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โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

 

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 โรงเรียนมหาธิคุณได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ.2522 ที่บ้านน้้าค้า หมู่ที่ 1 ต้าบลเบญจขร อ้าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ชาวบ้านโดยการน้าของนายคงศักดิ์ สีกล่้า ก้านันต้าบลซับมะกรูดในสมัยนั้น ร่วมกันปลูกป่าสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด การจัดการเรียนการสอนในระยะ
แรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนั้น จัดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ซึ่งได้จัดครูมาท้าการสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น ต่อมาได้รับจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  เมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2523 จนกระทั่ง พ.ศ. 2521 จึงได้
มี     การบรรจุครูมาท้าการสอนและได้งบประสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จ้านวน 1 หลังขนาด 3 ห้องเรียน และในปี
เดียวกันนี้เองได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาขาข้ึนที่บ้านนาดี หมู่ที่ 3 ต้าบลซับมะกรูด และได้รับ การประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน
เอกเทศ ชื่อโรงเรียนบ้านนาดี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2533  

ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดชั้นเรียนจ้านวน  
11 ห้องเรียน  มีครูทั้งสิ้น 16  คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1  คน  นักการภารโรง - คน นักเรียนทั้งสิ้น 222 คน 

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เป็นโรงเรียนที่ด้าเนินงานตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 
          1.  โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 
          2. โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
         
ที่ตั้ง      
 ตั้งอยู่หมู่ที ่1  บ้านน้้าค้า  ต้าบลเบญจขร    อ้าเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว        
ห่างจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเบญจขร         ระยะทาง        7    กิโลเมตร 
ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอคลองหาด    ระยะทาง        9    กิโลเมตร 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว  เขต 1         ระยะทาง       52   กิโลเมตร 
 
ขนาดพื้นที่ 
 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 34  ไร่  2 งาน 73  ตารางวา   ส่วนหน้าเป็นที่ตั้งอาคารเรียนและอาคารประกอบ     ส่วน
ด้านหลังเป็นแปลงเกษตร และบ้านพักครู 
 
อาคารเรียน 
  โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังนี้ 

1. อาคารเรียนแบบ ป.1 ก      จ้านวน 1 หลัง    
2. อาคารเรียนแบบ สปช. 101/26     จ้านวน 1 หลัง    
3. อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26      จ้านวน 1 หลัง    
4. อาคารเรียนมัธยม    จ้านวน 1 หลัง 
5. บ้านพักครู  หลังที่ 1  แบบ สปช.301/26   จ้านวน 1 หลัง  
6. บ้านพักครู  หลังที่ 2 แบบ สปช.301/26  จ้านวน 1 หลัง  
7. บ้านพักครู  หลังที่ 3 แบบ สร้างเอง   จ้านวน 1 หลัง 
8. อาคารห้องสมุดเก่า    จ้านวน 1 หลัง 



 

9. โรงอาหาร     จ้านวน 1 หลัง 
10. อาคารประกอบ (ห้องพลศึกษา)  จ้านวน 1 หลัง 
11. อาคารประกอบ (เกษตร)   จ้านวน 1 หลัง  
12. อาคารประกอบ (ห้องพลศึกษา)  จ้านวน 1 หลัง ช้ารุด 
13. ส้วม      จ้านวน 5 หลัง   

 
สภาพชุมชน 
  ประชากรส่วนใหญ่ท้าการเกษตร และรับจ้างรายวัน 
 
การจัดการเรียนการสอน 
         เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรปฐมวัย   พุทธศักราช   2546  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) 
2. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
 ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551 
 

สีประจ าโรงเรียน 
             ฟ้า -  ขาว 
 
อักษรย่อของโรงเรียน 

ม.ธ. 
 

ค าขวัญโรงเรียน 
  ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน 
 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
           เป็นอักษร ย่อ มธ. ในรูปหยดน้้า ด้านบนมีรัศมีคล้ายเปลวเทียน 11 แฉก 
 
เขตบริการของโรงเรียน 
  พ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 7 ต้าบลเบญจขร   และหมู่ 7  
ต้าบลซับมะกรูด อ้าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 
 
วิสัยทัศน์ 

 คุณธรรมน้าความรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  ชวีีมีสุข  ยุคชุมชนร่วมพัฒนา  น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
  
 
 



 

จุดหมาย 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา   มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และ

ประกอบ อาชี พ   จึ งก้ าหน ด เป็ น จุ ดห มาย เพ่ื อ ให้ เกิ ด กั บ ผู้ เรี ยน เมื่ อ จบ การศึ กษ า  ต ามห ลั ก สู ต ร   ดั งนี้                                                                            
ง           

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก้าลังกาย 
4. มีความรักชาติ  มีจิตส้านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่

มุ่งท้าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
  ในการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมหาธิคุณวิทยามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก้าหนด  ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส้าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส้าคัญ  5  ประการ ดังนี้ 
 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 
 2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์   การคิดอย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ เพื่อน้าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน้ากระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   การท้างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม



 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล    การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี      ด้านต่าง ๆ  และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้   การสื่อสาร  การท้างาน  การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้

อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
1. รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท้างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษา 
1. จ้านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ประจ้าปีงบประมาณ 2563  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563) 

 
 

ระดับชั้น 
จ้านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
     อนุบาล 1 15 9 24 
     อนุบาล  2 10 8 18 

รวมอนุบาล 25 17 42 
     ประถมศึกษาปีที่   1 9 12 21 
     ประถมศึกษาปีที่   2 10 12 22 
     ประถมศึกษาปีที่   3 10 11 21 
     ประถมศึกษาปีที่   4 10 10 20 
     ประถมศึกษาปีที่   5 9 11 20 
     ประถมศึกษาปีที่   6 7 17 24 

รวมประถมศึกษา 55 73 128 
     มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 
     มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 12 26 
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 12 20 

รวมมัธยมศึกษา 33 31 64 
รวม 113 121 234 

 
 

 
2.  อัตราก้าลังของโรงเรียน   ปีการศึกษา  2563 
 

ประเภท 
จ้านวนบุคลากร 

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 
ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
พนักงานบริการ 
ธุรการ 

 
5 
- 
- 
- 
- 
 

1 
10 
- 
- 
- 
1 

1 
15 
- 
- 
- 
1 
 

 
 

รวม 5 12 17 
 

 

 



 

ส่วนที่  2 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาที่ผ่านมา 
 

  

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2554   
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 ด้าน  คือ ผู้บริหาร  ด้านครู และด้านผู้เรียน  ซึ่งสรุปผล
การประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง ดังต่อไปนี้   

 
 
 

 
มาตรฐานระดับปฐมวัย 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์   √  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   √  
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสนุทรียภาพและลักษณะนสิัยดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา               √  
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์                    
                  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง 
                  และมีวิสัยทัศน ์

  √  

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเปน็ตามหลักสูตร   √  
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ  
                 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  √  

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพสุจริต 
 

  √  

มาตรฐานด้านครู 
มาตรฐานที่ 8  ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู 
                   เพียงพอ 

  
 

 
√ 

 

มาตรฐานที่ 9   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี   
                    ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 

   √ 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมีภาวะผู้นา้และมีความสามารถในการบริหาร 
                    จัดการ                   

    
√ 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามกีารจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหาร 
                     งานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย 
                     การศึกษา 
 
 
 
 

  √  



 

 

มาตรฐานระดบัปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้  
                   ผู้เรียนเป็นสา้คญั 

