 2560  นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง ได้สร้างอาคาร
สหกรณ์โรงเรียน ข้างอาคารเรียนมหิดลอนุสรณ์ 
 ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

ภารกิจสถานศึกษา/การจัดการเรียนการสอน   มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  พ.ศ.  2482 - 2515  เปิดสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4 
  พ.ศ.  2515 - 2517  ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7 
  พ.ศ.  2520 - 2536  เปิดสอนจากชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
  พ.ศ.  2536 - 2540  เปิดสอนจากชั้นอนุบาล 1,2  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
  พ.ศ.  2540  ถึงปัจจุบัน  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จัดการศึกษา  3  ระดับ  
  จัดการเรียนการสอน  3  ระดับ  คือ 
   - ระดับก่อนประถมศึกษา   เปิดสอนชั้นอนุบาล  1 - 2 
   - ระดับประถมศึกษา      เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 

2. สภาพทั่วไป 
    2.1  ที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่ ณ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ต าบลกันทรารมย์  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ห่างจากอ าเภอขุขันธ์ จ านวน 19 กิโลเมตร 
 ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 54 กิโลเมตร 
 ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ านวน 22 กิโลเมตร 
    2.2  เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตบริการของโรงเรียนบ้านโคกสูง ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่การปกครองจ านวน 1 ต าบล คือ 
ต าบลกันทรารมย์ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกสูงและบ้านศรีอุดม 
     2.3  ประชากร 
 ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านโคกสูง   มีประชากรรวมทั้งสิ้น  2 ,108  คน  แยกเป็น
ชาย   จ านวน  916  คน  และหญิง จ านวน  1 ,192  คน โดยมีประชากรวัยเรียน (อายุ 4- 17  ปี)  ที่
อาศัยอยู่ในเขตบริการ  จ านวน  568  คน  หรือร้อยละ   28.17  ของประชากรทั้งหมด      ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 4 
 
ตารางที่  1   จ านวนประชากรนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกสูง    จ าแนกตามเพศและเขตการ
ปกครอง 

ชื่อบ้าน ร้อยละ
ประชากร 

จ านวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1.  บ้านโคกสูง 55.15 485 628 1,113 
2.  บ้านศรีอุดม 44.85 438 467 905 
รวมทั้งหมด 100 923 1,095 2,108 

ที่มา  : ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563  
    

2.4  ลักษณะภูมิประเทศ  
            ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียน บ้านโคกสูง  สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้ พ้ืนที่เป็น
ราบสูง   ตั้งอยู่กลางชุมชนสองหมู่บ้าน โดยทิศเหนือจรดติดกับหมู่บ้านโคกสูง หมู่ 4  และทิศใต้และทิศ
ตะวันตกติดกับหมู่บ้านศรีอุดม หมู่ 5 
    2.5  การคมนาคมขนส่ง    

ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านโคกสูง  มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้าน  ตัดผ่าน
หน้าโรงเรียน  ส่งผลให้ปัจจุบันถือว่าการคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง 
    2.6  การเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านโคกสูง  ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่
กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย การท านา  พืชไร่   พืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่  
ข้าว  อ้อย  และยางพารา 
    2.7 สาธารณสุข 
 ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านโคกสูง   มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  คือ  
สถานีอนามัยประจ าต าบลกันทรารมย์  จ านวน  1  แห่ง     

    2.8 นับถือศาสนา 
ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านโคกสูง  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99  และประชากรที่เหลือ
นับถือศาสนาอื่น ๆ  
   สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 
 1. เนื้อท่ีทั้งหมดของเขตบริการ                                             12   ตารางกิโลเมตร 
 2. ประชากรทั้งหมด (นับถึง เดือนมีนาคม 2563)  2,108 คน 

-  ชาย (ร้อยละ 43.79)    923 คน 
-  หญิง (ร้อยละ 56.21)  1,095 คน  

  หมู่บ้านที่มีประชากรมากท่ีสุด คือ 
-   บ้านโคกสูง   1,113 คน 

  หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ 
-   บ้านศรีอุดม     905 คน 

 3. จ านวนครัวเรือนทั้งหมด     564 ครัวเรือน 
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4. การปกครองและการบริหาร 
-  หมู่บ้าน  2 แห่ง 
-  องค์การบริหารส่วนต าบล  1 แห่ง 

5. การศาสนา 
 จ านวนวัด         1      วัด 

2.9 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ  
 แหล่งวิชาการนอกระบบ 

-  โบราณสถานยังไม่ขึ้นทะเบียน  1 แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  1 แห่ง 
-  ศูนย์กีฬาประจ าต าบล  1 ศูนย ์
 

3. สภาพปัจจุบัน 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  

ตารางท่ี  2    แสดงจ านวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจ าแนกรายช้ันและเพศ     
       ปีการศึกษา 2563  
 

ชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1   20  
อนุบาล 2 1   19  
รวมก่อนประถมศึกษา 2   39  
ประถมศึกษาปีที่ 1 1   25  
ประถมศึกษาปีที่ 2 1   21  
ประถมศึกษาปีที่ 3 1   16  
ประถมศึกษาปีที่ 4 1   32  
ประถมศึกษาปีที่ 5 1   25  
ประถมศึกษาปีที่ 6 2   41  

รวมประถมศึกษา 7   160  
รวมทั้งหมด 9   199  

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC  ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน  2562 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  3    แสดงจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและจ าแนกรายช้ันและเพศ ปีการศึกษา2563  
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ชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1   16  
มัธยมศึกษาท่ีที่ 2 1   16  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1   11  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 3   43  

ตาราง 4 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเขตบริการและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับ 
เขตบริการ 

ก่อน 
ประถม 

(อ.1-อ.2) 

ประถม 
ศึกษา 

(ป.1– ป.6) 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

(ม.1-ม.3) 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

(ม.4 – ม.6) 

ในเขตบริการ 43 158 43 - 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 23 88 25 - 
บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 5 18 70 18 - 
นอกเขตบริการ 2 2 - - 

รวม 43 160 43 - 

 

ตาราง  5    แสดงข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส   ปีการศึกษา 2563        

ระดับ 
นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส รวม

ทั้งสิ้น ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ก่อนประถมศึกษา - - - - - - - 
ประถมศึกษา - 1 1 - - - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น - - - - - - - 

รวม - 1 1 - - - - 

หมายเหตุ  กรอกข้อมูลเฉพาะจ านวนนักเรียนที่พิการและด้อยโอกาส ไม่รวมจ านวนนักเรียนปกติ 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี   6    แสดงข้อมูล ภาวะทางโภชนาการของนักเรียน 
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ระดับ 
น้ าหนักต่ ากว่า

เกณฑ ์

น้ าหนักสูงกว่า
เกณฑ ์

(เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ ากว่า
เกณฑ ์

น้ าหนักและส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ ์

รวม 

ก่อนประถมศึกษา - 1 - - 1 
ประถมศึกษา 16 6 25 - 47 
มัธยมศึกษาตอนต้น 8 4 5 - 17 

รวม 24 11 30 - 65 
ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 หมายเหตุ  นักเรียน 1 คน กรอกได้
เพียง 1 กรณีเท่านั้น 
 
ตาราง  7  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 
1 คนในแต่ละสาขาวิชา                

(ชม./สัปดาห์) 
1 นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว ผอ. ปริญญาโท การบริหารการศึกษา - 

2 นางบุญเลื่อน  อินทธนู คร ู ปริญญาตรี ประถมศึกษา 23 
3 นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล คร ู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 20 

4 นายโสภณ  สาเกตุ คร ู ปริญญาตรี พละศึกษา 22 

5 นางมุณี  ทองแท้ คร ู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 20 

6 นางธัญญลักษณ์  โสริยาท คร ู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 22 

7 นางสาวภัครพร  วงศ์บุตตะ คร ู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 20 

8 นางสมจิตร  เหมือนวงษ์รรม คร ู ปริญญาตรี ประถมศึกษา 23 

9 นางพจนา  แก้วประจ า คร ู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 25 

10 นายอนุวัฒน์  ทองแท้ คร ู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 21 

