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๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน โคกงามวิทยาคาร ที่ตั้ง  -   ต าบล โคกงาม อ าเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  โทร ๐๙๗-๙๕๒๙๘๙๘ โทรสาร  - 
e—mail khokngams@gmail.com  website  Khokngams.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึงระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓  เนื้อท่ี ๓๖  ไร่  ๒  งาน  ๗๗ ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ  ต าบล โคกงาม 
๑.๒ บุคลากรของสถานศกึษา 
 ๑.๒.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา : นายบุญฤทธิ์  สินอยู่ 
 โทรศัพท ์ ๐๙๗-๙๕๒๙๘๙๘ E-mail address: khokngams@gmail.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  สาขา พลศึกษา ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา  
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๘ ปี  ๔ เดือน 
 ๑.๒.๒ จ านวนบุคลากร   

บุคลากร ผู้บริหาร (รวมรองผอ.) ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๑๓  - ๑ ๑ 

 

 ๑.๒.๓ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปรญิญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๙ ๕ - ๑๔ 

          ๑.๒.๔ ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2562  ( วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ) 
บุคลากรทั้งหมด 1๔  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 

เพศ 
วุฒิการศึกษา 

อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ชาย หญิง ต่ ากวา่ 
ป.ตร ี

ป.ตรี สูงกว่า   
ป.ตร ี

น้อยกว่า     
30  ป ี

30 –50 มาก 
กวา่ 

50  ป ี

น้อย
กวา่ 
10 ป ี

10 – 20 มาก 
กว่า 

20 ป ี
ผู้อ านวยการ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
รองผู้อ านวยการ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ข้าราชการครู ๔                                                                                     ๑๐ 0 ๙ ๕ 0 ๑๑ ๓ ๔ ๘ ๒ 
พนักงานราชการ(ครู) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ครูอัตราจ้าง/ 
พี่เลี้ยง 

0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

นักการ/ ภารโรง   1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
ครูธุรการ    0 1 0 0 0 0 0 0 ๑ ๐ 0 
รวม ๖ 1๒ 0 1๒ ๕ 0 1๓ ๔ ๗ ๙ ๓ 

๑.๓. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2562 
 ๑.๓.๑  อาคารเรียน  4  หลัง  แบ่งเป็น   11  ห้องเรียน   2   ห้อง ประกอบ  
              (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อ่ืนๆ) 
 ๑.๓.๒ อาคารประกอบ/อเนกประสงค์   2 หลัง  (ห้องเรียนปฐมวัย 2 ห้องเรียน) 
 ๑.๓.๓  อ่ืน ๆ (ระบุ)หอประชุม 1 หลัง  และอาคารห้องประชุม 1 หลัง 
๑.๔. ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 ( วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ) 
           จ านวนนักเรียนทั้งหมด  259  คน 

 เพศชาย    จ านวน   135  คน  เพศหญิง  จ านวน  124  คน 
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๑.๔.๑ จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับชั้น 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน(คน) 

จ านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 3 2 5 1 
อนุบาล 2 14 12 26 1 
อนุบาล 3 6 7 13 1 
รวม 23 21 44 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 12 12 24 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 8 7 15 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 9 8 17 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 9 11 20 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 15 17 32 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 9 11 20 1 
รวม 63 66 128 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 19 18 37 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 11 10 21 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 20 9 29 1 

รวม 50 37 87 3 
รวมทั้งสิ้น 135 124 259 11 

 
๑.๔.๒  จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 

รายการ จ านวน (คน ) คิดเป็นร้อยละของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 41 15.83 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 31 11.96 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ - - 
4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ) 

125 48.26 
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วิสัยทัศน์ ( VISION) 

 

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  มุ่งม่ันพัฒนางานการศึกษาให้ก้าวไกล  ใส่ใจมาตรฐาน  เน้นวิชาการ เป็นเลิศ  
เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ให้มีสุนทรียะ ด้าน
ดนตรี ศิลปะ กีฬา โดยการน าเทคโนโลยี ทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 
อัตลักษณ์ 

 
                                          ยิ้มง่าย  ไหว้งาม 

 
 

 เอกลักษณ์ 
 

พัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๕ 
 

ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

 

                            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

                1.        ระดับคุณภาพ ดี    

 

 2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 2.1วิธีการพัฒนา กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 

 โรงเรียนโคกงามวิทยาคารมีการพฒันาทางด้านร่างกายและมสีุขนิสยัที่ดีในการออกก าลังกายโดยมีกจิกรรมส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านรา่งกายแข็งแรงและมีสุขนิสัยที่ดี  ได้พัฒนาให้เด็กมพีัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุมและแสดงออกทางด้าน
อารมณ์ สามารถช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีทกัษะการคิดที่ดีและแสวงหาความรู้ไดเ้หมาะสมกับวัย ผลสรุป
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านคิดเป็นร้อยละ ๘5.44 

     2.2 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปี 2560-2564 

 2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

 3. สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2562 

 4. สรุปการด าเนินงาน โครงการกิจกรรม 

 5. แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 3.1จุดเด่น 

  1.การจัดการเรยีนกรสอนที่เน้นผู้เรียนมีพัฒนาการทางดา้นสติปัญญาโดยน ามาจัดประสบการณ์แบบโครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยและบูรณาการ 6 กิจกรรมหลักและจัดประสบการเสรมิที่ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา 
  2. มีการจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาครูอย่างรอบด้าน ให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
มากขึ้น 

  3. สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับ เล่น และปฏิบตัิไดอ้ย่างมีความสุขโดยครจูัดประสบการณ์ที่เช่ือโยงกับประสบการณ์เดมิของ
เด็ก 
 3.2จุดที่ควรพัฒนา   

 1. ส่งเสริมกิจกรรมและแนะน าผู้ปกครองให้เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 

 2. พัฒนาด้านร่างกายและลดอาหารที่ไมเ่ป็นประโยชน ์

 3. พัฒนาการจัดหลักสตูรปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อน าสาระท้องถิ่นมาสู่การจดัประสบการณส์ าหรับเด็กให้ครอบคลมุ 

4. การจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวยัที่เน้นเด็กเป็นส าคัญช่วยเน้นในการเรียนรู้และพฒันาเด็กแตล่ะคนให้เต็ม
ศักยภาพ 
 