  √  

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและทอ้งถิ่นมีสื่อ 
                    การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  √  

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
                    ชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
 

   √ 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.  (√)  ได้       (   )  ไม่ได้ 
 
 

 

มาตรฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์    √ 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    √ 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสนุทรียภาพและลักษณะนสิัยดา้นศิลปะดนตรี กีฬา                  √ 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   
                  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง 
                  และมีวิสัยทัศน ์

   √ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเปน็ตามหลักสูตร   √  
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
                 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   √ 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถ  
                  ท้างานร่วมกับผูอ่ื้นได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 
 

   √ 

มาตรฐานด้านคร ู
มาตรฐานที่ 8  ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู     
                   เพียงพอ 

   
 

 
√ 

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี  
                  ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเปน็สา้คัญ 

 √   

มาตรฐานด้านผู้บริหาร 

มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบรหิาร  

                     จดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

√ 

 

 



 

 

มาตรฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดองคก์ร  โครงสรา้งและการ 

                     บรหิารงานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย 

                     การศึกษา                   

  √  

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรยีนการสอนโดย 

                    เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 

   √ 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสตูรที่เหมาะกับผูเ้รียนและท้องถิน่มีสือ่ 

                    การเรียนการสอนที่เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้

  √  

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสรมิความสมัพันธ์และความรว่มมอืกับ 

                    ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 

   √ 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.  (√ )  ได้      (   )  ไมไ่ด้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
มาตรฐานระดับปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ผล

ประเมนิอิง

เกณฑ์ 

ผล

ประเมิ

นอิง

สถาน 

ศึกษา 

 

ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ

รับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ ดี ดี 3.08 ได ้
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดี ดี 3.03 ได ้
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสนุทรียภาพ ลักษณะนิสัยดา้นศลิปะ ดนตรี   กีฬา ดี ดี 3.07 ได ้
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์         
                   มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง 
                   และมีวิสัยทัศน ์

ดี ดี 2.96 ได ้
 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเปน็ตามหลักสูตร ดี ดี 2.98 ได ้
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
                 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดี ดี 3.02  
ได ้

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการทา้งานสามารถท้างาน 
                  ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

ดี ดี 2.93 ได ้

มาตรฐานด้านครู 
มาตรฐานที่ 8  ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู     
                  เพียงพอ 

ดีมาก ดี 3.30 ได ้

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี  
                  ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเปน็สา้คัญ 

ดีมาก ดี 3.50 ได ้

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามกีารจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหาร 
                     งานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา                     

ดี ดี 3.77 ได ้

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย 
                    เน้นผู้เรียนเปน็ส้าคัญ 

ดี ดี 3.21 ได ้

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและทอ้งถิ่นมีสื่อ 
                    การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดี ดี 3.05 ได ้

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
                    ชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
 

ดี ดีมาก 3.64 ได ้

 
 

 
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.  (√ )  ได้       (   )  ไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมและมัธยมศึกษา 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ผลประเมนิ
อิงเกณฑ์ 

 
ผล

ประเมนิ
อิงสถาน 
ศึกษา 

 

 
 
 

ค่าเฉลี่ย 

 
 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก ดีมาก 3.91 ได้ 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก ดีมาก 3.87 ได้ 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและ   
                  กีฬา 

ดีมาก ดีมาก 3.99 ได้ 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์   
                  มี วิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง 
                  และมีวิสัยทัศน์ 

ดี ดีมาก 3.51 ได้ 
 
 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร 
 
 
 

พอใช้ ดีมาก 2.90 ไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประถมและมัธยมศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ผล

ประเมิ

นอิง

เกณฑ์ 

ผล

ประเมิน

อิง

เกณฑ์ 

ผล

ประเมิน

อิง

เกณฑ์ 

ผล

ประเมิน

อิง

เกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
                 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดี ดีมาก 3.60 ได ้

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการทา้งาน สามารถ 
                   ท้างานร่วมกับผูอ่ื้นได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 
 

ดีมาก ดีมาก 3.89 ได ้

มาตรฐานด้านครู 
มาตรฐานที่ 8 ครูมีความรูค้วามสามารถตรงกับงานที่รับผดิชอบและครู    

                  เพียงพอ     
 

พอใช้ พอใช้ 2.15 ได ้

มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 10    ผู้บริหารมีภาวะผู้นา้และมีความสามารถในการบริหาร  ดีมาก ดีมาก 3.77 ได ้
มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามกีารจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงาน 
                     อย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา                      

ดี ดี 3.21 ได ้

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย 
                    เน้นผู้เรียนเปน็ส้าคัญ 

ดี ดีมาก 3.66 ได ้

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและทอ้งถิ่นมีสื่อ 
                   การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดี ดี 3.05 ได ้

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
                    ชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
 

ดี ดีมาก 3.64 ได ้

 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.  (√ )  ได้       (   )  ไมไ่ด้ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การวเิคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 

 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย 
       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์  มีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหวมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
      ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้ เรียนเป็น
ส้าคัญ มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
       สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  ผู้บริหาร      
มีภาวะผู้น้าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา 
         ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์   มี สุ ขภ าพกายและสุขภาพจิตที่ ดี   มี
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์   คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน  รักการท้างาน 
สามารถท้างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
     ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
     ผู้บริหารมีภาวะผู้น้ าและมีความสามารถใน            
การบริหารจัดการ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

จุดควรพัฒนา 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย 
         ผู้เรียนควรพัฒนาให้เล่น/ท้ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้และชื่นชมในผลงานของตนเอง เช่น การจัด
กิจกรรมประกวดทักษะ สิ่ งประดิษฐ์   กิจกรรม
รับผิดชอบท้าความสะอาดในเขตท่ีรับผิดชอบ 
          ครูควรได้ รับการพัฒ นาความรู้ เกี่ ยวกับ
เป้าหมายการจัดการศึกษา  การวัดผล  ประเมินผล  
การน้าผลมาใช้พัฒนาผู้ เรียนโดยมีการศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ  มีการติดตาผลการพัฒนาโดยน้า
ความรู้มาจัดประสบการณ์อย่างใกล้ชิด ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม  
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา 
        ผู้เรียนควรพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็น
ตามหลักสูตร เช่น โครงการวัดประเมินผลเป็นต้น 
        สถานศึกษาควรกระตุ้นและสนับสนุนครูให้มี          
การพัฒนาด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้ เรียนและ            
อิงพัฒนาการของผู้เรียน  โดยครูน้าผลการประเมิน         
มาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ  ตลอดจนให้มีการจัดหาและจัดท้าสื่อที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนและน้าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
     สถานศึกษาควรพัฒนาให้มีหลักสูตรเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้  เช่น การจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โครงการน้านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่  
เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 



 

 

การวิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน(ต่อ) 
 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส 

 
- สร้างความร่วมมือในการท้างานให้เป็นเอกภาพ 
- จัดเวทีสะท้อนความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ  ศึกษาดูงาน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส้าคัญและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย 

- จัดกิจกรมการเรียนการสอนตามท่ีเรียนถนัดและ
สนใจ 
 

อุปสรรค 
 

- บุคลากรขาดความร่วมมือในการท้างาน 
- บุคลากรยังไม่เข้าใจระบบการท้างาน 
- ครูผู้สอนขาดความรู้ในด้านการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
- ครูไม่สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง 
- ครูขาดความรู้ในด้านกาท้าวิจัยในชั้นเรียน 

 

   