11 นายประวิทย์  ดวงจันทร์ คร ู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 20 

12 นายจิโรจน์  โคตรด ี คร ู ปริญญาตรี ดนตรี 21 

13 นางสาวนงนุช  พนมกุล คร ู ปริญญาตรี เกษตรกรรม 24 

14 นางสาวทิพวรรณ ขันซ้าย คร ู ปริญญาตรี นาฏศิลป์ศึกษา 24 
15 นางสาวอุบลรัตน์  ร้อยมิตร ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 26 
16 นายศุภฤกษ์  สิมาพันธ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 25 
17 นางณัฐปภัสร์  สมัยเข็มทอง ครูผู้ช่วย ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 20 
18 นางรัตนาพร  ทิพบ ารุง พนักงานราชการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 25 

19 นางสาวณัฐฐิดาพร   ร่มโพธิ์ ครูธุรการ ปริญญาตรี สังคมศึกษา - 
20 นางสาวอรพนิท์   เกษหอม พ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 25 
21 นางสาวจิตตรา  แก้วจินดา ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 23 

สามารถจ าแนกต าแหน่ง วิทยฐานะ และวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC2019 ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน  
2563 
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ตาราง 8  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกต าแหน่ง วิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา   

ประเภท ต าแหน่ง วิทยฐานะ ปริญญา
เอก 

ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

1.บริหาร ผู้อ านวยการ เชี่ยวชาญพิเศษ            
เชี่ยวชาญ            
ช านาญการ            
ช านาญการพิเศษ    1      1 1 
ไม่มีวิทยฐานะ            

รอง
ผู้อ านวยการ 

เชี่ยวชาญ            
ช านาญการพิเศษ            
ช านาญการ            
ไม่มีวิทยฐานะ            

2. ครู คร ู เชี่ยวชาญพิเศษ            
เชี่ยวชาญ            
ช านาญการพิเศษ   1 3  1   1 4 5 
ช านาญการ    2 1 1     4 
ไม่มีวิทยฐานะ   1  1 1   2 1 3 

ครูผู้ช่วย     1 1 2   1 2 4 
3. บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ลูกจ้างประจ า             
พนักงานราชการ       1    1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว       3    3 3 

รวมทั้งสิ้น   2 7 3 9   1 6 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 9 
 
โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ตาราง  9   สภาพความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐาน 
 

รายการ จ านวน 
ที่มี 

จ านวน 
ที่ควรมี 

ขาด/เกิน สภาพการใช้งาน 
ดี พอใช้ ทรุด

โทรม 
รอรื้อ
ถอน 

อาคารเรียน (หลัง) 4 4 - 2 1 1  
 ห้องเรียน (ห้อง) 14 20 ขาด 7 4 3  
อาคารประกอบ 7 12 ขาด     
 ห้องส้วม (ที่) 2 4 ขาด  1 1  
 บ้านพักครู (หลัง) 2 4 ขาด 1 1   
 อาคารฝึกงาน (หลัง) 1 2 ขาด  1   
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 1 2 ขาด  1   

รายการ จ านวน 
ที่มี 

จ านวน 
ที่ควรมี 

ขาด/เกิน สภาพการใช้งาน 
ดี พอใช้ ทรุด

โทรม 
รอรื้อ
ถอน 

 หอประชุม (หลัง) 1 1 -     
 โรงอาหาร (หลัง) - 1 ขาด     
ครุภัณฑ์พื้นฐาน        
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) 1 1 - 1    
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 20 40 ขาด 16 1 3  
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)        
 
4. โครงสร้างการบริหารงาน 

โรงเรียนบ้านโคกสูง เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  มีการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด รายละเอียดดังแผนภูมิ 
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แผนภูมิ 1 โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนบ้านโคกสูง 

ผู้อ านวยการ 
(นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิชาการ 
(นางสาวอนงศิริ ศิลากลู) 

งบประมาณ 
(นางสมจิตร  เหมือนวงษ์รรม) 

การบริหารงานบุคคล 
(บุญเลื่อน อินทธน)ู 

การบริหารทั่วไป 
(นายโสภณ สาเกตุ) 

11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

1. การพัฒนาหรือด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

6. การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 

9. การนิเทศการศึกษา 

10. การแนะแนว 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

13. การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 

15. การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา 

16. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

17. การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจ่ายเงิน 

19. การจัดท าบัญชีการเงิน 

20. การจัดท ารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน 

11. การวางแผนพัสดุ 21. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและ
ค าขอต้ังงบประมาณฯ 

2. การท าแผนปฏิบัติการฯ 

3. การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

5. การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 

7. การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

8. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 

9. กองทุนเพื่อการศึกษา 

10. การบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 

12. การก าหนดแบบรูปรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณฯ 

13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสาร-
สนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 

14. การจัดหาพัสดุ 

15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา
และจ าหน่ายพัสดุ 

16. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 

17. การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 

2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

4. การเปลี่ยนต าแหนง่ใหสู้งข้ึน การย้าย
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

5. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน 

6. การลาฯ 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8. การด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 

9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 
10. การายงานการด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 

14. การขอพระราชกาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

15. การประเมินวิทยฐานะ 

16. การส่งเสริมและยกย่อง   
เชิดชูเกียรติ 

19. การขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูฯ 

20. การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

12. การออกจากราชการ 

13. การจัดระบบและการ
จัดท าทะเบียนประวัติ 

17. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

18. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมข้าราชการครูฯ 

1. การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

2. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

3. การวางแผนการบริหาร
การศึกษา 

4. การวิจัยและพัฒนา
นโยบายและแผน 

6. การพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

7. งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

8. การด าเนินการธุรการ 

9. การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

12. การจัดต้ัง ยุบ รวม 
เลิกสถานศึกษา 

13. ประสานงานการจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 

14. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

15. การทัศนศึกษา 
16. งานกิจการนักเรียน 

19. งานประสานราชการกับ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน  

11. การรับนักเรียน 

17. การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
18. งานประสานการจัดการ 
ศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษา 

20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายใน  
22. จัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน  

5. การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร
กระบวนการ 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1. ด้านโอกาสทางการศึกษา  
โรงเรียนบ้านโคกสูง เป็นโรงเรียนที่สร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้กับ

เยาวชน ที่ขาดแคลนได้เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 4 - 17 ปี  เข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1.1 อัตราการเข้าเรียน 
     ในปีการศึกษา 2563 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 252 คน เข้าเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังตาราง 10 
ตาราง   10   จ านวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ  4 – 17  ปี  ที่เข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2563    

กลุ่มอายุ ประชากร 
(คน) 

เข้าเรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต 

อายุ 4 – 5 ปี ระดับก่อนประถมศึกษา 39 38 1 97.43 2.56 
อายุ 6 -11 ปี ระดับประถมศึกษา 160 157 3 98.13 1.87 
อายุ 12 – 14 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 43 42 1 97.67 2.33 

รวม 242 237 5 97.93 2.07 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2564 

ตาราง 11 ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตบริการที่เข้าเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตาม 
ชั้นเรียน 

ชั้น ประชากรวัยเรียน เข้าเรียน คิดเป็นร้อยละ 
อนุบาลปีที่ 2 20 20 100 
อนุบาลปีที่ 3 19 19 100 
ประถมศึกษาปีที่ 1 25 25 100 
ประถมศึกษาปีที่ 2 21 21 100 
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 16 100 
ประถมศึกษาปีที่ 4 32 32 100 
ประถมศึกษาปีที่ 5 26 25 96.15 
ประถมศึกษาปีที่ 6 41 41 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 16 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 16 84.21 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 11 91.67 

รวมทั้งสิ้น 247 242 97.98 
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 ในปีการศึกษา 2563  เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษเรียนร่วมเข้าเรียน จ านวน  55  คน                
โดยเข้าเรียนในระดับประถมศึกษามากที่สุด รายละเอียดดังตาราง 12  

ตาราง  12  จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษเรียนร่วม และเด็กยากจน จ าแนกตามระดับการศึกษา                