 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารเสริม(นม) 
   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุนทรีภาพของเด็ก 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
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กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 

   กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ 

กิจกรรมการท างานกลุ่ม 

กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 

   กิจกรรมวันส าคัญ 
กิจกรรมแข่งขันวิชาการ 

กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร ์

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

  กิจกรรมเล่านิทาน/เล่าเรื่องจากภาพ 

 

 

                          มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                          ระดับคุณภาพ: ดี 

 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 2.1วิธีการพัฒนา กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 

 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ได้จัดท าหลักสูตรครอบคลุมทั้ง 4 ด้านของเด็กให้สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพการพัฒนาหลักสูตรและ
พัฒนาแผนการจัดการจัดประสบการณ์ตามที่ก าหนด การวิจัยในชั้นเรียน การนิเทศภายใน มีมุมประสบการณ์ที่
เหมาะสม มีสื่อที่ทันสมัยต่อการจัดประสบการณ์การสนทนากับผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ผล
การประเมินระดับคุณภาพคิดเฉลี่ยร้อยละ ๘1.50 
2.2 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองผลการพัฒนา 

1. กิจกรรมจัดท าหลักสตูร 

2. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสทิธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

3. จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

4. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5. กิจกรรมรักษ์สะอาด 

6. การจัดท าแผนการจัดประสบการณ ์

7. กิจกรรมเรียนรู้จากสื่อ ICT 

8. การจัดระบบข้อมลู สารสนเทศ 

9. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

10. กิจกรรมท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ี

11. การประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

12. การนิเทศภายในช้ันเรียน 

13. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 3.1 จุดเด่น  

  โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้บคุลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 20 ช่ัวโมง 
และร่วมอบรมสัมมนา ท า plcกับครูผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ให้ครูผู้มีความรู้ในดา้นเทคนิคการสอน มีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการ
บริหารงาน มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรปูการศึกษา 
เน้นการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อน าผลไปพัฒนา  
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 3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
 พัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ผ่านความเห็นชอบจากชุมชนและมสี่วนร่วมในการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กให้ครอบคลุมเพื่อให้ครสูามรถพัฒนาหลักสตูรด้วยตนเอง เด็กไดเ้รียนรู้เรื่องราวใกล้ตัวตามสภาพจริง สามารถน าความรู้
ที่ได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

 1.จัดครูให้ครบชั้นและตรงตามความถนัด 
 2.ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครไูดเ้ข้ารบัการอบรม สัมมนาเพื่อเพ่ิมประสบการณ์ 
 
 
                              มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

                             ระดับคุณภาพ: ดี 
 
 
 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1 วิธีการพัฒนา กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ (การด าเนินการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ) 

ครูได้รับการพัฒนาด้วยระบบการนิเทศการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยที่เข้มแข็ง  โดยเน้นการประเมิน
แผนการจัดประสบการณ์ที่เอ้ือต่อวัยของเด็ก   การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน   และการประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนมีการบันทึกร่องรอยที่เป็นข้อสังเกต  จุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละคนตามประเด็นของประเมินเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับ  การพัฒนาในครั้งต่อไป   และโรงเรียนยังสนับสนุนครูได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือติดตาม
พัฒนาการของเด็กอย่างใกล้ชิด 
2.2 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองผลการพัฒนา 
 1. โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กปฐมวัยอ่านออก-เขียนได ้

 2. กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

  3. กิจกรรมภาษาก้าวสู่อาเซียน 

 4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ 
           5. กิจกรรมด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 6. การท าวิจัยในช้ันเรยีน 

 7. กิจกรรมจัดท าข้อมลูสารสนเทศ 

           8. กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก 

           9. กิจกรรมการรายงานประจ าป ี

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 3.1จุดเด่น 

   โรงเรียนไดส้ร้างโอกาสให้เด็กได้รบัประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตัิอย่างมีความสุขโดยครูจดัประสบการที่
เชื่อมกับประสบการณ์เดิมของเด็ก โดยมีการออกแบบเช่ือมโยงประการณ์ที่เคยรูผ้่านการจัดกิจกรรมประสบการณ์ตามหน่วยการ
เรียนตา่งๆ ที่ผ่านการวเิคราะห์หลกัสูตรปฐมวัย ท่ีสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวัยโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้
เลือกท ากิจกรรมอิ้สระตามความตอ้งการ ความสนใจและความสมารถของแต่ละบุคคล จัดมมีุมประสบการณไ์ด้เลือกเล่น ทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม ภายในและภายนอกห้องเรยีน จัดให้มีแหล่งเรียนรูเ้ลือกเล่น เรียนรูต้ามมมุต่างๆตามความสนใจของตนเอง 
 3.2จุดที่ควรพัฒนา   
  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ช่วยเน้นความสามารถในการเรยีนรู้ของเด็ก พัฒนาเด็กใหม้ีสว่นร่วมและ
วางแผนและประเมินผลได้เตม็ศักยภาพ ได้ปฏิบัตดิ้วยตนเอง  โดยครูลดบาทลง ถ่ายทอดความรู้เพียงอ านวยความสะดวก ให้เด็ก
ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ควรจดักิจกรรมเสรมระสบการณ์ใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุมีการ
วิเคราะหห์ลักสูตร  มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะหภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาแล้วน ามาปรับ
เพิ่มจัดในแผนประสบการณ์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลและการท ากิจกรรมกลุ่ม 
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3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

 1. สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณต์รง โดยออกแบบกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน เช่น มุม
ต่าง ๆ เดินส ารวจรอบๆโรงเรียน  จัดกิกจรรมวันส าคัญตา่ง ๆ  การทดลองเรื่องใหม่ ๆ เช่น กิจกรรมวทิยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็ม 
การเล่นเกม  มุมเสรี และอื่น ๆเช่น พาไปดูพี่ท ากิจกรรมเพื่อดเูป็นตวัอย่าง  และสื่อเทคโนโลยีอ่ืน เพื่อให้เกิดจินตนาการ 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
(บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) 