 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย 
  ผู้เรียนควรพัฒนาให้เล่น/ท้ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้  และชื่นชมในผลงานตนเอง เช่น การจัดกิจกรรมประกวด
ทักษะสิ่งประดิษฐ์  กิจกรรมรับผิดชอบท้าความสะอาดในเขตที่รับผิดชอบ เป็นต้น 
 ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการจัดการศึกษา  การวัดผล  ประเมินผล   การน้าผลมาใช้พัฒนา
ผู้เรียน  โดยมีการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  มีการติดตามผลการพัฒนา โดยน้าความรู้มาจัดประสบการณ์อย่างใกล้ชิด 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ผู้เรียนควรพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร เช่น การจัดกิจกรรมนักเรียนเลิศวิชาการ  โครงการ
วัดประเมินผล  เป็นต้น 
 สถานศึกษาควรกระตุ้นและสนับสนุนครูให้มีการพัฒนาในด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพการจัดการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน  ให้ครูมีการน้าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  ตลอดจนให้มีการจัดหาและจัดท้าสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนและให้มีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน  และน้าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
 สถานศึกษาควรพัฒนาให้มีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรี ยนรู้  
เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น 

  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีปริมาณงาน ผลการ
ด้าเนินงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 
 
 



 

1.  ปริมาณงาน 
รายการ จ้านวน/หน่วย 

1. ห้องเรียน           11   ห้องเรียน 
2. นักเรียน 
    2.1 ก่อนประถมศึกษา     42   คน 
    2.2 ประถมศึกษา         128   คน 
    2.3 มัธยมศึกษา            64   คน  

234  คน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
    3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา   
    3.2 ข้าราชการครู 
    3.3 พนักงานราชการ   
    3.4 ครูธุรการ 

 
 1  คน 
 15 คน 
 -  คน 

               1  คน 
 

 
2.  ผลการด าเนินงาน 
      จากการด้าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปผลได้ดังนี้ 

1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
2.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.1.2 ผลการประเมิน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.1.3 ผลการทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

      ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับปฐมวัย 
      ตารางท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 - - - -  
อ.2 95.46 95.47 95.64 73.54  
อ.3 96.47 95.89 95.25 80.95  
รวม 191.93 191.36 190.89 154.49  

ร้อยละ 95.97 95.68 95.45 77.25  
 

ระดับขั้นพื้นฐาน 
1.  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      
ตารางท่ี 2   แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -               
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา  2562             

วิชา 
เป้า 

หมาย 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 75 79.48 79.25 78.56 83.15 73.57 83.2 72.59 78.09 80.79 78.74 

คณิตศาสตร ์ 75 76.29 78.65 80.54 84.2 70.85 86.48 79.06 72.89 78.64 78.62 

วิทยาศาสตร ์ 75 73.05 73.96 75.86 76.95 75.64 78.65 71.09 75.11 79.58 75.54 

สังคมศึกษา ฯ 75 80.24 77.78 78.43 80.06 79.32 77.31 75.25 76.16 82.54 78.57 

สุขศึกษา 80 83.71 81.26 84.76 82.25 78 82.15 76.11 78.58 86.67 81.50 

ศิลปะ 80 80.54 80.94 85.76 79.16 78.5 82.65 79.25 83 81.23 83.23 

การงานอาชีพ ฯ 75 82.34 84.09 86.28 82.4 76.84 80.34 83.65 84.37 84.25 82.73 

ภาษาต่างประเทศ 75 78.62 78.24 80.25 83.2 79.54 77.56 77.81 86 77.93 81.91 

รวม 76.67 79.28 79.27 81.31 81.42 76.53 81.04 76.85 79.28 81.45 79.60 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า  ในภาพรวมผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.60  มีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้คือร้อยละ 76.67  โดยกลุ่มสาระการเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ สาระกาเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี    สว่นวิทยาศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี  3    แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   
                  ปีการศึกษา  2561 กับปีการศึกษา 2562 

ชั้น 
กลุ่มสาระ 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา เพิ่มข้ึน/

ลดลง 
ร้อยละ หมายเหตุ 

2561 2562 
ภาษาไทย 75 78.12 78.74 +0.62 6.88  
คณิตศาสตร์ 75 78.11 78.62 + 0.51 5.66  
วิทยาศาสตร์ 75 75.32 75.54 + 0.22 2.44  
สังคมศึกษา ฯ 75 78.20 78.57 + 0.37 4.11  
สุขศึกษา 80 81.03 81.50 + 0.47 5.22  
ศิลปะ 80 82.63 83.23 + 0.60 6.66  
การงานอาชีพ ฯ 75 79.81 82.73 + 2.92 32.44  
ภาษาต่างประเทศ 75 81.01 81.91 +0.90 10.00  
เฉลี่ย 76.67 79.28 79.60 +0.32 3.55  
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา               ปีที่ 1-ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.60    ในปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  79.28    เมื่อ
เปรียบเทียบกันพบว่า โดยรวมผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ในปีการศึกษา 2562  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 3.55   และเมื่อเปรียบเทียบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 สูง
กว่า  ปีการศึกษา 2561  จ้านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ตารางท่ี 4  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
              ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ้ า น ว น
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 21 - - 10 11 21 100 
ป.2 22 - 3 9 10 19 86.36 
ป.3 21 1 2 8 10 18 85.71 
ป.4 20 - 2 2 16 18 90.00 
ป.5 20 - - 5 15 20 100 
ป.6 23 - 3 9 11 20 86.91 
ม.1 18 - 2 9 7 16 88.89 
ม.2 26 - 3 6 17 23 88.46 
ม.3 17 1 0 4 13 16 100 
รวม 188 2 15 62 109 171 90.95 

 
 
 
 



 

 
ตารางท่ี 5  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
               ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึน้ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 21 - - 10 11 21 100 
ป.2 22 - - 12 10 22 100 
ป.3 21 1 - 10 10 20 95.24 
ป.4 20 - 2 2 16 18 90.00 
ป.5 20 - - 5 15 20 100 
ป.6 23 - 3 9 11 20 86.91 
ม.1 18 - 2 9 7 16 88.89 
ม.2 26 - 3 6 17 23 88.46 
ม.3 17 1 0 4 13 16 100 

รวม 188 2 10 67 109 176 93.62 

 
ตารางท่ี 6   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
               ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2562  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน   
               ระดับผ่านขึน้ไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 3 5 15 23 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 4 4 15 23 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- 2 9 12 23 100 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 5 8 10 23 100 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- 5 8 10 23 100 

รวม 23 100 

 
 
 



 

 
ตารางท่ี 7    ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
                ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2562   ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               
                ในระดับผ่านขึ้นไป  

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1 - 6 10 16 94.18 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

1 - 6 10 16 94.18 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

1 - 6 10 16 94.18 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

1 - 6 10 16 94.18 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

1 - 6 10 16 94.18 

รวม 1 -   16 94.18 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตารางท่ี 8   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา2562 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 46.91 47.72 49.07 
คณิตศาสตร์ 24.50 31.10 32.90 
วิทยาศาสตร์ 31.35 33.06 35.55 
ภาษาอังกฤษ 28.75 30.14 34.42 

 
  
 
 
 
 

 
 



 

ตารางท่ี  9  แสดงคะแนนสอบ O-NET   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระฯ 
จ า น ว น
คน 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละนักเรียนที่ มี
คะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย 20 46.91 9.68 45.50 5 
คณิตศาสตร์ 20 24.50 11.82 22.50 2 
วิทยาศาสตร์ 20 31.35 8.44 31.50 2 
ภาษาต่างประเทศ 20 28.75 7.18 28.75 2 
เฉลี่ย 20 32.88 9.28 32.06 3 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมิน  O-Net เฉลี่ยร้อยละ  32.88   
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   มี
ค่าเฉลี่ยต่้ากว่า ร้อยละ 50    
 
ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบคะแนนสอบ O-NET   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562 
 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

เพ่ิมข้ึน /
ลดลง 

หมายเหตุ จ้านวน 
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จ้านวน 
คน 

ค ะ แ น น
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 13 44.21 20 46.91 + 2.70  
คณิตศาสตร์ 13 18.85 20 24.50 + 5.65  
วิทยาศาสตร์ 13 30.38 20 31.35 + 0.97  
ภาษาต่างประเทศ 13 30.38 20 28.75 - 1.63  
เฉลี่ย  30.96 20 32.88 + 1.92  
 
 จากตารางที่ 10  พบว่า โดยรวมคะแนนสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ  1.92  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตารางท่ี 11   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 45.82 50.54 55.14 
คณิตศาสตร์ 19.06 22.18 26.73 
วิทยาศาสตร์ 27.32 28.95 30.07 
ภาษาอังกฤษ 27.06 28.27 33.25 

 
ตารางท่ี 12  แสดงคะแนนสอบ O-NET   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระฯ จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละคะ 

จ านวน/ร้อยละนักเรียน
ที่มีแนนสูงกว่าขีดจ ากัด
ล่าง 

ภาษาไทย 17 45.82 12.84 42.00 4 
คณิตศาสตร์ 17 19.06 9.75 24.00 2 
วิทยาศาสตร์ 17 27.32 6.98 26.50 3 
ภาษาต่างประเทศ 17 27.06 11.32 26.00 2 
เฉลี่ย 17 29.82 10.22 29.63 2.75 
 
 จากตารางที่ 12  พบว่า โดยรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมิน   O-Net เฉลี่ยร้อยละ  29.82  
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  มีค่าเฉลี่ยต่้ากว่า ร้อยละ 50   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบคะแนนสอบ O-NET   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562 
 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

เพิ่ มขึ้ น  /
ลดลง 

หมายเหตุ จ านวน 
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จ านวน 
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 13 44.21 17 45.82 + 1.61  
คณิตศาสตร์ 13 18.85 17 19.06 + 0.21  
วิทยาศาสตร์ 13 30.38 17 27.32 - 3.32  
ภาษาต่างประเทศ 13 30.38 17 27.06 -  3.32  
เฉลี่ย 13 30.96 17 29.82 - 1.14  
 
 จากตารางที่ 13 พบว่าโดยรวมคะแนนสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  มีคะแนนเฉลี่ย
ลดลง ร้อยละ  1.14  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน    2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง   2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คือ  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ต า ร า งที่  1 4    แ ส ด งก าร เป รี ย บ เที ย บ ผ ล ก า รป ระ เมิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า งก า ร เรี ย น ข อ งนั ก เรี ย น  ( NT) 
                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561-2562 

 
ความสามารถและตัวชี้วัด 
 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 

ร้อยละ มาตรฐาน ร้อยละ มาตรฐาน ร้อยละ มาตรฐาน 
ความสามารถด้านภาษา 50.58 34.61 38.00 14.34 -12.58 -20.27 

- บอกความหมายของค้าและประโยคจากเรื่อง
ที่ฟังดูอ่าน 

48.52 52.66 49.50 12.15 +0.98 -40.51 

- บอกความหมายของเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ 58.82 51.85 30.62 15.64 -28.20 -36.21 
- ตอบค้าถามจากเรื่องท่ีฟัง ดู อ่าน 61.34 47.27 23.51 18.32 -37.83 -28.95 
- บอกเล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟังดูอ่านอย่าง
ง่าย ๆ 

43.52 49.42 30.88 13.56 -9.64 -35.86 

- คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง
ดูอ่าน 

53.59 42.55 28.49 16.75 -25.1 -25.80 

- สื่อสารความรู้ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังดูอ่าน 

38.65 44.07 50.00 16.45 +11.35 -27.62 

ความสามารถด้านค านวณ 35.12 44.79 29.52 15.69 -5.60 -29.10 

- จ้านวนและการด้าเนินการ 33.33 93.93 41.17 15.23 +7.84 -78.67 

- การวัด 42.43 54.76 24.94 24.68 -17.49 -30.08 
- เรขาคณิต 25.49 54.42 29.41 16.79 +3.92 +3.92 
- พีชคณิต 17.64 47.06 27.60 17.43 +9.96 -29.63 
- การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 35.29 53.00 32.35 13.54 -2.94 -39.46 
ความสามารถด้านเหตุผล 45.37 30.86 - - - - 

- มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ 
หรือสารสนเทศ 

38.23 38.75 - - - - 

- วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ 55.55 35.27 - - - - 

- สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน 42.15 42.55 - - - - 

- ให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้งเพ่ือการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

44.11 41.65 - - - - 

รวมความสามารถ 3 ด้าน 43.69 31.23 33.76 18.63 -9.93 -12.60 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 38.00 42.91 46.46 
ด้านค้านวณ 29.52 40.77 44.94 
ด้านเหตุผล - - - 

รวม 
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน 

33.76 41.84 45.70 

 
 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2561- 2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 50.58 38.00 -12.58 
ด้านค้านวณ 35.12 29.52 -5.6 
ด้านเหตุผล 45.37 - - 

รวม 
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน 

43.69 33.76 -9.93 

 
จากตาราง พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปี

การศึกษา 2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละต้่ากว่าปีการศึกษา 2561   เท่ากับ – 9.93  โดยความสามารถด้านภาษา และ
ความสามารถด้านค้านวณมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงทั้ง 2  ด้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ส่วนที่ 3 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้มีการก้าหนดวิสัยทัศน์                     พันธกิจ 
เป้าหมาย และความส้าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม  ก้าหนดวิธีด้าเนินงานที่มี หลักวิชา ผลการวิจัย 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล   การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือ
น้าไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่ก้าหนด 

การก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก้าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพที่
พึงประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง  ส้าหรับส่งเสริม  ก้ากับ  ดูแล ตรวจสอบ  ประเมินผล และเพ่ือประกัน
คุณภาพการศึกษา  มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประกอบด้วย                                                                               

1. มาตรฐานการศึกษาชาติ  เป็นเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ  ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกระดับ  ทุก
ประเภท  เป็นมาตรฐานที่ก้าหนดเป้าหมายไว้กว้าง ๆ  เพ่ือให้องค์กรหลักท่ีจัดการศึกษาน้าไปก้าหนดแนวทางสู่การปฏิบัติ 

2. มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษาที่องค์กรหลักใน    การจัดการศึกษาน้า
มาตรฐานชาติมาก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา  ได้แก่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิต
ของหลักสูตรสถานศึกษา  อันเกิดจาก การได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ  และโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาต้องใช้ส้าหรับการ
ประเมินตนเองเพ่ือจัดท้ารายงานประจ้าปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา   นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการ
ก้าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมก้ากับ  ติดตาม  ดูแล  และปรับปรุงคุณภาพ  เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนด  มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยายึดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธืการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย 