ระดับ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษเรียนร่วม เด็กยากจน รวม 
ก่อนประถมศึกษา - - - - 
ประถมศึกษา -      34 96 130 
มัธยมศึกษาตอนต้น - 16 37 53 

รวม - 50 133 183 
ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

           1.2  อัตราการจบการศึกษา 
     ปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนในสังกัดจบหลักสูตรจ านวน 250 คน ซึ่งนักเรียนระดับ  ก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จบหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 99.21 รายละเอียดดังตาราง 13 
ตาราง 13  จ านวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับ 
จ านวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา ออก
กลางคัน 

ไม่จบ
การศึกษา 

จบการศึกษา ร้อยละ 

ก่อนประถมศึกษา 39 - - 39 100 
ประถมศึกษา 199 - 1 198 99.50 
มัธยมศึกษาตอนต้น 42 - 2 40 95.24 

รวม 242 - 3 239 98.76 
ที่มา :   เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

           1.3  อัตราการเรียนต่อ  
       ปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรทั้งสิ้น  จ านวน 239 คน อัตราการ
เรียนต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียน
ต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ รายละเอียดดังตาราง 14 
 
ตาราง 14  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  และเรียนต่อปีการศึกษา 2564 

รายการ 
จ านวนนักเรียน 

จบการศึกษา เรียนต่อ ร้อยละ 
จบ ป.6 เรียนต่อ ม. 1 41 41 100 
จบ ม.3 เรียนต่อ ม.4/สายอาชีพ 11 9 81.82 

รวม 52 50 96.15 
ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
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2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยในปีการศึกษา 2563  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET)  ในกลุ่มสาระภาษาไทยสูงกว่า
ระดับประเทศ ส่วนสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาต่างประเทศต่ ากว่าระดับประเทศ  รายละเอียดดัง
ตาราง 15 

ตาราง  15  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)           
              ปีการศึกษา 2563  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษาปีที่ 6 
 ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 59.15 21.33 29.95 31.17 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.18 27.57 36.54 36.43 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 54.96 28.59 37.64 38.87 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
 
แผนภาพ  1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)           
              ปีการศึกษา 2563  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
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ภ า ษ า ไ ท ย  ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  

ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET )  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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ตาราง 16 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)           
             ปีการศึกษา 2563  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
               กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 54.38 24.00 27.40 23.13 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.84 22.17 28.38 30.37 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 52.74 23.82 28.99 31.92 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
 
แผนภาพ  2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)           
               ปีการศึกษา 2563  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
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ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
แผนภาพ 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
  
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
แผนภาพ 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
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ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) 
ปีการศึกษา 2562 - 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563  ผลกาเปรียบเทียบ 
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ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) 
ปีการศึกษา 2562 - 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563  ผลต่าง 
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 ความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณและด้านเหตุผลชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของ
โรงเรียนโคกสูง  จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test: NT)  รายละเอียดดังตาราง 17 
ตาราง 17  ความสามารถชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน 
             ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  จ าแนกความสามารถรายด้านและระดับ    

ความสามารถ ระดับ 
ประเทศ สพป. โรงเรียน 

ด้านภาษาไทย 47.46 50.71 39.84 
ด้านคณิตศาสตร์ 40.47 42.04 29.53 

รวม 2 ด้าน 43.97 46.38 34.69 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
 
แผนภาพ 5 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 
ที่มา  :  เอกสารการวิเคราะห์ผลการทดสอบ NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    ปีการศึกษา 2563 

ประเทศ เขตพื้นที่  โรงเรียน 
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แผนภาพ  6  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
                ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ที่มา  :  เอกสารการวิเคราะห์ผลการทดสอบ NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

 เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) ระบบ
ชั้นประถมศึกษาที่ 1 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 รายละเอียดดังตาราง 18 
ตาราง 18  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
             และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

 2562 2563 ระว่างปีการศึกษา 
      การอ่านออกเสียง  59.00  
      การอ่านรู้เรื่อง  93.33  
      รวม 2 สมรรถนะ  76.16  

  
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
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 เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 จ าแนกตามร้อยละของระดับ
คุณภาพ รายละเอียดแผนภาพ 7 
แผนภาพ 7  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
             และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ  
             ความสามารถด้านภาษา 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละของผลต่างระหว่างปี
การศึกษา (-/+) 

ด้านภาษาไทย 40.28 39.84 - 0.44 
ด้านคณิตศาสตร์ 35.71 29.53 - 6.18 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 38.00 34.69 - 3.31 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
 
แผนภาพ 8  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
             และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ  
             ความสามารถด้านค านวณ 

 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 25623 
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แผนภาพ  9   เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
             และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ  
             ความสามารถด้านเหตุผล 

 
ที่มา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 
รายละเอียดดังแผนภาพ 10 
แผนภาพ  10 จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

 
ที่มา  :  เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
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แผนภาพ 11 จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

 
ที่มา  :  เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
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3. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 โรงเรียนบ้านโคกสูง มีผลการบริหารจัดการศึกษาในปี 2563  จากผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังตาราง 19 
ตาราง  19  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563               

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 4.63    / 
มาตรฐานที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 3.42   /  
มาตรฐานที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 3.93   /  
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 3.87   /  

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.33   /  

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.56   /  

มาตรฐานที่ 7   แนวการจัดการศึกษา 3.78   /  
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3.85   /  

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.42   /  

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

3.18   /  

ด้านที่ 5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น   

3.22   /  
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มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 4.25    / 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

3.37   /  

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.69   /  

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

3.47   /  

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

3.84   /  

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.81   /  

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.64   /  

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.58   /  

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

3.89   /  

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

3.73   /  

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเต็มศักยภาพ   

3.29   /  

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3.63   /  

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

3.47   /  
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มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

3.16   /  

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    /  
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

3.74   /  

            
 โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  ปรากฏผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการจัดและบริหารการศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตาราง  20  ผลการประเมนิการอ่านภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 

ช้ัน จ านวนนักเรียน 
นักเรียนปกตจิ าแนกตามผลประเมินการอ่านออก

เสียง 

ปกติ + 
บกพร่อง 

บกพร่อง
(ถ้ามี) 

นร.
ปกติ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
รวม 

ป.1 25 5 20 3 7 7 3 20 
ป.2 21 4 17 5 5 5 2 17 
ป.3 16 3 13 2 4 4 3 13 

นักเรียนจ าแนกตามผลการประเมนิอ่าน
ตามหลักการใช้ภาษา การอ่านรู้เรื่อง 

ป.4 32 8 24 4 12 5 4 24 
ป.5 25 7 18 3 5 4 6 18 
ป.6 41 10 31 9 10 6 5 31 
รวม 160 37 123 26 43 31 23 123 

ร้อยละ 
 

23.13 76.87 21.14 34.96 25.20 18.70 100 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
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ตาราง  20  ผลการประเมนิการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 

ช้ัน จ านวนนักเรียน 
นักเรียนปกตจิ าแนกตามผลประเมินการอ่านรูเ้รื่อง 

ปกติ + 
บกพร่อง 

บกพร่อง
(ถ้ามี) 

นร.
ปกติ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

ป.1 25 5 20 3 7 7 3 20 
ป.2 21 4 17 5 5 5 2 17 
ป.3 16 3 13 2 4 4 3 13 

นักเรียนจ าแนกตามผลการประเมนิอ่าน
ตามหลักการใช้ภาษา การอ่านรู้เรื่อง 

ป.4 32 8 24 4 12 5 4 24 
ป.5 25 7 18 3 5 4 6 18 
ป.6 41 10 31 9 10 6 5 31 
รวม 160 37 123 26 43 31 23 123 

ร้อยละ 
 

23.13 76.87 21.14 34.96 25.20 18.70 100 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 
ตาราง 21  ข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 

จ านวนนักเรียน ทั้งหมด จ านวนนักเรียนอ่านไม่ออก, 
เขียนไม่ได้ 

จ านวนนักเรียนอ่านไม่คล่อง,  
เขียนไม่คล่อง 

ชั้น ต้นปี 
กศ. 

ปลายปี 
กศ. 

พัฒนาการ 
(+/-) 

ต้นปี 
กศ. 