 
  โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร จัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยมีนักเรียนอนุบาลปทีี่ 1-3 
รวม 44 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง(SAR) ปีการศึกษา2562 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ 
ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ  มีผลการด าเนินงาน  ตามมาตรฐานการศึกษา  ดังต่อไปนี ้
  เด็กร่าเริงแจ่มใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกไดเ้หมาะสม  ยิม้ ไหว้และทักทาย ปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่อ่างเหมาะสม
กับวัย  มีความมั่นใจ  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปัน  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน  หยิบจับ 
อุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ดูแลรกัษาสุขภาพอนามัยส่วนตัวได้ดี  อดทนอดกลั้นโดยการเข้าแถวรอรับบริการตา่งๆ ชอบฟังและ
อ่านนิทาน ท างานศิลปะ สรา้งสรรค์  สนุกสนานเมื่อได้ยินเสียงเพลง ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนได้ดี  ในรอบปีท่ีผา่นมาไม่
เคยเกิดอุบตัิเหตุจกการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ มเีด็กหลายคนมีน้ าหนักตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย ท าให้เด็ก
เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  จดัโครงการส่งเสริมสุขภาพให้  เด็กออกก าลังกายและร่วมมือกับผู้ปกครองเด็กดูแลการบริโภค
อาหารของเด็กให้เหมาะสมนอกจากนี้สถานศึกษาโดยครผูู้จัดประสบการณไ์ด้ปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ครูจัดกิจกรรมตามตารางกิจวัตร
ประจ าวัน  บูรณาการตาม 6 กิจกรรมหลัก  นอกจากนี้ยังน ากิจกรรมตามโครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยและ
กิจกรรมสะเต็มศึกษาเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการความสามารถความคดิรวบยอด  การคดิเชิงเหตุผลทางคณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร์การคดิแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ ผ่านเกณฑ์ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมายคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นเป้าประสงค์ชัดเจน  มโีครงการพัฒนาความพร้อมของเดก็ปฐมวัย ๑๑ โครงการ ส่วน
ด้านอื่นๆบูรณาการกับโครงการกจิกรรมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อมห้องเรียน จดัมมุเสริมประสบการณ์ 6 มุม  มีสื่อ
ของเล่น  หนังสือนิทานจ านวนหนึง่  มีมุมแต่งตัว  มุมศลิปะ มมุบล็อก เครื่องเล่นสนามมสีภาพดีพร้อมให้เด็กเล่นไดต้ลอดเวลา  มี
ที่เล่นทราย  ผูบ้ริหารสถานศึกษาท าการนิเทศภายในเทอมละ 2 ครัง้ 

จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์ที่เน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยน าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและเสรม
ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา นอกจากเรียนรู้ในหน่วย บูรณาการ 6 กิจกรรมหลักให้เด็กได้มีพัฒนาการครบทุก
ด้านเหมาะสมกับวัย ได้เรยีนรูส้ิ่งตา่งๆรอบตัว  ผ่านประสบการณ์ทั้งห้า ร่างกายแข็งแรงและเคลื่อนไหวตามความสามารถของ
ตนเอง ใช้ภาษาสื่อความหมายและคามคิดรู้จักสังเกต สนทนาโต้ตอบสื่อความหมายได้มากข้ึนคดิแก้ปญัหา ตัดสินใจด้วยตนเอง มี
การแสดงออกทางอารมณ์เหมาะสมกับวัย ร่าเริงแจ่มใส มีความสุข มีความเช่ือมั่นในตนเอง  อยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้ ร่วมปฏิบตัิกิจกรรม
ผ่านการเล่น รู้จักรักกัน แบ่งปัน รอคอย สามารถใช้กล้ามเนื้อมดัเล็กมัดใหญส่ัมพันธ์กันได้ดีขึ้น มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย ทุกคนรบัประทานอาหารครบทุกหมู่ทุกวัน  ซึ่งสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือยิ้มง่าย ไหว้งาม 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีครูทีม่ีความถนัดในการจัดประสบการณ์ด้านปฐมวยัเพื่อเพิ่มคณุภาพดา้นการจดัการศึกษา 

และแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน 
แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 ต้องมีการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและกิจกรรมเสรมิประสบการณด์้านสะเต็มศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ของเด็กเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นไปเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพปีการศึกษา 2562 
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 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

3 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2562 

ที่ก าหนด 
(ร้อยละ) 

 
เป้าหมาย 2562 
ที่ด าเนินการได้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ด ี 80.63  

1.1 มีพัฒนาร่างกาย แข็งแรง มีสุนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 80 ๘0.72 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 80 ๘๑.72 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 80 ๘๓.45 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ 

80 ๘๐.90 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ ด ี ดี 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ด ี ดี 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ด ี ดี 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ด ี ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ด ี ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ด ี ดี 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด ี ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ด ี ดี 
3.1จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้แด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ด ี ดีเลิศ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ด ี ดีเลิศ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี ดี 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี (ระดับ ๓) 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี (ระดับ ๓) 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี (ระดับ ๓ ) 

 
              
                    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน              
                    ระดับคุณภาพ : ดี 
 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนโคกงามวิทยาคารมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่ "พัฒนางานการศึกษาให้
ก้าวไกล ใส่ใจมาตรฐาน  เน้นวิชาการ เป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ให้มีสุนทรียะ ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา โดยการน าเทคโนโลยี ทรัพยากร และการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย" โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร มีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่าง
รอบด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายรวมทั้งสิ้น ๑๐ 
โครงการ ๕๐ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เน้นการให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการค่ายเสริมทักษะด้านต่างๆ STEM กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดี ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   
 ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณโดยจัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บันทึกการอ่าน จัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ด้วยโครงการพัฒนาการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลามีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก 
Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ
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และวิธีการหลากหลายและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของถานศึกษา จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านอาชีพ คือโครงการหารายได้ระหว่างเรียน เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

 
๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนโคกงามวิทยาคารมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จัดตั้ง จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความ
สะอาด แต่งตั้งให้ทุกห้องเป็นเวรท าความสะอาดห้องน้ านักเรียน ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยกิจกรรมสภานักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการกีฬาสีภายใน จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษท่ี ๒๑ น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญท้องถิ่นในชุมชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรม
ชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี การแข่งขันกีฬาสีภายใน การจัดการเรียนรู้
บูรณาการอาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง  ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกคน และประสานงาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือแปรผล จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทาง
โภชนาการทั้งขาดและเกิน และแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการด้วยโครงการโคกงามสดใสร่วมใจไร้พุง 
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม ด้วย อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน 
กิจกรรมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ( Urine Tests ) ค่ายเยาวชนอาสาต้านยาเสพติด อบรมป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน การอบรมสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนภัยคุกคามและอันตรายทาง social-
network เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า การคัดแยก
ขยะ กิจกรรม ๕R กิจกรรมดูแลเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละห้องเรียน  