    
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

         ในการบริหารงาน  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้จัดโครงสร้างการบริหารงานที่เอ้ือต่อ 
การพัฒนางาน  และสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยแบ่งงานออกเป็น  4 ฝ่าย  
ได้แก่  1. บริหารงานวิชาการ 2. บริหารงานงบประมาณ  3. บริหารงานบุคคล  4. บริหารงานทั่วไป 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของแต่ละงานด้าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการด้าเนินงานตามระบบต่าง 
ๆ ตามขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ  สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด  จึงได้ก้าหนดวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  และกลยุทธ์เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 คุณธรรมน้าความรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  ชวีีมีสุข  ยุคชุมชนร่วมพัฒนา  น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
 
 
 



 

พันธกิจ 
 จัดการศึกษาปฐมวัย(4-5 ปี) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ให้แก่
ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดย 

1. พัฒนาการใช้ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารงาน 
2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  
3. พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาและใช้หลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ 
5. จัดแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
6. ระดมและบริหารทรัพยากรในการจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 

 
กลยุทธ์ 

เพ่ือเป็นการสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตาม 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  จึงได้ก้าหนดกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานที่ก้าหนด จ้านวน 4 กล
ยุทธ์  ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  เป้าประสงค์    

1. นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้   รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    

  
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด้ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. นักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายส้าหรับรายการหนังสือเรียน  

อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์    
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. บุคลากรมีคุณธรรมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
3. บุคลากรมีความก้าวหน้าและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          เป้าประสงค ์

1. ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีความพึงพอใจการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพระบบงาน 
เป้าประสงค์ 
1.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
2.  มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการงานอย่างมีประสิทธิภาพ     
3.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้ทันสมัยและพร้อมบริการ  ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม 

กับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 



 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ได้ก้าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส้าเร็จจ้าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPI &Target) 
1. นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จา้เป็นตามหลักสูตรและมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้   

รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3. นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะการด้ารงชีวิตที่มี

คุณภาพตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. นักเรียนได้รับการสนับสนนุการศึกษาโดย ไม่เสยี

ค่าใช้จ่ายส้าหรับรายการหนังสอืเรียน อุปกรณ์        
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน   

1. นักเรียนร้อยละ 90  มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้    

3. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ด้ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษา
ส้าหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

 

กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPI &Target) 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา สามารถจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. บุ คลากรมี คุณ ธรรมและใช้ชี วิ ตอย่ าง

พอเพียง 
3. บุคลากรมีความก้าวหน้าและได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติ 

1. บุ ค ล าก รทุ ก ค น ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น า  ส าม ารถ           
จัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นส้าคัญ 

2. บุคลากรทุกคนมีคุณธรรมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
3. บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าและได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPI &Target) 
1. ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. บรหิารจัดการแบบมสี่วนร่วม 

 
3. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความพึง

พอใจการจัดการศึกษา 

1. องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา และร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม 
3. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร้อยละ 85  มีความ

พึงพอใจในการจัดการศึกษา 
 

 



 

กลยุทธ์ที่  4   พัฒนาคุณภาพระบบงาน 
 

เป้าประสงค์(Goal) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPI &Target) 
1. โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งใน

การบริหารและการจัดการศึกษา สามารถ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิ
บาล 

2. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ     

3. พัฒนาอาคารสถานที่ 
 

1. โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็ง ในการ
บริหารและการจัดการศึกษา สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล 

2. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่าง
น้อย   20 เครื่อง  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1 
เครือข่าย  

3. โรงเรียนมีอาคารที่แข็งแรง  สวยงาม และภูมิทัศน์
ที่สวยงาม  เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 4 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

 

 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้ศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส้านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และมาตรฐานการศึกษาของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 
1   มีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระดับปฐมวัย จ้านวน 11 มาตรฐาน และระดับประถมศึกษาจ้านวน 
15 มาตรฐาน   ดังนี้ 

 

ระดับปฐมวัย  
มาตรการด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

1.1 มีน้้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและ      

                สิ่งเสพติด 
 
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมรณ์และจิตใจ 

  2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
  2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
  2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
  2.4  ชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
 
มาตรฐานที่ 3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

3.1  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
3.3 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 

มาตรฐานที่  4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่าง ตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิงต่าง ๆ  ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
4.3 มีทักษะทางภาษที่เหมาะสมกับวัย  
4.4  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานที่  5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  5.1  ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา ปฐมวัยและสามารถน้ามา 
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

5.2 ครูจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถ 
จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
5.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผล 

การพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
  5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด 
ประสบการณ์ 
  5.7  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
  5.8  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
  5.9  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  5.10 ครูจัดท้าสารนิทัศน์และน้ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
 
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย       
  6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
  6.4  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่หนดไว้ในแผนพัฒนา  
คุณภาพสถานศึกษา 
  6.5  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
  6.6 ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม 
ศักยภาพและเต็มเวลา 

6.7 เด็ก  ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 
7.1  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน้าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

  7.5 จัดสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด ในกฎ กระทรวง 

8.1  ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
8.2 จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
 สถานศึกษา        

         8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  8.5 น้าผลการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษอย่างต่อเนื่อง 
  8.6 จัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพภายใน 
 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
  9.2 มีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน   
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 
มาตรฐาน 10   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
   10.1  จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมาย ปรัชญา  วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  
   10.2  ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
    
มาตรฐานที่  11  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา

ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
  11.1  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษา 
  11.2  ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 
มาตรการด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เขียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก้าลังกาย  สม่้าเสมอ 
1.2 มีน้้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ                     

                          ความรนุแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 

                     1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนดรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ    
ตามจินตนาการ  
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนเเละกตัญญกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด รักการเรียนรู้ และ   
                   พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และ 
สื่อต่าง ๆ รอบตัว 
   3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค้าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน้าเสนอผลงาน 
  

มาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดตัดสินใจ 
                     แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  
  4.2 น้าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
  4.3 ก้าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
  4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
 

มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี 
                    เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  6.1 วางแผนการท้างานและด้าเนินการจนส้าเร็จ 
  6.2 ท้างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
  6.3 ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความร้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการก้าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ   
สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
         7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และให้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ 
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
    7 3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุลคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 
    7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน้าบริบทและภูมิปัญญาของ 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
    7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่    
หลากหลาย 
            7.6 ครูให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
   7.7 ครูมกีารศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และให้ผล 
ในการปรับการสอน 
   7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
   7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  
 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
    8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  
    8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ   
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง ด้านวิชาการและการจัดการ 
    8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก้าหนดไว้ใน  
แผนปฏิบัติการ 
    8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ้านาจ  
    8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
    8.6 ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม 
ศักยภาพและเต็มเวลา 
 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  
                     อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
    9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก้าหนด  
    9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก้ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด้าเนินงานของ 
สถานศึกษาให้บรรลุผลส้าเร็จตาม 
    9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
 
 
 



 

มาตรฐานที่  10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                     ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
    10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

10.2  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด   
ความสามารถและความสนใจ 
    10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง 
    10.5 นิเทศภายใน ก้ากับ ติดตามตรวจสอบ และน้าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
อย่างสม่้าเสมอ 
    10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 
 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
                    เต็มศักยภาพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ้านวย 
 ความสะดวก พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียน 
    11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
    11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย 
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎ  
                     กระทรวง 
    12.1  ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    12.2 จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา 
    12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
    12.5 น้าผลการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ                        
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    12.6 จัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
                      การเรียนรู้ 
    13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง 
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศีกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

  13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา 
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 
มาตราฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ 
                    ก าหนดขึ้น 
   14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
    14.2 ผลการด้าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
จุดเน้นของสถานศึกษา 
 
มาตราฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ 15   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา 
                      และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
    15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามฐนวทางการปฏิรูป 
                            การศึกษา 
    15.2 ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 5 
 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1               
 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  ประกันโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและความปลอดภัย 
                       ในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ปฏิรูปหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้   ครู  ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและ 
                       การบริหารจัดการ                                                
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การประเมินคุณภาพผู้เรียน ครู  ผู้บริหารและสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ                         
                       และมาตรฐานในการจัดการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
    
                                

จุดเน้นการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1               
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 
2. จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท้า พัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมใน 

การประกอบอาชีพ 
3. จัดการศึกษาเพ่ือเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
4. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
6. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียนของ ส้านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความ 

เข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. 
8. บริหารจัดการสานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน 

ของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ 
9. จัดสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาห้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

และการอยู่อาศัย 
เพ่ือเป็นการสนองนโยบายการศึกษาของหน่วยเหนือและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มหาธิคุณวิทยา   จึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานที่ก้าหนด  4 ยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
1.1 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร   

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.2 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ เกิดการ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการด้าเนินชีวิตและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

2.1  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2.2  ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
  2.3  สนับสนุนให้ครูได้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            3.1  ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  3.2  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้องค์กรเครือข่ายเพ่ือสร้างสิทธิและโอกาสคุณภาพการจัด
การศึกษาและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพระบบงาน 

4.1  ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
  4.2   มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ     
  4.3  พัฒนาอาคารสถานที่ให้ทันสมัยและพร้อมบริการ  ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับ 

การจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 6 
งาน/โครงการในปีงบประมาณ 2563 

 

  

 โดยมีโครงการท่ีตอบสนองมาตรฐานการศึกษาและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ใน
แผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  2563 ดังนี ้
 

งานบริหารงานวิชาการ  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วิถีพุทธกัลยาณมิตรและวันส้าคัญ 
ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนสู่มาตรฐาน 
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
โครงการประสานนโยบายของส้านักงานเขต งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการน้อมน้าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
งานบริหารงานงบประมาณ  

โครงการบริหารงานพัสดุ  การเงินสารบรรณ 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

งานบริหารงานบุคคล 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บริหารจัดการสถานศึกษาตามแผลกลยุทธ์โรงเรียน 
 

งานบริหารทั่วไป           
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ชุมชนสัมพันธ์ 
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียน 
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 10 (สพฐ.) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และสอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้ที่ ที่ 7   (สมศ.) ผลการ
พัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพุทธชาด  ยิ่งสบาย 
ผู้ติดตามโครงการ นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 ( 1  กรกฎาคม  2563 – 30  เมษายน 2564 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นแนวทางที่

ส้าคัญในการจัดการเรียนรู้ที่ท้าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานและจุดเน้นที่ สพฐ.
ก้าหนด สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และผู้เรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนจึงได้ท้าโครงการนี้ขึ้น  ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนางานให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของการ
ประเมินภายนอกรอบที่ ๓ ที่ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และหลักสูตรท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. เพ่ือจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด  ความสามารถและความสนใจ 
3. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียน 
4. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. เพ่ือนิเทศภายใน  ก้ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และน้าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่้าเสมอ 
6. เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
7. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. เป้าหมาย 
           นักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครู  ผู้เกี่ยวข้อง และจัดท้าโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท้างาน 
3. ด้าเนินการตามโครงการ 

3.1  จัดท้ากิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
3.2 จัดกิจกรรมคุณภาพการศึกษา 
3.3  จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ 
3.4  จัดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ 
3.5  จัดกิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
3.6  กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 

               ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4. การประเมินผลและรายงานผลการด้าเนินกิจกรรม 
5. สรุปผลการประเมินโครงการ  วิเคราะห์/ปรับปรุง/

พัฒนา  เพื่อก้าหนดแนวทางวางแผนการจัดท้า
โครงการในปีต่อไป 

 

20 – 25 มิถุนายน 2563  
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
20 – 25 มิถุนายน 2563  
 
กรกฎาคม 2563  – มีนาคม 
2564 
ตลอดปีการศึกษา 
1-5 เมษายน 2564 
 
 

นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
 
 
นายวีระพงษ์  อุทะลา 
 
นางสาวพุทธชาด ยิ่งสบาย 
นางสาวพุทธชาด ยิ่งสบาย 
นางสาวมณฑิรา ต๊ะศรี
เรือน 
นางประกันเล็ก โพธิชัย
นางสาวพุทธชาด ยิ่งสบาย 
นางประกันเล็ก โพธิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. สถานที่ 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
6. งบประมาณ    32,620 บาท     
      ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของโรงเรียนเป็นเงิน    32,620   บาท สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม 
 

ชื่อกิจกรรม  เงินอุดหนุน พัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  6,000  นายวีระพงษ์  อุทะลา 
กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ท่ีอ้านวยกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
O-NET,NT,LAS 

 

8,000 

 

นายวีระพงษ์  อุทะลา 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4,000  นางสาวพุทธชาด ยิ่งสบาย 
กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ   5,000  นางสาวพุทธชาด ยิ่งสบาย 
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ 

 
 

5,000 
นางสาวมณฑิรา ต๊ะศรีเรือน 

กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
13,620 

 
นางประกันเล็ก  โพธิชัย 

กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

1,000 
 นางประกันเล็ก โพธิชัย, 

นางสาวพุทธชาด ยิ่งสบาย 
รวม  32,620  

  
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ท้องถิ่น ร้อยละ 85 
2. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก

เรียนตามถนัด  ความสามารถและความสนใจร้อย
ละ 85 

3. .จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ  ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียนร้อยละ 85 

4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
ร้อยละ 85 

 
5. .นิเทศภายใน ก้ากับ ติดตาม  ตรวจสอบ  และน้า

ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่้าเสมอ
ร้อยละ 85 

6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนร้อยละ 85 

1. สอบถามสัมภาษณ์ 
ครูผู้สอน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3.ประเมินความพึงพอใจ 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 



 

 
7. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ

การพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 85  
 
เกณฑ์ที่คาดหวังระดับมาตรฐาน 
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านร้อยละ 85 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถและความสนใจ 
3.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ

ผู้เรียน 
4. .สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. นิเทศภายใน  ก้ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และน้าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่้าเสมอ 
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถั่วจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวพุทธชาด    ยิ่งสบาย  ) 
       ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางบุญนภา โชติชัยธนากุล  ) 
               หัวหน้างานวชิาการ 
                 

 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 



 

โครงการ  วิถีพุทธกัลยาณมิตรและวันส้าคัญของไทย 
   สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 2 (สพฐ.) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
                               และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้ที่ ที่ 2 (สมศ.) 
                               ผู้เรยีนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชยิสรา  เมินเมือง 
ผู้ติดตามโครงการ นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 ( 1  กรกฎาคม  2563 – 30  เมษายน 2564 ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ได้รับการคัดเลือกจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร ตั้งแต่ปี 2548  ได้พัฒนาให้เด็กเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ได้ก้าหนดไว้  8  
ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท้างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ ซึ่งในสังคมปัจจุบันก่อให้เกิดปัญญาต่าง ๆ มากมาย ในการจัดการเรียนการสอน จึงจ้าเป็นที่จะต้อง
ปลูกฝังในด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม
ให้นักเรียนรู้จักเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเมตตากรุณา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ฝึกความมี
ระเบียบวินัย ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือจะได้น้าไปใช้ในการด้าเนินชีวิตได้ แนะน้าผู้อ่ืนได้และอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักเห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และออกจากการศึกษากลางคันไม่มี