ปลายปี 
กศ. 

พัฒนาการ 
(+/-) 

ต้นปี 
กศ. 

ปลายปี 
กศ. 

พัฒนาการ 
(+/-) 

ป.1 25 25 0 2 0 +2 2 0 +2 
ป.2 21 21 0 1 0 +1 1 0 +1 
ป.3 16 16 0 0 0 0 0 0 0 
ป.4 32 32 0 0 0 0 0 0 0 
ป.5 26 25 -1 0 0 0 0 0 0 
ป.6 41 41 0 0 0 0 0 0 0 
ม.1 16 16 0 0 0 0 0 0 0 
ม.2 17 16 -1 0 0 0 0 0 0 
ม.3 12 11 -1 0 0 0 0 0 0 
รวม  206 -3 3 0 0 3 0 0 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
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ตาราง  22    ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / ผู้ปกครองนักเรียน 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
ครั้งที่ ....../25..... จ านวนผู้มาประชุม ครั้งที่ ....../25...... จ านวนผู้มาประชุม 
ครั้งที่ 1/2563 9 1/2563 242 
ครั้งที่ 2/2563 9 2/2563 89 
ครั้งที่ 3/2563 9 3/2563 114 
ครั้งที่ 4/2563 9 4/2563 138 
ครั้งที่ 5/2563 9   

 
ตาราง  23  จ านวนนักเรียน/ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ที่ได้รับ 
            รางวลัที่ส าคัญ  ฯลฯ   

ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการ
เตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

โรงเรียนบ้านโคกสูง 

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและ
พัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต การประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ 
และการเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล 

นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กรทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล 

นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กรทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ 

นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กรทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวทิพวรรณ  ขันซ้าย 

นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กรทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวอุบลรัตน์  ร้อยมิตร 

นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กรทรวงศึกษาธิการ 

นายประวิทย์  ดวงจันทร์ 

นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กรทรวงศึกษาธิการ 

นายจิโรจน์  โคตรด ี
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ตาราง 24 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
   

รายการ/โครงการที่ประสบผลส าเร็จ ร้อยละความพึงพอใจ 
1.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 90 
2. โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 85 
3. โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 100 
4. โครงการโรงเรียนสุจริต 100 
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 85 
6. โครงการวันส าคัญ 100 
7.โครงการคุณธรรมน าประชาธิปไตย 100 
8.โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 100 
9.โครงการอาหารกลางวัน 100 
10.กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 
11.กิจกรรมช่วยเหลือนักเหลือนักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนพิเศษ 100 
12. กิจกรรมแข่งขันกีฬา 85 
13.โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร 100 
14. กิจกรรมการวัดผลประเมินผล 100 
15.กิจกรรมผลิตสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 100 
16. กิจกรรมนิเทศภายใน 100 
17. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 100 
18.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 100 
19.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มงานบริหารทั่วไป 100 
20.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์ 100 
21.โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 100 
22.กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2551) 100 
23.กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา,ห้องคอมพิวเตอร์,ห้อง
วิทยาศาสตร์,ห้องสังคมศึกษา,ห้องคณิตศาสตร์ 

100 

24.กิจกรรมจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 100 
25.กิจกรรมห้องสมุด 100 
26.กิจกรรมระบบข้อมูลสารสนเทศและงานธุรการวิชาการ 100 
ที่มา : ข้อมูลผลการประเมิน SAR ของโรงเรียน 
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ตาราง 26  ข้อมูลผลการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
                                                                                                           หน่วย  :  บาท 

 
รายการ 

องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 
บุคคล/
ชุมชน 

 
องค์กร
เอกชน 

 
อ่ืน ๆ 

 

 
รวมทั้งสิ้น 

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง      
  อาคารเรียน - - - - - 

  อาคารประกอบ - - 2 - 2 

  ถนน/ทางเดินเท้า - - - - - 

รวม - - 2 - 2 

ค่าครุภัณฑ ์      
  คอมพิวเตอร์ - - - - - 

รวม - - - - - 

งบด าเนินงาน (วิชาการ)      
  ทัศนศึกษา - - - - - 

  นิทรรศการ - - - - - 

  แข่งขันกีฬา - - - - - 

อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน      
  ทุนการศึกษา นร.ยากจน - - - - - 

  อาหารกลางวัน 776,000 - - - - 

  อาหารเสริม(นม)      
อ่ืน ๆ (ระบุ)      
........................................      
ที่มา : ทะเบียนคุมงบประมาณการระดมทรัพยากรของโรงเรียน 
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5. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

     ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์  ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีทักษะอาชีพ
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนในเรื่อง การฝึกทักษะอาชีพ  และผ่านการเข้า
ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  วินัยจราจร  
ต้านยาเสพติด 

 
      ผู้เรียนอ่านหนังสือออก  เขียนเพื่อสื่อสารได้                         
ในระดับดี  ส่งผลให้ผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)  ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  มีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ดังนั้นผู้เรียนระดับชั้น ป.1 – ป.2 ยังต้องเร่งพัฒนา
ด้านการอ่านออกเขียนได้  ทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ ให้เหมาะสมกับวัย  ผู้เรียนระดับ 
ชั้น ป.1 – ม.3 ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาใน
ด้านการคิดวิเคราะห์ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
      โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ  ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น  
การประชุมแบบ มีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  
การประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย  ที่ชัดเจน  มีการ
ปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับการจัด
การศึกษา  สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา  และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  
ประเมินผล  การด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัย
ในการรวบรวมข้อมูล  เพ่ือใช้เป็นฐาน ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 
 
 

 
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ              
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

- ครูตั้งใจ  มุ่งมั่นพัฒนาการสอน 
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด  ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- ผู้บริหาร/ผู้ได้รับมอบหมาย  ตรวจประเมินผล
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน  พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

- ควรมีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มข้ึน  เพื่อน าความรู้และวิธีการมาจัด
กิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนเพ่ือยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพ่ือให้นักเรียนน าไปพัฒนาตนเอง 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
      โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  เน้นการสร้างความเข้าใจ    
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ที่ชัดเจน  เป็น
ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้น
การมีส่วนร่วมโดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  
สร้างวัฒนธรรม การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

 
      โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล 
ตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ แก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  
นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  แต่ยังขาด
การติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น
รายคน 
 

 

6. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่ชัดเจน 
 6.2 การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 6.3 การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตาม
ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 6.4 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
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7. ความต้องการพัฒนาและการช่วยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ด้านผู้เรียน 
  จุดเด่น 

ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์  มีการส่งเสริมการประหยัด
และการออมชัดเจน   มีการท าเครื่องมือในการประเมินการคิดวิเคราะห์  มีการจัดห้องสมุดเป็นเอกเทศทั้ง
ระดับประถมและมัธยม   มีกิจกรรมฝึกฝนการท างาน   ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพย์ติด  มีความชื่นชมและร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

 
  จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่องระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบโดยเฉพาะการพัฒนาความรับผิดชอบ
ของผู้เรียนในระดับมัธยม  กระบวนการคิด  วิเคราะห์   สังเคราะห์  และการใช้วิจารณญาณที่สอดคล้องกับวุฒิ
ภาวะผู้เรียน   จัดให้ผู้เรียนอยู่ในบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  การท างานเป็น
ทีม   การมีทัศนคติในเรื่องอาชีพโดยการปฏิบัติจริง  รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ด้านครู 

  จุดเด่น 
ครูผู้สอนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมมีความรู้ ความสามารถตรงกับงานในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ หมั่น

พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ร่วมงานกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนในเกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน มีการคิดวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน แล้วน าผลวิจัยไปใช้พัฒนา
นักเรียนต่อไป 
  จุดที่ควรพัฒนา 

ควรจัดท าแผนการสอนและการใช้สื่ออย่างหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ด้านผู้บริหาร 

  จุดเด่น 
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียน บริหารโครงสร้างขององค์กร

ได้เหมาะสม มีระบบการบริหารจัดการ พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของคณะครู ชุมชน ให้
เสรีภาพในการคิด มีประชาธิปไตย ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม น าหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ 
   