โรงเรียนโคกงามวิทยาคารได้รับรางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ระดับ
จังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
๒. ผลการประเมิน 
 โรงเรียนโคกงามวิทยาคารขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ประกอบด้วย ๒ประเด็นพิจารณาดังนี้  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
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ตารางที่ ๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
ที่ ๑.๑ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นการพิจารณา ที่ ๑.๑  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ           

70 
73.87 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

         1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่
ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

70 ๘๐.86 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

70 7๒.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร  
การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

70 80.93 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

70 7๑.42 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

70 ๗๘.๒๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

70 70.80 ตามเป้าหมาย 

          2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ใน
ระดับ ดี 

70  ๗๘.๒๙  ตามเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 

70  66.86  ตามเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการคิดในระดับดี 

70  ๘๐.68  สูงกว่าเป้าหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๓๐ ๓๐ ตามเป้าหมาย 
          3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

50 45.72 ตามเป้าหมาย 

          3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการท างาน 
และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

50 42.17 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 

          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 
30 20.28 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

          3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้  
และมีการเผยแพร่ 

20 9.45 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 70 72.22 ตามเป้าหมาย 
         4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

70 71.04 ตามเป้าหมาย 

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

70 74.18 ตามเป้าหมาย 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๑๔ 
 

มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นการพิจารณา ที่ ๑.๑  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

70 72.22 ตามเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60.22 58.00 ตามเป้าหมาย 
            5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

65 66.72 
ตามเป้าหมาย 

            5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

40 38.19 ตามเป้าหมาย 

            5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

40 40.04 ตามเป้าหมาย 

            5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

60 60.15 ตามเป้าหมาย 

            5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 72.54 ตามเป้าหมาย 

            5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 71.19 ตามเป้าหมาย 

            5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 74.06 ตามเป้าหมาย 

            5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          

40 41.04 ตามเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 73.33 74.90 ตามเป้าหมาย 
     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ 80 82.94 ตามเป้าหมาย 
     6.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

70 96  ตามเป้าหมาย 

     6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมในการท างาน และ
ประกอบอาชีพ 

70 75 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 

 
จากตารางที่ ๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา
ที่ ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๔ ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา คือ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณและ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ประเด็น
พิจารณา  คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว
เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
  
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๑๕ 
 

ตารางที่ ๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
ที่ ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 70 77.22 สูงกว่าเป้าหมาย 
    1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 70 84.86 สูงกว่าเป้าหมาย 
    1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูน้ าและมีจิตอาสา 70 75 ตามเป้าหมาย 
    1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 70 80.93 สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 96.20 สูงกว่าเป้าหมาย 
          2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถ่ิน 90 99 สูงกว่าเป้าหมาย 
          2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาต ิ

90 96 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย  

90 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ
ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

90 96 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 90 91.50 สูงกว่าเป้าหมาย 
     3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

90 92 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

90 91 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 81.84 สูงกว่าเป้าหมาย 
4.1 นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

80 83.56 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.2 นักเรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพล
ศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ทุกข้อ 

80 84.37 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

80 82.65 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ
วิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

80 ๘๑.๑๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

4.5 นักเรียน  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 

80 80.07 ตามเป้าหมาย 

4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

80 81.24 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๑๖ 
 

 จากตารางที่ ๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๒ ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๒ ประเด็นพิจารณา 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา สรุปผลการประเมินรายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ           

สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ตามเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ต่ ากว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตามเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4 ประเด็นพิจารณา ดี 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดี 
 
จากตารางที่ ๓  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ทั้ง ๑๐ ประเด็นพิจารณาด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  ๖ 
ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๓ ประเด็นพิจารณา และ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ประเด็น
พิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผลการด าเนินงาน  มีดังนี้   

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ   
๗๘.๒๙ จากค่าเป้าหมายร้อยละ  ๗๐ ไดสู้งกว่าเป้าหมายหลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนนักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และผ่านการเกณฑ์การประเมินตามระดับชั้นนักเรียน
สามารถเขียนสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์นักเรียนสามารถเล่าเรื่องจากการบันทึกความรู้ได้นักเรียนน าเสนอผลงาน /
รายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน การเขียนสื่อความอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามท่ีครูก าหนด  
โดยสังเกตได้จาก  แบบประเมินการอ่าน การเขียนของแต่ละระดับชั้นแบบประเมินการพูดเล่าเรื่องจากการเขียน
บันทึกแบบประเมินการเขียนบันทึกรายบุคคลแบบประเมินการน าเสนอชิ้นงาน / ผลงาน รายงานกลุ่ม การเขียน
สื่อความอย่างสร้างสรรค์แบบสรุป / รายงานการน าเสนอชิ้นงาน /ผลงานของนักเรียน  ผลงาน ชิ้นงานของ
นักเรียน  ได้แก่  บันทึกการอ่านหนังสือเล่มเล็ก บันทึกเขียนตามค าบอก สมุดเขียนสะกดค าของนักเรียน ผลงาน
เขียนสร้างสรรค์ของนักเรียน  
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๑๗ 
 

รางวัลเหรียญทองมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่  ๖๙ 
ระดับเขตพื้นที่ฯ 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  เด็กหญิงปรางทิพย์  ค าโคตรสูง ป.3 

2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การ
เขียนเรื่องจากภาพ)          

เด็กหญิงแก้วกัลยา  ศรีษะนอก ป.3 

3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ เด็กชายเอกนันท์  สีแก้วน้ าใส ม.3 

4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เด็กชายวรรธนันท์  ธงภักดิ์ ม.3 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน  1. เด็กชายฉัตรมงคล  ทนก่ า ป.5 

    ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 2. เด็กชายประกาศิต  พลค้อ ป.5 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ 
1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีบุญเรือง ม.2 

     (Science Show) ม.1-ม.3 2. เด็กหญิงฉตัรกมล  ทนก่ า ม.2 
      3. เด็กหญิงปิยะมาศ    เป๊ะอยู่ ม.2 
7 สุขศึกษา และพล

ศึกษา 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา  1. เด็กชายจักริน  วรรณโสภา ป.4 

    (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 2. เด็กชายธนัชชา  สุราวรรณ์ ป.5 
      3. เด็กชายบัลลังค์  นิยมไร่ ป.5 
      4. เด็กชายบุญญวัตต์  ไชยภักดี ป.5 
      5. เด็กชายพีระวัฒน ์ ไชยค าภา ป.5 
      6. เด็กชายรักขัตติกุล  อาษาธง ป.5 
      7. เด็กชายรัชพงษ์  แก้ววงษา ป.6 
      8. เด็กชายรัฐมน  ตรีช่วย ป.4 
      9. เด็กชายสุภสิทธิ์  เกศแก้ว ป.4 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
 เด็กหญิงศิริพร  ศรีตุ้ย ม.3 

9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีช่วย ม.3 

10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) 

เด็กหญิงปรียากร  โชคช่วย
พัฒนากิจ 

ป.6 

11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ  1. เด็กหญิงณัฐกาล  ไทยอ่อน ป.6 
    (Presentation) ป.4-ป.6 2. เด็กหญิงดุจดาว  ไทยน้อย ป.6 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage  1. เด็กหญิงณปภา  ไทยอ่อน ป.6 
    ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 2. เด็กชายวีรภัทร์  พินธะ ป.6 

13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage  1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่วมกุล ม.3 

    ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 2. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงลา ม.3 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๑๘ 
 

14 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.
6 

1. เด็กหญิงภาวิณี  ทัดทาน ป.6 

      2. เด็กหญิงมุทิตา  อ่ิมจิตร ป.6 

      3. เด็กหญิงสุพรรษา  สุทธิสาร ป.5 

15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-
ป.6 

1. เด็กหญิงนฤมล  พลค้อ ป.6 

      2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทัดทาน ป.5 

      3. เด็กหญิงพิชญานิน  จันทะด ี ป.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๑๙ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2562 

 
ปี/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 กลุ่ม

สาระ 
ปี 2561 55.50 33.93 42.36 32.50 41.07 
ปี 2562 54.07 35 36.80 30.50 39.09 
+เพ่ิม/-ลด -1.43 +1.07 -5.56 -2 -1.98 

 

 
 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ผลต่างระดับโรงเรียนเทียบกับระดับต่างๆ ปี 2562 

ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง ระดับ สพฐ. ผลต่าง ระดับประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 55.50 54.07 -1.43 47.95 6.12 49.07 5.00 

คณิตศาสตร์ 33.93 35.00 1.07 31.60 3.40 32.90 2.10 

วิทยาศาสตร์ 42.36 36.80 -5.56 34.30 2.50 35.55 1.25 

ภาษาอังกฤษ 32.50 30.50 -2.00 30.86 -0.36 34.42 -3.92 

ค่าเฉลี่ยรวม 41.07 39.09 -1.98 36.18 2.92 37.99 1.11 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 

ปี 2561 

ปี 2562 

+เพิ่ม/-ลด 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๒๐ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 54.07 35.00 36.80 30.50 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.04 32.97 35.85 33.34 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ท่ัวประเทศ 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยน ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

ผลการทดสอบทางการศึกษารับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๒๑ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2562 

ปี/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 กลุ่ม
สาระ 

ปี 2561 50.47 27.06 32.94 25.41 33.97 
ปี 2562 51.96 23.48 31.70 28.52 33.12 
+เพ่ิม/-ลด +1.49 -3.58 -1.24 +3.11 -0.85 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 

ปี 2561 

ปี 2562 

+เพิ่ม/-ลด 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๒๒ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ผลต่างระดับโรงเรียนเทียบกับระดับต่างๆ ปี 2562 
ปี 

2561 ปี 2562 ผลต่าง ระดับ สพฐ ผลต่าง ระคับประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 50.47 51.96 1.49 55.91 -3.95 55.14 -3.18 

คณิตศาสตร ์ 27.06 23.48 -3.58 26.98 -3.50 26.73 -3.25 

วิทยาศาสตร์ 32.94 31.70 -4.42 30.22 -1.70 30.07 -1.55 

ภาษาอังกฤษ 25.41 28.52 3.11 32.98 -4.46 33.25 -4.73 

ค่าเฉลี่ยรวม 33.97 33.12 -0.85 36.52 -3.40 36.30 -3.18 
 

 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 51.96 23.48 28.52 28.52 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.10 21.89 29.62 28.11 

คะแนนเฉลีย่ สังกัดสพฐ.ทั่วประเทศ 55.91 26.98 30.22 32.98 
คะแนนเฉลี่ยน ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

ผลการทดสอบทางการศึกษารับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๒๓ 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ระดับประเทศ  
(ผล 20มีนาคม2563) 

 
 เฉลี่ยร้อยละ 

ด้าน ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต่าง (+,-) 

อ่านรู้เรื่อง 85.33 72.81 +12.52 

อ่านออกเสียง 81.97 68.50 +13.47 

รวมทั้ง ๒ ด้าน 83.65 70.66 +12.99 

 

 
 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  

ชั้น ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป  
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง การเขียนค า การเขียนประโยค 

ป.1 21 (87.50) 8(33.33) 7(29.17) 9(37.50) 
ป.2 13 (92.82) 9(64.29) 9(64.29) 8(57.14) 
ป.3 17(100) 5(29.41) 10(58.82) 16(94.12) 
ป.4 13(68.42) 10(52.63) 14(73.68)  
ป.5 30(93.75) 7(21.56) 29(90.63)  
ป.6 18(90) 9(45) 13(65)  
รวมเฉลี่ยร้อยละ 88.76 41.09 63.60  

 
     ผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรด้านความสามารถในการคิดผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการคิด
วิเคราะห์ระดับดีขึ้นไป และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ระดับดีเยี่ยม 
           ใช้ผลการประเมินของโรงเรียนจากเอกสาร ปพ. / SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

ด้าน 
อ่านรู้เรื่อง 

อ่านออกเสียง 
รวมทั้ง ๒ ด้าน 

0 

85.33 
81.97 83.65 

0 

72.81 
68.5 70.66 

0 12.52 
13.47 

12.99 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  (RT) ระดับประเทศ  
(ผล 20มีนาคม2563) 