จุดที่ควรพัฒนา 
           ควรส่งเสริมสนับสนุนการท างานเป็นทีมเนื่องจากศักยภาพบุคลากรแตกต่างกัน 
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ด้านการบริหารจัดการ 
  จุดเด่น 

สถานศึกษามีระบบบริหารตามระบบการจัดควรจัดท าแผนการสอนและการใช้สื่ออย่างหลากหลายในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดท าแผนการสอนและการใช้สื่ออย่างหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โครงสร้าง  4  แผนงาน  มีระบบบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานตามกลุ่มงานอย่างชัดเจน  ผู้บริหารมี
ภาวะผู้น ามีความสามารถในการบริหารจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีหลักสูตร
สถานศึกษาและมีสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้องสมุดและห้องเรียนทุกห้อง  สถานศึกษามีครูเพียงพอครบชั้นเรียนและรับผิดชอบการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี
วิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน พร้อม
มีเจตคติท่ีดีในอาชีพ 

 
  จุดที่ควรพัฒนา 
         ผู้เรียนทุกช่วงชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าเกณฑ์โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ผู้เรียนขาดทักษะการอ่านและจด
บันทึก  ความรู้จากการอ่านและใช้ทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือในการศึกษาและค้นคว้าแสวงหาความรู้  สร้างองค์
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผู้เรียนขาดการฝึกฝนทักษะ  คิดสร้างสรรค์  มีวิจารณญาณ คิด
ไตร่ตรอง และขาดความต่อเนื่อง  ขาดการพัฒนาสื่อและห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้พัฒนาผู้เรียนและการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน สมศ. รอบท่ีผ่านมา 
      ด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่องระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบโดยเฉพาะการพัฒนาความรับผิดชอบ
ของผู้เรียนในระดับมัธยม  กระบวนการคิด  วิเคราะห์   สังเคราะห์  และการใช้วิจารณญาณที่สอดคล้องกับวุฒิ
ภาวะผู้เรียน  การท างานเป็นทีม   การมีทัศนคติในเรื่องอาชีพโดยการปฏิบัติจริง  รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
      ด้านครู 

ครูควรได้รับการประเมินศักยภาพของครูตามเกณฑ์พิจารณาทั้ง 8 ข้อ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานข้อมูลในการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของครูแต่ละคน ก าหนดบทบาทของครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชาในการพัฒนาผู้เรียน
ให้ชัดเจน ควรก าหนดแผนพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ท าเป็น ให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาจากประสบการณ์ตรง 
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      ด้านผู้บริหาร 
 ควรปรับปรุงลักษณะการท างานอย่างมีส่วนร่วมซึ่งต้องยอมรับความเป็นผู้น าและผู้ตามซึ่งกันและกัน การ

มอบหมายงานควรเพ่ิมอ านาจการตัดสินใจแก่ผู้รับงานด้วยในระดับหนึ่ง แต่ผู้บริหารยังคงต้องรับผิดชอบหมด และ
ควรกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการจัดท าแผนการสอนและการใช้สื่ออย่างจริงจังในการเรียนการสอน 

 
               ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาควรร่วมมือประสานกับผู้ปกครองในการอบรมผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและ
เป็นคนดีของสังคม สถานศึกษาควรวิเคราะห์ศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์ ความถนัด ของผู้เรียนทุกระดับชั้นรวมทั้ง
วิเคราะห์ลักษณะมาตรฐานของข้อสอบ O-Net ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาต่างประเทศ เพ่ือ
หาแนวทางการประเมินการพัฒนาของนักเรียนและเนื่องจากสถานศึกษามีครูจ านวนมากจึงควรปรับปรุงระบบการ
ก ากับติดตามการนิเทศภายใน ให้ทั่วถึง สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการนิเทศภายในมาสรุปปัญหาที่แท้จริงใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
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บทที่ 3 
ทิศทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ (VISION)   

 ภายในปี 2564  โรงเรียนบ้านโคกสูง  เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ที่มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  งานอาชีพและสุขอนามัย  สามารถให้บริการการศึกษา  แก่
นักเรียนและชุมชน  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
พันธกิจ (MISSION)   

1. จัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. สร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
3. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี  

เป้าประสงค์ (GOALS)    
1.  นักเรียนมีคุณธรรมและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

    2.  ครูปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    3.  โรงเรียนใช้เทคโนโลยทีางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    4.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)        
หรือใช้ยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
ค่านิยม    

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
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7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว 
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน    

 เด็กดี มีอาชีพ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน    
 เก้าปีเก้าอาชีพ 
 
จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่วนที่ 1 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาที่
สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
  1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้  ด้านค านวณ 
และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
  1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ  (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  สถานประกอบการ) และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
  1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วง
วัย 
 1.2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมะสม 
  1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
  1.2.3 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างานและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา 
  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
  1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ
เยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคากรทางการศึกษา 
 

 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม 
  2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูทัง้ในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
  2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุภาคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
  2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การมีครูมืออาชีพและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
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ส่วนที่ 3 ด้านการบริหาร 

 3.1 สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร จัดการโดย
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับ
ผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบการบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
  3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับทั้งส่วนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกระดับทั้งส่วนกลาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
จุดเน้นนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

1. อ่านออกเขียนได้ 
1.1 อ่านออกเขียนได้ 100% 
1.2 มีทักษะการสื่อสาร 
1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
1.4 มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

2. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2.1 บริหารจัดการขยะ 
2.2 ลดละสารเคมี 
2.3 ร่มรื่นเขียวขจี 
2.4 มีความปลอดภัย 

3.  พร้อมสู่ AEC 
     3.1 มีวินัย 
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3.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
     3.3 มีทักษะชีวิต 
     3.4 คิดพัฒนาตนเอง 
4. ตามวิถีพอเพียง 
     4.1 บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
     4.2 เป็นผู้มีคุณธรรม 
     4.3 ค านึงถึงเหตุผล 
     4.4 พอตน พอประมาณ 

 
จุดเน้นการด าเนินงานของโรงเรียน  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน  
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
         1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ    และ

สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
          1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

การทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
          1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และด้านการ

อ่านรู้เรื่อง  
 1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้าน

ค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
          1.1.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับ การส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ

สู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอก
พ้ืนที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริต ในอนาคต 

           1.1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะ การสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็น เครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสม
ตามช่วงวัย  

 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ  และทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม  

          1.2.1 นักเรียนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
          1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่าง พอเพียง   
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา  เต็มศักยภาพเป็น

รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
          1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบ ที่หลากหลาย ตามหลัก

วิชา  
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          1.3.2 เด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน  

           1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ  

            1.3.4 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

              1.3.5 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
           2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ   และการวัด

ประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น รายบุคคล  
            2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบ สารสนเทศและการ

สื่อสารอย่างเหมาะสม  
             2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้บริหาร

สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
              2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้

เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  
              2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน  
              2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และ

ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ   และเกิด

ประสิทธิผล  
 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 2.4 องค์ กร  คณะบุ คคลและผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  วางแผนและสรรหาครู                      

และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  
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ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
 3.1 โรงเรียนบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อ

ผลการด าเนินงาน  
          3.1.1 โรงเรียนบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  
          3.1.2 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
            3.1.3 โรงเรียนพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
            3.1.4 โรงเรียนเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและจัดให้มีระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ลดอัตราการออกกลางคัน พฤติกรรมเสี่ยง อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  
 3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
            3.2.1 ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับหน่วยงานต้นสังกัด  
            3.2.2 รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 39 
 
 

 
 
 

ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2 โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของผูเ้รียน 
3 โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
4 โครงการปลูกจิตอาสาพัฒนาความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5 โครงการปลูกจิตอาสาพัฒนาความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6 โครงการโรงเรียนสุจริต 
7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ในสถานศกึษา ครอบครัวชุมชน 
8. โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
9. โครงการคุณธรรมน าประชาธิปไตย 
10. โครงการอนามัยโรงเรียน 
11. โครงการวันส าคัญ 
 