เฉลี่ยร้อยละ 
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ชั้น จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดระดับดีขึ้นไป หมาย
เหตุ คน ร้อยละ (%) 

ป.1 24 22 91.67  
ป.2 14 12 85.71  
ป.3 17 15 88.23  
ป.4 19 19 84.21  
ป.5 32 32 81.25  
ป.6 20 20 75.00  
ม.1 36 34 70.58  
ม.2 23 20 65.00  
ม.3 29 27 62.96  

รวมเฉลี่ย 215 207 78.29  
 

 ด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ผลการด าเนินงาน  มีดังนี้   
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๗๗.22 จากค่า
เป้าหมาย  ร้อยละ  70 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
ร้อยละ  84.86  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  70 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสาร้อย
ละ 82 จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  70 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  
96.๒๐  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดทุกตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณานักเรียนร่วม
กิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่นร้อยละ  95.00 จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขร้อยละ  ๑๐๐ จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่นร้อยละ  100 จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 90 ผลงานเชิงประจักษ์  
ได้แก่  แบบประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   
 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  91.50 จาก
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่างร้อยละ  92.00  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมแตกต่าง
ร้อยละ  91.00จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 ไดต้ามเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  81.84  จากค่าเป้าหมาย  ร้อย
ละ  80 ไดต้ามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร้อยละ  83.56 จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  80 
นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อร้อยละ  84.37 จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  80 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการร้อยละ  82.65 จากค่า
เป้าหมาย  ร้อยละ  80 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด
ร้อยละ  ๘๑.๑๐ จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  80 นักเรียนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ร้อยละ  80.07 จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  80 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะร้อยละ  81.24 จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  80 นักเรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดีร้อยละ  84.07  จากค่า
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เป้าหมาย  ร้อยละ  80   ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่  แบบประเมินน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายของ
นักเรียน  แบบรายงานผลการตรวจสอบน้ าหนัก  ส่วนสูงของนักเรียน  แบบประเมินสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข  แบบบันทึกและสรุปผลนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการแบบรายงานผลการประเมิน
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ผลรางวัลสนับสนุน  ได้แก่  รางวัลเหรียญทอง รางวัลการแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ม.1– ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติรางวัลเหรียญทอง รางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสีม.1– ม.3  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติรางวัลเหรียญทอง 
รางวัลการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1– ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติรางวัลเหรียญทอง รางวัลการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง รางวัลการ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติเป็นต้น   
3. จุดเด่น 

 -  ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความม่ันใจในตนเองมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการเป็นจ านวนมาก 

- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 -  ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 -  ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็  และแก้ปัญหาเพิ่มเติม 
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม เพ่ิมเติม   
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
6) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 
7) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ
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เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
8) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ

เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
9) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน

แต่ละช่วงวัย 
โครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนา  ได้แก่ โครงการส่งเสริมความสามารถการอ่าน  การเขียน  และการสื่อสาร  

โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาระบบสารสนเทศ  โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่
โรงเรียนก าหนด  โครงการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น  ความเป็นไทยและการยอมรับความแตกต่าง  โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย  โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมแนะแนว  เป็นต้น 

 
 

                      มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ         
                      ระดับคุณภาพ    ดี 
 
 
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๒.๑ วิธีการพัฒนา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มาร่วมกัน โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้แก่
บุคลากรผู้รับผิดชอบ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือจัดกระบวนการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดียิ่งขั้น ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน และให้ค าแนะน าเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

๒.๒  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  

 ๑.  การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, ก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา , แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา, แผนปฏิบัติการประจ าปี, ปฏิทินปฏิบัติงาน, ค าสั่งแม่บทและโครงสร้างการบริหารงาน 
 ๒.  การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน , โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา , 
แผนปฏิบัติการประจ าปี, รายงานประจ าปีของสถานศึกษา, กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน, โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน, รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, รายงานการเยี่ยมบ้าน, รายงาน
การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน, รายงานการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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 ๓.การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย มี
หลักฐานและร่องรอยมีดงันี้โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา,  แผนงานวิชาการ,  แผนการจัดการเรียนรู้, แบบ
บันทึกหลังสอน, ระเบียบการวัดผลและประเมินผล, การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล,  การวิเคราะห์ข้อสอบ O-
NET, โครงการสอน, งานวิจัยในชั้นเรียน,  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ, โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 ๔.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา,  โครงการศึกษาดูงาน,  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษา,  
โครงการวิจัยคุณภาพการศึกษา,  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ,  แผนพัฒนาตนเอง (ID-
PLAN),โครงการการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  แผนการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล ,  แบบบันทึกการ
นิเทศภายใน,  รายงานการนิเทศภายใน 
  ๕.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพหลักฐานและ
ร่องรอยมีดังนี้การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา, โครงการทัศนศึกษา,  การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการ,  การพัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น  สวยงาม,  การพัฒนาห้องสมุด,  การสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการในห้องเรียน, โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
    ๖.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการการเรียนรู้  มีหลักฐานและ
ร่องรอยมีดังนี้โครงสร้างการบริหารงาน,  ค าสั่ง, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, แผนปฏิบัติการประจ าปี, ข้อมูล
สารสนเทศ,  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา, รายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงานแบบการบริหาร
จัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)และใช้หลัก     
ธรรมาภิบาลส่งผลให้การบริการและการจัดการเป็น
ระบบ 
๒. ผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบ
เรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. มีการสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๔. โรงเรียนมีการจัดท ามาตรฐานการศึกษา  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
จัดท า 
๕. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและมีการรายงานผลการด าเนินโครงการ /
กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๖. โรงเรียนมีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการ
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
๗. มีการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการศึกษา 

๑. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการการจัดการศึกษา
มากขึ้น 
๒. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง 
๓  สนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาให้มากข้ึน 
๔  ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
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    มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียน 
                          การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ระดับคุณภาพ  ดี 
 