 

1 ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 
2 ค่าหนังสือเรียน 
3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
5 อาหารกลางวัน 
6 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร 
9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงภูมทิัศน ์
10 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11 โครงการปลูกจิตอาสาพัฒนาความเป็น
ไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
12 โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ
และสินทรัพย์ 
13 โครงการสื่อประชาสัมพนัธแ์ละสัมพนัธ์
ชุมชน 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
3 โครงการปลูกจิตอาสาพัฒนาความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5 โครงการเก้าปีเก้าอาชีพ 
6 จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
 
 

1 โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
ภายในป ี 2564  โรงเรียนบ้านโคกสูง พฒันาผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานให้มีความรู้คู่คุณธรรม รักศิลปะ ดนตรี กีฬา  วฒันธรรม มีทักษะรักการท างาน ด ารงวถิีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กา้วทัน
เทคโนโลยี  ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน  รู้เท่ากา้วทันประชาคมอาเซียน พฒันาครูตามเกณฑ์มาตรฐาน  บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมมาภบิาล  ผ่านการประเมินภายนอก ด ารงไว้ซ่ึงโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
 

พันธกิจ 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการ ศึกษาชาต ิ สามารถน าไปใช้ในชวีิตประจ าวัน
และการศึกษาต่อได้ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทกัษะวิชาชีพ  และวิชาชีพท้องถิ่น  รักการท างาน ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลาย  ในการจัดการเรียนการสอน 

นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม ทกัษะชีวิต จิตรสาธารณะและความเป็นไทย ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติงานอย่างมืออาชพี 
มีประสิทธิภาพเต็มตามสมรรถนะและเกดิประสิทธิผล โรงเรียนบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ ผา่นการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ชุมชนและหน่วยงานอื่นให้ความรว่มมือในการพัฒนาการศึกษา 
 

เป้าประสง
ค์ 

โครงการ 
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ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และจุดเน้นตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ประเด็น 
ข้อมูลปีฐาน (ปีการศึกษา 2563) เป้าหมาย

ความส าเร็จ               
(ปีการศึกษา 2563) ประเทศ สพฐ. จังหวัด 

สพป.ศรีสะ
เกษ เขต 3 

โรงเรียน 

1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
     1.1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
          ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
          ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 

 
 

47.76 
40.47 

 
 

47.76 
41.30 

 
 

49.22 
41.70 

 
 

50.71 
42.04 

 
 

39.84 
29.53 

 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

    1.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          ภาษาไทย 
          คณิตศาสตร์ 
          วิทยาศาสตร์ 
          ภาษาอังกฤษ 

 
59.15 
21.33 
29.95 
31.17 

 
54.96 
28.59 
37.64 
38.87 

 
53.18 
27.57 
36.54 
36.43 

  
56.20 
29.99 
38.78 
43.55 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

    1.3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
          ภาษาไทย 
          คณิตศาสตร์ 
          วิทยาศาสตร์ 
          ภาษาอังกฤษ 
 

 
54.38 
24.00 
27.40 
23.13 

 
55.18 
25.82 
30.17 
34.14 

 
51.84 
22.17 
28.38 
30.37 

  
54.29 
25.46 
29.89 
34.38 

 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
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กลยุทธ์ 

ข้อมูลปีฐาน (ปีการศึกษา 2563) เป้าหมาย
ความส าเร็จ               

(ปีการศึกษา 2564) ประเทศ สพฐ. จังหวัด 
สพป.ศรีสะ
เกษ เขต 3 

โรงเรียน 

1.4 ร้อยละของเด็กอ่านออก  
(ป.1-ป.3) 62 คน 

N/A N/A N/A N/A 80.65 

(50 คน) 
 ร้อยละ 100 

1.5 ร้อยละของเด็กเขียนได้ 
(ป.1-ป.3) 62 คน 

N/A N/A N/A N/A 72.58 

(45 คน) 
 ร้อยละ 100 

1.6 ร้อยละของเด็กอ่านคล่อง 
(ป.4-ป.6) 89 คน 

N/A N/A N/A N/A 76.40 

(68 คน) 
ร้อยละ 100 

1.7 ร้อยละของเด็กเขียนคล่อง 
(ป.4-ป.6) 89 คน 

N/A N/A N/A N/A 66.29 

(59 คน) 
ร้อยละ 100 

1.8 ร้อยละของเด็กออกกลางคันลดลง N/A N/A N/A N/A 3 ร้อยละ 0 
1.9 อัตราการเข้าเรียน N/A N/A N/A N/A 100           

( 252 คน) 
ร้อยละ 100 

1.9 อัตราการจบการศึกษา N/A N/A N/A N/A 96.67 

(43 คน) 
ร้อยละ 100 

1.10 อัตราการเรียนต่อ N/A N/A N/A N/A 96.67 

(43 คน) 
 
 
 

ร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ 
ข้อมูลปีฐาน (ปีการศึกษา 2563) เป้าหมาย

ความส าเร็จ               
(ปีการศึกษา 2563) ประเทศ สพฐ. จังหวัด 

สพป.ศรีสะ
เกษ เขต 3 

โรงเรียน 

2. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

  
ดีเยี่ยม 

 

    มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ N/A N/A N/A  ดีมาก  

    มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม N/A N/A N/A  ดีมาก  

    มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา N/A N/A N/A  ดีมาก  

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
    มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

N/A N/A N/A N/A 3 3 

    มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

N/A N/A N/A N/A 3 3 

    มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา N/A N/A N/A N/A 3 3 
    มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

N/A N/A N/A N/A 3 3 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

N/A N/A N/A N/A 3 3 
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กลยุทธ์ 
ข้อมูลปีฐาน (ปีการศึกษา 2563) เป้าหมาย

ความส าเร็จ               
(ปีการศึกษา 2563) ประเทศ สพฐ. จังหวัด 

สพป.ศรีสะ
เกษ เขต 3 

โรงเรียน 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
    มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

N/A 
 
 

N/A 

N/A 
 
 

N/A 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 

N/A 

3 
 
 
3 

3 
 
 
3 

3. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด

ระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

 

 
 

N/A 
 

N/A 
 
 

N/A 
N/A 
N/A 

 
 

 
 

N/A 
 

N/A 
 
 

N/A 
N/A 
N/A 

 
 

 
 

N/A 
 

N/A 
 
 

N/A 
N/A 
N/A 

 
 

 
 

N/A 
 

N/A 
 
 

N/A 
N/A 
N/A 

 
 

 
 
2 
 
3 

 
3 
3 
2 
 
3 

 

 
 
3 
 
3 

 
3 
3 
2 
 
3 
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กลยุทธ์ 
ข้อมูลปีฐาน (ปีการศึกษา 2563) เป้าหมาย

ความส าเร็จ               
(ปีการศึกษา 2563) ประเทศ สพฐ. จังหวัด 

สพป.ศรีสะ
เกษ เขต 3 

โรงเรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย

ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีต่อสังคม 
2) ความภาคภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     2.2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         2.2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
         2.2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
         2.2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ    
          2.2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผล

 
N/A 

 
N/A 
N/A 

 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 
N/A 

 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 
N/A 

 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
N/A 
N/A 

 
 
 

N/A 
 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
3 
 
3 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 

 
3 
 
3 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
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การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
    2.4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

3 
 

3 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี

ส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
N/A 

 
 

N/A 
N/A 

 
N/A 

 
 

N/A 
N/A 

 
N/A 

 
 

N/A 
N/A 

 
N/A 

 
 

N/A 
N/A 

 
3 
 

3 
3 

 
3 
 

3 
3 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล N/A N/A N/A N/A 3 3 
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บทที่ 4    
แผนงาน โครงการ กิจกรรม  

 โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้น ากลยุทธ์มาก าหนดโครงการ  กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการ           
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ เป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิด 
ความสอดคล้องกับนโยบายและเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ได้ก าหนดโครงการ ดังนี้ 
  1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิด แก้ปัญหาของผู้เรียน 
  1.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.4 โครงการปลูกจิตอาสาพัฒนาความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.5 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
1.6 โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
1.7 โครงการอาหารกลางวัน 
1.8  โครงการอาหารเสริม(นม) 
1.9 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ได้ก าหนดโครงการ 
ดังนี้ 