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๒.๑ วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนโคกงามวิทยาคารด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองเก่ียวกับงานในหน้าที่ มีการบูรณาการ
ภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้น เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงเช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ครูใช้สื่อการเรียนการสอน วัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สื่อการสอน 
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๑. กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
 ๒. โครงการพัฒนางานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
 ๓. โครงการพัฒนา  ปรับปรุง  และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 ๔. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสขุภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 ๕. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ แหลง่เรียนรู้และการใช้อาคารสถานที่ให้เต็ม 
              ศักยภาพเพื่อการบริการผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
 ๖. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่ง  
               ต่อเนื่อง 
 ๗. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 ๘. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเปน็ระบบ  คิดสรา้งสรรค์ ฯ 
 ๙. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 
 ๑๐.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วม 
               กับผู้อื่นได ้
          ๑๑. โครงการส่งเสริมพฒันาความรู้ทักษะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  
               อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๑๒. โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพในการให้บริการจัดการศึกษา 
 ๑๓. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๑๔. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑๕. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนด 
 ๑๖. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนน้แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 ๑๗.  โครงการส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และชุมชนให้ปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิล 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร, วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าผล
การวิเคราะห์มาใช้ในการจัดการเรียนรู ้
๒. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบ O–NET ตาม
ตัวช้ีวัดและบูรณาการข้อสอบ O–NET มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้, ออกข้อสอบจุดประสงค์  ข้อสอบกลาง
ภาคข้อสอบปลายภาคตามแนวข้อสอบ      O–NET 
๓. ครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการส่ง
แผนก่อนสอนและตรวจแก้ไขอย่างน้อย๑ สัปดาห์ 
๔. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนโดยเน้น K,P,A 
สมรรถนะ ๕ ด้านและการน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๕. ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลที่เน้น K,P,A  
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และการน าหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
๖. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเน้นทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่  21 และ Active learning 
๗. ครูผู้สอนมีการน าผลการประเมินมาแก้ไข/พัฒนา
ให้นักเรียนผ่านทุกคนด้วยสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่หลากหลาย 
๘. ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผล 
๙. ครูผู้สอนมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ 
Plc เพื่อพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน /
แก้ไขพฤติกรรม และส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน
รายบุคคล  
 

๑. การน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน 
๒. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
๓. มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนที่
ต่อเนื่องสม่ าเสมอและน าผลการนิเทศติดตามไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๔. จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ และใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง 
๕. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
๖. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
๗  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มากข้ึน 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน 
(บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน  โคกงามวทิยาคาร  ที่อยู่ -  หมู่ที่ ๔ ต าบล โคกงาม  อ าเภอ บ้านฝาง  จังหวัด ขอนแก่น 
สังกัด ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ โทร ๐๙๗ - ๙๕๒๙๘๙๘  โทรสาร  - 
เปิดสอนระดับชั้น    อนุบาล ๑   ถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ผู้บริหาร  ๑  คน ครู  ๑๓  คน นักเรียน  ๒๕๙  คน นักเรียนทีม่ีความพิเศษ  ๓๑   คน 
 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนา
ตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนา มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ …ดี..พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูง
กว่าระดับประเทศ 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ได้ค่าเฉลี่ย ๕๔.๐๗ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ + 5 และวิชา
คณิตศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ย  ๓๕.00 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย  ระดับประเทศ +2.10 และวิชาวิทยาศาสตร์  ได้ค่าเฉลี่ย  ๓๖.๘๐ 
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ +1.25 ภาษาอังกฤษ ได้ค่าเฉลี่ย  ๓๐.๕๐ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิชา
ภาษาไทย ค่าเฉลี่ย ๕๑.96 เพิ่มข้ึน 1.49  วิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย 28.52 เพิ่มขึ้น 3.11   ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏ
อย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับ …ดี…สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุง  แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผลการพัฒนา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ 
…ดี…..ครูสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การจัดท าแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล( IEP) มีการบริหารจัดการผู้เรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ครูรักเด็ก และรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและใช้
นวัตกรรมOpen Approach and Lesson Study ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  

ผู้เรียนสามารถอ่าน  เขียน  สื่อสารและคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และเจตคติที่ดี  พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม จิตสังคม   และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย  และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  ผู้เรียน
ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  รักษาอารมณ์
และสุขภพจิตให้ดีอยู่เสมอ ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง  ข่มเหง  รังแก  ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม   

สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มี
ความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย  
น าไปประยุกต์ใช้ได้  และด าเนินการอย่างเป็นระบบ  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
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ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  สถานศึกษามีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม  ชัดเจน  และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์   ก าหนด
เนื้อหา  กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายมีผลการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ   แสดงออก  น าเสนอ
ผลงาน  แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สถานศึกษาจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนและชุมชนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
ตามสภาพจริง  มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบโดยมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน  และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง    
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ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 
 

 
 
 

- มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
  สถานศึกษา 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ, ผลการประเมินต่าง ๆ 
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 ประกาศโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อน
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปจ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกันจึงให้
ยกเลิกประกาศกระทรวง ศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่งคือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่   ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมี
การจัดทารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก่ไขเพ่ิมเติมโดยแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การประชุมครั้ง ๓ / ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโคกงามวิทยาคารมีคุณภาพและมาตรฐานจึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
           ลงชื่อ 
                                                                                         (นายบุญฤทธิ์  สินอยู่) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดี 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ดี 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดี 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดี 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดี 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดี 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดี 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดี 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดี 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒.การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ  เป็นร้อยละ ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๓๖ 
 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนโคกงามวิทยา
คาร และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                      ลงชื่อ 

(นายบุญฤทธิ์  สินอยู่) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา            

ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๓๘ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดี 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๓๙ 
 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

  ที่ ๑๔/ ๒๕๖๓ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 

(Self  Assessment  Report  :  SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 ************************************************* 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ และ ๔๘ ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดระบบการประเมินคุณภาพภายใน ถือว่าเป็นกระบวนการบริหาร ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี  ทั้งนี้ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการและคณะท างาน ดังนี้ 
ที่ปรึกษา 

๑. นายบุญฤทธิ์   สินอยู่   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
๒. นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ  ครู      รองประธาน 

          ๓. นายวโรฒม์วชัร์  วงธิสอน  ครู      กรรมการ 
 ๔. นางสาวถนอมจิต โคตรระบุตร  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
๑.ด าเนินการประชุมชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจในการจัดท ารายการประกันคุณภาพภายใน 
๒. อ านวยการปฏิบัติงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆทั้งด้าน คู่มือ เอกสาร วัสดุและงบประมาณ 
๓. ประสานงาน ก ากับดูแลติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 
    ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะกรรมการจัดท าแฟ้มมาตรฐาน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
          ๑.นางขันทอง   ทิพย์ชา   ครู      กรรมการ 
มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแฟ้มมาตรฐาน ระดับปฐมวัย  พร้อมกับประเมินตามตัวบ่งชี้ให้ครบทุกมาตรฐาน 
๒. การประเมิน ระบุ เอกสาร/ หลักฐาน/กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งเขียนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาฐานในอนาคต ในแต่ละมาตรฐานในอนาคต ในแต่ละมาตรฐาน ส่งภายใน 
วันที่ ๓  เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือจัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

 /คณะกรรมการจัดท าแฟ้มมาตรฐาน 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๔๐ 
 

คณะกรรมการจัดท าแฟ้มมาตรฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ ๑ 
๑.นางสาวนันทิยา   ศรีเมืองบุญ   ครู      
๒.นางสาวถนอมจิต  โคตระบุตร   ครู      

  ๓. นายไพโรจน์   ยิ่งยืน                 ครู      
  ๔.นางสาวอภิชญา  ปินตา    ครู      
  ๕.นางสาวชนม์รวี แสงศรีเรือง   ครู   
  ๖. นางขวัญนภา สอนศิวโมกข์   คร ู   
          มาตรฐานที่ ๒ 

๑.นางสาวถนอมจิต   โคตระบุตร   คร ู
  ๒.นายบรรจง   ราชสีห ์                       ครู      
  ๓.นางธันยพร   มีทา    ครู      

๔.นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต้      ครู      
  ๕.นางสาวกัญญาภัค สุนะมาลัย   ครู      
 มาตรฐานที่ 3  
  ๑.นายวโรฒม์วชัร วงธิสอน   ครู      
  ๒.นายณัฐพงศ์  โสพุฒอ่อน   ครู      
  ๓.นางพนมพร  นามกุล    ครู      
  ๔.นางศิริพรรษา  โชคช่วยพัฒนากิจ     คร ู
  ๕. นางสาวสุภาวินี  หาญปีย ์   คร ู
 มีหน้าที่ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ และเอกสารร่องรอยการประเมินแต่ละมาตรฐาน 
 ๒. สรุปข้อมูลส่งให้ฝ่ายจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)  ต่อไป 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภายในสถานศึกษา 
  ๑.นางศิริพรรษา  โชคชวยพัฒนากิจ  คร ู  ประธาน 
  ๒.นางสาวกัญญาภัค  สุนะมาลัย   คร ู  กรรมการ 
  ๓.นางสาวสุภาวิณี   หาญปีย์   คร ู  กรรมการ 
  ๔. นางสาวอภิชญา  ปินตา   คร ู  กรรมการ 
  ๕. นางขวัญนภา  สอนศิวโมกข์   คร ู  กรรมการ 
 มีหน้าที่ 

๑. รวบรวมเอกสาร ข้อมูล หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดท ารายงาน 
 ๒. จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๔๑ 
 

 ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง รายงานผลการจัดท าให้ฝ่ายอ านวยการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ในล าดับต่อไป 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าทีตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเรียบร้อย  ทันตามก าหนดเวลาภายใน
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อไป 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

      
                 (ลงชื่อ) 

                                                (นายบุญฤทธิ์   สินอยู่) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
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 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ฉบับนี้  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนโคกงามวิทยาคารในคราวประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ……
เดือน ....................... พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว สามารถน าไปใช้อ้างอิงและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้
                                     (ลงชื่อ)............................................................ 

      (นายสินสมุทร  ทัดทาน) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

      โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
 

 
 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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งาน / โครงการ / นวัตกรรม/สิ่งภาคภูมิใจ ที่สถานศกึษาด าเนินการ 

 

 
 ตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage 

ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 
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ตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69 กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-6  
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กีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 8 กลุ่มบ้านฝางเหนือ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

 
 
 
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๔๖ 
 

 
 

 
มอบของขวัญโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านค าหญ้าแดง 

 

 
 
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๔๗ 
 

 

 
ให้ความร่วมมือกับชุมชนนางร าโรงเรียนโคกงามวิทยาคารร่วมกิจกรรมวัดเกาะแก้ว 

 

 
 
 
 
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๔๘ 
 

 
บุคลากรโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 /2562 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 /2562 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๔๙ 
 

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน CPR Challenge Season 2  

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น 

 
 
 
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๕๐ 
 

 
การอบรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ า  

วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2562  
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์  กรุงเทพมหานคร 

 
 
  



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๕๑ 
 

 
 

 
รับรางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 

 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๕๒ 
 

 
รับรางวัลชนะเลิศ School Run ว่ิงเพื่อน้อง ค าไฮ หัวทุ่ง มินิมาราธอน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๕๓ 
 

 
ขอนแก่นมินิมาราธอน  วันที่ 26 มกราคม 2563 

 

 
การว่ิง RUN FOR CHILD 2020  วันที่ 1 มีนาคม 2563 

 
 
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๕๔ 
 

 
 

รับรางวัลชนะเลิศ การว่ิง RUN FOR CHILD 2020  วันที ่1 มีนาคม 2563 
 

 
 
 
 
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๕๕ 
 

 
เมื่อวันที ่23 สิงหาคม 2562 ท่านผู้อ านวยบุญฤทธิ์ สินอยู่ รับมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร 
มูลค่าหนึ่งล้านบาท จากโครงการอายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ โดย ท่านวัลลพ 
สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. นายพิเชียร คูสมิทธ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเป็นประธานในพิธี
บัดนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย 
 

 
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๕๖ 
 

 
 

 
คณะกรรมการตรวจรับโรงอาหารมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๕๗ 
 

 
เด็กชายอิสระ รังวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 

 

 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๕๘ 
 

 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวิชาการเปิดบ้านนางฟ้า ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 

วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๕๙ 
 

 
การแข่งขันประกวดเต้น To Be Number One  

Teen Dancercise Banfang Championship 2020 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 



โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ๖๐ 
 

 
กีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ขอนแก่นเขต 1 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 

 

  
 
 

 