  2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ครอบครัวชุมชน 
  2.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกสูง 
  2.4 โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
  2.5 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
  2.6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  2.7 โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ์ และสานสัมพันธ์ชุมชน 
  2.8 โครงการปรับปรุงซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีวงดุริยางค ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้ก าหนดโครงการ ดังนี้ 
  3.1 โครงการคุณธรรมน าประชาธิปไตย 
  3.2 โครงการวันส าคัญ 
  3.3 โครงการเก้าปีเก้าอาชีพ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ได้ก าหนดโครงการ ดังนี้ 
  4.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
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จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ     211,932 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

- สอนเสริมเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 4,000 
- ผลิตสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 2,000 
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 20,000 
- ปรับปรุงห้องพิเศษ 4,000 
- ห้องสมุดมีชีวิต 10,000 
- การสอนเสริม 4,000 
- การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 42,400 
- ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 5,000 
- ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1,000 
- ท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็ว 1,000 
- ภาษาอังกฤษวันละค า 1,000 

2. ส่งเสริมความสามารถในการคิด แก้ปัญหาของผู้เรียน  
- วันวิทยาศาสตร์ 2,000 
- วันสุนทรภู ่ 2,000 
- วันคริสต์มาส 2,000 
- ค่ายภาษาอังกฤษ 10,000 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 14,184 
- วิจัยในชั้นเรียน 1,000 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000 
- ช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส/เด็กพิเศษ 2,000 
- การวัดและประเมินผล 15,000 

4. ปลูกจิตอาสาพัฒนาความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- เกษตรพอเพียง 3,000 
- ส่งเสริมการออมทรัพย์ 500 
- จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 1,500 
- ห้องเรียนคุณธรรม 500 
- คัดแยกขยะลดภาวะโลกร้อน 1,500 
- ส่งเสริมอาชีพ 1,000 

5. กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาครอบครัว ชุมชน  
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  

1. การคัดกรองนักเรียน 1,000 
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2. เยี่ยมบ้านนักเรียน 1,000 
การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ 

3. แนะแนวเรียนต่อ 500 
4. ช่วยเหลือนักเรียน 1,000 
5. ติดตามนักเรียนขาดเรียน 500 
6. ให้ค าปรึกษานักเรียน 500 
7. โฮมรูม 500 
8. ส่งเสริมสุขภาพ 1,000 
9. รู้ทันภัยใกล้ตัว 1,000 

- กิจกรรมระบบข้อมูลสารสนเทศและงานธุรการวิชาการ 19,848 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 8,500 

6. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกสูง  
- พัฒนาหลักสูตร 500 
- พัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตร 500 

7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา  
- นิเทศภายใน 1,000 
- ประกันคุณภาพภายใน 500 
- วางระบบควบคุมภายใน 500 
- กิจกรรมนิทรรศการเปิดโลกว้าง 500 
- จัดท ารายงานประจ าปี 500 

8. โครงการโรงเรียนคุณภาพ  
- โรงเรียนรักษาศีล 5 5,500 
- โรงเรียนสุจริต 5,500 
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 2,000 
- ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4,000 
- อนาคตสดใสไม่ท้อง  ก่อนวัย ห่างไกลไข้เลือดออก 3,000 

งานบริหารงบประมาณ    368,921 
1. พัฒนางานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  

- จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4,000 
- ธุรการงบประมาณ 16,322 
- ค่าสาธารณูปโภค 3,000 
- ตรวจสอบและควบคุมภายใน 4,000 
- ซ่อมแซมพัสดุ 6,000 
- อบรม พัฒนาบุคลากรด้านงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 2,000 

2. เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 333,599 
- หนังสือแบบเรียน 155,199 
- อุปกรณ์การเรียน 88,910 
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- ค่าเครื่องแบบ 89,490 
การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ 

งานบริหารงานบุคคล   35,322 
1. เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- งานธุรการบุคลากร 10,322 
- งานพัฒนาบุคลากร 12,500 
- สร้างขวัญและก าลังใจ 12,500 

งานบริหารทั่วไป     710,644 
1. อาหารกลางวัน 636,000 
2. โครงการอาหารเสริม(นม) - 
3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มงานบริหารทั่วไป 6,000 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์  

- ปรับปรุงต่อเติมห้องและปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน 34,144 
- ปรับปรุงระบบน้ าอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน 5,000 
- จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 5,000 

5. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2,500 
6. สื่อประชาสัมพันธ์ และสานสัมพันธ์ชุมชน  

- จัดท าสื่อ/ประชาสัมพันธ์ 5,000 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2,000 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,000 
- ระดมทุนเพ่ือการศึกษา 500 

7. วันส าคัญ 3,000 
8. คุณธรรมน าประชาธิปไตย  

- สภานักเรียน 500 
- เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 7,500 

9. ส่งเสริมการมีอาชีพ 9 ปี 9 อาชีพ - 
10. ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ 4,500 
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งบเงินอุดหนุน 
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

504,600.00 บาท 
 

ค่าหนังสือเรียน 
155,760.00 บาท 

ค่าเครือ่งแบบ 
89,850.00 บาท 

ค่าจัดการเรียน          
การสอน 

354,550.00บาท 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 
89,300.00 บาท 

ค่าจัดกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

133,600.00บาท 

เงิน  Top up 
45,000 บาท 

งบประจ า 20%                       

(ค่าสาธารณูปโภค,ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม,ค่าเบ้ียเลี้ยง,ค่า

ยานพาหนะ) 

100,920.00 บาท 

งบพัฒนา (70%) 
353,220.00 บาท 

งบส ารอง 10% (ปรับปรุง

ซ่อมแซมกรณีฉุกเฉิน,
ด าเนินการตามนโยบาย) 

50,460.00 บาท 

งานงบประมาณ 

งานบริหารงานบุคคล 

งานบริหารงานทั่วไป 

เงินนอกงบประมาณ 
(จากส่วนราชการอื่น,เงินบริจาค) 

-  บาท 
 

........บาท / 1 โครงการ 

211,932.00 บาท 
/ 8 โครงการ 

35,322.00 บาท 
/ 1 โครงการ 

35,322.00 บาท 
/ 1 โครงการ 

70,644.00 บาท 
/ 10 โครงการ 

........บาท /…….โครงการ... 

     แผนภูมิ  12  สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

วิชาการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 

ด้าน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. สอนเสริมเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
2. ผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
3. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
4. ปรับปรุงห้องพิเศษ 
5. ห้องสมุดมีชีวิต 
6. การสอนเสริม 
7. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
8. ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 
9. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
10. ท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็ว 
11. ภาษาอังกฤษวันละค า 

4,000 
2,000 
20,000 
4,000 
10,000 
4,000 
42,400 
5,000 
1,000 
1,000 
1,000 

มาตรฐานที่ 1 งาน
วิชาการ 

 

นางมุณี  ทองแท้ และ
คณะ 
นางมุณี  ทองแท้ 

นายโสภณ  สาเกตุ และคณะ 
นางสาวอนงศิริ  ศิลากูลและคณะ 

นางมุณี  ทองแท้ และคณะ 

นายศุภฤกษ์ สิมาพันธ์และคณะ 

นางธัญญลักษณ์  โสริยาท  
นายโสภณ  สาเกตุ 
นางมุณี  ทองแท้  
นายประวิทย์  ดวงจันทร์  
นางสาวอุบลรัตน์  ร้อยมิตร/ 
นายศุภฤกษ์  สิมาพันธ ์

2 ส่งเสริมความสามารถในการ
คิด แก้ปัญหาของผู้เรียน 

1. วันวิทยาศาสตร์ 
 
2. วันสุนทรภู ่
3. วันคริสต์มาส 
 
4. ค่ายภาษาอังกฤษ 

2,000 
 

2,000 
2,000 

 
10,000 

มาตรฐานที่ 1 งาน
วิชาการ 

 

น.ส.อนงศิริ ศิลากูล/   
นายอนุวัฒน์ ทองแท้ 
นางมุณี ทองแท้ 
นางสาวุบลรัตน์ ร้อยมิตร 
นายศุภฤกษ์ สิมาพันธ์ 
นายศุภฤกษ์ สิมาพันธ์ 
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นางสาวุบลรัตน์ ร้อยมิตร 

ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 
ด้าน 

ผู้รับผิดชอบ 

3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. วิจัยในชั้นเรียน 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส/เด็กพิเศษ 
5. การวัดและประเมินผล 

14,184 
1,000 
2,000 
2,000 
15,000 

มาตรฐานที่ 1 งาน
วิชาการ 

 

นายศุภฤกษ์  สิมาพันธ์ 
น.ส.อนงศิริ  ศิลากูล 
นายจิโรจน์  โคตรดี  
นางธัญญลักษณ์  โสริยาท 
นางสาวอุบลรัตน์  ร้อยมิตร 

4 ปลูกจิตอาสาพัฒนาความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เกษตรพอเพียง 
2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ 
3. จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
4. ห้องเรียนคุณธรรม 
5. คัดแยกขยะลดภาวะโลกร้อน 
6. ส่งเสริมอาชีพ 

3,000 
500 

1,500 
500 

1,500 
1,000 

มาตรฐานที่ 1 งาน
วิชาการ 

 

นางสาวนงนุช  พนมกุล 
นางสมจิตร เหมือนวงษ์
ธรรม 
นายโสภณ  สาเกตุ 
นางธัญญลักษณ์  โสริยาท 
นายจิโรจน์  โคตรด ี
นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล 

5 โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

1. โรงเรียนรักษาศีล 5 
2. โรงเรียนสุจริต 
3. อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 
4. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 
5. อนาคตสดใสไม่ท้อง  ก่อนวัย ห่างไกลไข้เลือดออก 

5,500 
5,500 
2,000 

 
4,000 

 
3,000 

มาตรฐานที่ 1 งาน
วิชาการ 

 

นางธัญญลักษณ์  โสริยาท
นางธัญญลักษณ์  โสริยาท
นางธัญญลักษณ์  โสริยาท 
นางมุณี  ทองแท้ , 
นายศุภฤกษ์  สิมาพันธ์ 

นางสาวอุบลรัตน์  ร้อย
มิตร 
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6 เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 1. หนังสือแบบเรียน 
2. อุปกรณ์การเรียน 
3. ค่าเครื่องแบบ 

155,199 
88,910 
89,490 

มาตรฐานที่ 1 งาน
งบประมาณ 

 

นายอนุวัฒน์  ทองแท้ 
นายโสภณ  สาเกตุ 
นายโสภณ  สาเกตุ 

ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 
ด้าน 

ผู้รับผิดชอบ 

7 อาหารกลางวัน อาหารกลางวัน 636,000 มาตรฐานที่ 1 งานทั่วไป นางพจนา  แก้วประจ า, 
นางสาวนงนุช  พนมกุล 

8 อาหารเสริม(นม) อาหารเสริม(นม)  มาตรฐานที่ 1 งานทั่วไป นางรัตนาพร  ทิพบ ารุง 
9 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2,500 มาตรฐานที่ 1 งานทั่วไป นางรัตนาพร  ทิพบ ารุง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 

10 เพ่ิมศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. งานธุรการบุคลากร 
2. งานพัฒนาบุคลากร 
3. สร้างขวัญและก าลังใจ 

10,322 
10,000 
11,000 

มาตรฐานที่ 2 งานบุคคล นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ 

11 กิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรใน 
สถานศึกษาครอบครัว 
ชุมชน 

1. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
   1.1 การคัดกรองนักเรียน 
   1.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
   1.3 แนะแนวเรียนต่อ 
   1.4 ช่วยเหลือนักเรียน 
   1.5 ติดตามนักเรียนขาดเรียน 
   1.6 ให้ค าปรึกษานักเรียน 
   1.7 โฮมรูม 
   1.8 ส่งเสริมสุขภาพ 
   1.9 รู้ทันภัยใกล้ตัว 
2. กิจกรรมระบบข้อมูลสารสนเทศและงานธุรการวิชาการ 

 
1,000 
1,000 
500 

1,000 
500 
500 
500 

1,000 
1,000 
19,848 

มาตรฐานที่ 2 งาน
วิชาการ 

 

นายจิโรจน์  โคตรดี   
น.ส.อุบลรัตน์  ร้อยมิตร 
นายโสภณ  สาเกตุ 
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3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 8,500 
12 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

บ้านโคกสูง 
1. พัฒนาหลักสูตร   
2. พัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตร 

500 
500 

มาตรฐานที่ 2 งาน
วิชาการ 

นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล
และคณะ 

ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 
ด้าน 

ผู้รับผิดชอบ 

13 พัฒนางานบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 
2. ธุรการงบประมาณ 
3. ค่าสาธารณูปโภค 
4. ตรวจสอบและควบคุมภายใน 
5. ซ่อมแซมพัสดุ 
6. อบรม พัฒนาบุคลากรด้านงานบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย์ 

4,000 
 

16,322 
3,000 
4,000 
6,000 
2,000 

มาตรฐานที่ 2 งาน
งบประมาณ 

 

นางสมจิตร  เหมือนวงษ์
ธรรมและคณะ 
นายประวิทย์  ดวงจันทร์ 
นางสาวทิพวรรณ ขันซ้าย 
นางสมจิตร  เหมือนวงษ์
ธรรม 
นายอนุวัฒน์  ทองแท้ 
นางสมจิตร  เหมือนวงษ์
ธรรม 

14 ส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 

ส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มงานบริหารทั่วไป 6,000 มาตรฐานที่ 2 งานทั่วไป 
 

นายจิโรจน์  โคตรด ี

15 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

1. ปรับปรุงต่อเติมห้องและปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน 
2. ปรับปรุงระบบน้ าอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน 
3.จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 

34,144 
5,000 
5,000 

มาตรฐานที่ 2 งานทั่วไป นายโสภณ  สาเกตุ 
นายโสภณ  สาเกตุ 
นายโสภณ  สาเกตุ 

16 สื่อประชาสัมพันธ์ และสาน
สัมพันธ์ชุมชน 

1. จัดท าสื่อ/ประชาสัมพันธ์ 
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ระดมทุนเพ่ือการศึกษา 

5,000 
2,000 
1,000 
500 

มาตรฐานที่ 2 งานทั่วไป นายจิโรจน์  โคตรด ี
นายโสภณ  สาเกตุ 
นางสาวนงนุช  พนมกุล 
นายโสภณ  สาเกตุ 

17 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรักษา ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ 4,500 มาตรฐานที่ 2 งานทั่วไป นายจิโรจน์  โคตรด ี
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เครื่องดนตรีวงดุริยางค์   
 
 
 

ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ มาตรฐานที่ งาน 4 
ด้าน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

18 คุณธรรมน าประชาธิปไตย 1. สภานักเรียน 
 
2. เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 

500 
 

7,500 

มาตรฐานที่ 3 งานทั่วไป 
 

นางธัญญลักษณ์  โสริยาท
และคณะ 
นายโสภณ  สาเกตุและ
คณะ 

19 วันส าคัญ วันส าคัญ 3,000 มาตรฐานที่ 3 งานทั่วไป นายโสภณ  สาเกตุ 
20 ส่งเสริมการมีอาชีพ 9 ปี 9 

อาชีพ 
ส่งเสริมการมีอาชีพ 9 ปี 9 อาชีพ - มาตรฐานที่ 3 งานทั่วไป นายโสภณ  สาเกตุ 

 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
21 พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการจัดการศึกษา 
1. นิเทศภายใน 
2. ประกันคุณภาพภายใน 
3. วางระบบควบคุมภายใน 
4. กิจกรรมนิทรรศการเปิดโลกว้าง 
5. จัดท ารายงานประจ าปี 

1,000 
500 
500 
500 
500 

มาตรฐานที่ 3 งาน
วิชาการ 

 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,328,130    
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