ปัญหาด้านการปกครอง 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
8. เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 

 
3. เป้าหมาย 
           - นักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องจัดท้าโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท้างาน 
3. ด้าเนินงานตามโครงการดังนี้ 

- กิจกรรมวันมาฆบูชา  
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา   
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- - กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 
รัชกาลที่ 10 
-กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- วันวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

 
- เข้าค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมห้องสมดุมีชีวิต 
- กิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
- กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ บัณฑิตน้อย 

         - กิจกรรมไหว้งามอย่างไทย 
4. การประเมินผลและรายงานผลการด้าเนินงาน 
5. สรุปผลการประเมินโครงการวิเคราะห์/ปรับปรุง/
พัฒนา เพ่ือก้าหนดแนวทาง วางแผนการจัดท้าโครงการ
ในปีต่อไป 

25-29 มีนาคม 2563 
1-5 เมษายน 2563 
 
19  กุมภาพันธ์ 2563 
18  พฤษภาคม 2563 
16  กรกฎาคม  2563 
พฤหัสบดีที่  2 ของเดือน
มิถุนายน 
มิถุนายน  2563 
 
28  กรกฎาคม 2563 
29  กรกฎาคม 2563 
12 สิงหาคม 2563 
5  ธันวาคม 2563 
สิงหาคม  2563 
จัดวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน 
มกราคม  2564 
 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
สิ้นปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
 

นางชยิสรา  สีดาเหลา 
คณะครูทุกคน 
 
นางชยิสรา  สีดาเหลา 
นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 
นางชยิสรา  สีดาเหลา 
นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 
 
นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 
 
นางสาวพุทธชาด  ยิ่งสบาย 
นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 
นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 
นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี 
นายนพรัตน์  สุบรรทม 
นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน 
นางชยิสรา  สีดาเหลา 
นางชยิสรา  สีดาเหลา 
นางชยิสรา  สีดาเหลา 
นางชยิสรา  สีดาเหลา 
นางนกขลักษณ์ เฉยฉิว 
นางชยิสรา  สีดาเหลา 
นางชยิสรา  สีดาเหลา 
คณะครูทุกคน 

 
5. สถานที ่ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
6. งบประมาณ 
            จ้านวน  52,500 บาท 

 

 



 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ 85 
2. ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 85 
3. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างร้อยละ 85 
4. ผู้เรียนมีความตระหนักเห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 85 
5. ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ร้อยละ 85 
6. ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และ
ออกจากการศึกษากลางคัน ไม่มีปัญหาด้านการปกครองร้อยละ 85 
7. ผู้เรียนมีการบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ร้อยละ 85 
8. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนมหาธิคุณวิทยามีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรที่ก้าหนด ร้อยละ 85 
9. เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม ร้อยละ 85 

- แบบส้ารวจรายการ 
- แบบประเมิน 

เกณฑ์เกินประเมิน 
1 = ต้องประเมิน 
2 = ควรปรับปรุง 
3 = พอใช้ 
4 = ดี 
5 = ดีมาก 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2. ผู้เรียน เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
3. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. ผู้เรียนมีความตระหนักเห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
5. ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง  
6. ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย และออกจากการศึกษากลางคัน ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง 
7. ผู้เรียนมีการบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  
หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางชยิสรา  สีดาเหลา  ) 
   ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางบุญนภา โชติชัยธนากุล  ) 
               หัวหน้างานวชิาการ 
                 

 
 
 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ              ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนสู่มาตรฐาน 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                นางสุมาลี  บุญเลิง 
ผู้ติดตามโครงการ  นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
ระยะเวลา                      ปีการศึกษา  2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30  เมษายน  2564 ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกสนานและมี
ความสุขในการเรียน ซึ่งมีผลต่อคุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น  โรงเรียนจึงจัดท้าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้การจัดบรรยากาศในห้องเรียนมีแนวทางการจัดที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  2.2 เพ่ือให้การจัดบรรยากาศในห้องเรียนได้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้  
3. เป้าหมาย 
  3.1  เป้าหมาย 

  3.1.1 มีการก้าหนดมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในปีการศึกษา  2563 มี 4 ระดับ  ดังนี้ 
   - ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย 
   - ห้องเรียนระดับชั้นป.1 – ป.3 
   - ห้องเรียนระดับชั้นป.4- ป.6 
   - ห้องเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 
  3.1.2 ห้องเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก้าหนดภายในปีการศึกษา  2563 
 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนและจัดท้าโครงการ 
2.ขออนุมัติโครงการ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
4.ก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียนพร้อมเกณฑ์การ
ประเมิน 

4.1 ประเมินห้องเรียนมาตรฐาน 
    4.2 มอบเกียรติบัตรห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
5.สรุปผลการด้าเนินงาน 

มิถุนายน  2563 
มิถุนายน  2563 
มิถุนายน  2563 
 
มิถุนายน  2563 
ตลอดปีการศึกษา 
ตุลาคม  2563 และ
เมษายน 2564 
  

คณะครู 
นางสุมาลี  บุญเลิง 
นางสุมาลี  บุญเลิง 
-                                                         
ครูประจ้าชั้น ,ครูประจ้าวิชา                                                                          
ครูประจ้าชั้น ,ครูประจ้าวิชา                                                                          
โรงเรียน 
วิชาการโรงเรียน 

 
5.  สถานที่    โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 



 

6.งบประมาณ 
 งบเงินอุดหนุน ( รายหัว ) ทั้งหมด  11 ห้องเรียน  ค่าจัดหาวัสดุทางวิทยาศาสตร์  เป็นเงิน 116,000 บาท  
            
ที่ 

 
รายการ/กิจกรรม 

เงินนอกงบ 
ประมาณ หมายเหตู 

1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนสู่มาตรฐาน 111,000  
2 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน     
3 กิจกรรมพัฒนาห้องแสดงผลงานวิชาการ   
4 กิจกรรมจัดห้องวิชาการงานทะเบียน   
5 กิจกรรมจัดหาสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์   5,000  
 สรุปโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนสู่มาตรฐาน 116,000  

 
7.การติดตามประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

6.1 ทุกห้องเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
ก้าหนด ห้องเรียนสวยงามสะอาด มีเอกสาร
ต่างๆครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

ใช้เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานตามท่ีตั้งไว้ 
 

แบบประเมิน 
 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ห้องเรียนมีการพัฒนาบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางสุมาลี  บุญเลิง  ) 
   ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางบุญนภา โชติชัยธนากุล  ) 
               หัวหน้างานวชิาการ 
                 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 



 

โครงการ  ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่  1,2,3 
สนองนโยบายสพป.สระแก้ว เขต 1ข้อที่ 1,2,3,4 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
สนองนโยบายของโรงเรียน  ข้อที่  1,2,3,4                      
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัชนี  แก้วสีม่วง 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับแรก  เพ่ือวางรากฐานของเด็กไทยให้เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ มีการพัฒนาสมวัย  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา บนรากฐานความสามารถและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่  ร วมทั้งเตรียมเด็กให้
พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับที่สูงขึ้น  อันจะน้าไปสู่ความเป็นบุคคล  ที่มีคุณภาพของ
ประเทศชาติต่อไป การศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู  และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่อธรรมชาติและการพัฒนาเด็กของแต่ละบุคคล ภายใต้บริบททางวัฒนธรรม อารยธรรมและวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2520, หน้า9 ) 

การจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียน  เป็นเรื่องที่จ้าเป็นและมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเด็กวัยนี้ก้าลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ทั้งร่างกาย  สังคม  อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา การพัฒนาเด็กให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายตามที่ก้าหนดไว้ ในแนวทางการจัดประสบการณ์นั้นจะต้องยึดการพัฒนาของเด็กเป็นหลัง โดยค้านึงถึงวัย  
ความสามารถและความแตกต่างของแต่ละบุคคล  การจัดประสบการณ์ส้าหรับเด็กปฐมวัย 3- 5 ปี ไม่จัดเป็นรายวิชา แต่จัด
ในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่นเพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  
จิตใจ  สังคมและสติปัญญา กิจกรรมที่จัดให้เด็กในแต่ละวันใช้ชื่อเรียกกิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ ละหน่วยงาน แต่ทั้งนี้
ประสบการณ์ที่จัดต้องครอบคลุมประสบการณ์ส้าคัญที่ก้าหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และควรยืดหยุ่นให้มีสาระที่
ควรเรียนรู้  ที่เด็กสนใจและสาระที่ควรเรียนรู้ที่ผู้สอนก้าหนด เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต  จ้าแนก  
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียนล้าดับเหตุการณ์ การแก้ปัญหาจึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้ สนทนา อภิปราย และเปลี่ยน
ความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทดลองศึกษานอกสถานที่ ประกอบอาหารหรือ
จัดให้เด็กเล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสมกันอย่างหลากหลาย ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน และในการจัดกิจกรรมทั้งที่
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม (กรมวิชาการ,2546,หน้า44,48 ) 

 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการส่งเสริม 

พัฒนาการด้านต่าง ๆให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1และเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดท้าโครงการ ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือส่งผลให้เด็กได้เกิดพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา จริยธรรมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อสังคม และเจริญเติบโตเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพของประเทศต่อไป 
 
 



 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้โดยตรง มีความสนุกสนาน อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส 
3. เพ่ือสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน 
4. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียน 
5. เพ่ือสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
6. เพ่ือนิเทศภายใน  ก้ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และน้าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่้าเสมอ 

3. เป้าหมาย 
           - นักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 
4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ประชุมมอบหมายงาน มิถุนายน 2563  นางสาวรัชนี  
2 จัดท้าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม กรกฎาคม 2563 นางสาวนกขลักษณ์  
3 อนุมัติโครงการ/กิจกรรม /ของบประมาณ   กรกฎาคม 2563 คณะครูปฐมวัย  
4 ประชุมคณะกรรมการวางแผนด้าเนินงาน   กรกฎาคม 2563    คณะครูปฐมวัย  
5 ด้าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ คณะครูปฐมวัย  
 5.1 กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้  คณะครูปฐมวัย  
 5.2 กิจกรรมโครงงานบัณฑิตน้อย  คณะครูปฐมวัย  
 5.3 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  คณะครูปฐมวัย  
 5.4 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  คณะครูปฐมวัย  
 5.5 กิจกรรม DAY CAMP  คณะครูปฐมวัย  
 5.6 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง  คณะครูปฐมวัย  
 5.7 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  คณะครูปฐมวัย  
 5.8 กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว  คณะครูปฐมวัย  
 5.9 กิจกรรมทัศนศึกษา  คณะครูปฐมวัย  
 5.10 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพอนุบาล  คณะครูปฐมวัย  
6 ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คณะครูปฐมวัย  
7 สรุปผลการด้าเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหาร  คณะครูปฐมวัย  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. สถานที่ 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
6. งบประมาณ   15,000 บาท     
 
      ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของโรงเรียนเป็นเงิน 15,000 บาท สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม 

 
ที ่

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

งบด้าเนินการ  
หมายเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้       
2 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย       
3. กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี  3,000     
4. กิจกรรม DAY CAMP       
5 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง       
6 กิจกรรมบัณฑิตน้อย   7,000    
7 กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว       
8 กิจกรรมทัศนศึกษา  5,000     

 รวม  8,000 7,000  15,000  
 
7. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ-์จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
สอบถาม แบบสอบถาม 

2 ผู้เรียนสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สอบถาม แบบสอบถาม 
3 ผู้เรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถ

ด้ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
สอบถาม แบบสอบถาม 

4 บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการให้ความ
ร่วมมือ.ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 

5 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรักษาความปลอดภัยจากการ
เล่นและระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดกับตนเองใช้
ชีวิตประจ้าวัน   

สังเกต แบบประเมินการสังเกต 

 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการ การเรียนรู้และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 
2.ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  สามารถคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
3.ชุมชนและองค์กรต่าง ๆมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัยในท้องถิ่น

ของตน 
 
หมายเหตุ      



 

  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางสาวรัชน ี แก้วสีม่วง ) 
      ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางบุญนภา โชติชัยธนากุล ) 
               หัวหน้างานวชิาการ 
                 

 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ โครงการ  ประสานนโยบายของส้านักงานเขต งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้องกับ    มาตรฐานที่ ๓ (สพฐ) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
และสอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็น 

ส้าคัญแบบมีส่วนร่วม   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายวีระพงษ์  อุทะลา 
ผู้ติดตามโครงการ นางประกันเล็ก    โพธิชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก้าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส้านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ้าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง  คิดเป็น  ท้าเป็น  แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีนโยบายส่งเสริมการอ่าน การเขียน และแก้ปัญหาการ
อ่าน การเขียน ส้าหรับนักเรียนที่มีบกพร่อง และส่งเสริมการคัดลายมือในสถานศึกษา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการพัฒนา
นักเรียน ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาจึงได้จัดท้าโครงการประสานนโยบายของส้านักงานเขต 
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและบรรลุมาตรฐาน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียนโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาให้สูงขึ้น ตามนโยบายของส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

2. เพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน และการเขียน ของนักเรียนโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตามนโยบายของส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

3. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการคัดลายมือในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. เป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6. 1.ประชุมปรึกษาหารือการจัดท้าโครงการ 
7. 2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
8. 3.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจัดท้าโครงการ 

3.1 กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน แบบทดสอบ
ของเขต 
3.2 กิจกรรมการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน 
นักเรียนบกพร่อง 
3.3 กิจกรรมการคัดลายมือในสถานศึกษา 

9. ด้าเนินการตามโครงการ 
10. นิเทศติดตาม ประเมินผล 
11. ประเมินผลโครงการ 
12. รายงานผลการด้าเนินงาน 

กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563   
 
ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563 
สิ้นปีการศึกษา 2563 

นายวีระพงษ์  อุทะลา 
นายวีระพงษ์  อุทะลา 
ผู้บริหาร/คณะครู 
คณะครูทุกคน 
  
คณะครูทุกคน 
  
 
คณะครูทุกคน 
ผู้บริหาร/คณะครูที่ได้รับ
มอบหมาย 
นายวีระพงษ์  อุทะลา 

5. สถานที่ 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
6. งบประมาณ  

งบอุดหนุนรายหัวจ้านวน 20,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)    
 
ที่ 

 
รายการ/กิจกรรม 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน 
แบบทดสอบของเขต 

  4,000   4,000 

2 กิจกรรมการแก้ปัญหาการอ่าน การ
เขียน นักเรียนบกพร่อง 

  4,000   4,000 

3 กิจกรรมการคัดลายมือใน
สถานศึกษา 

  2,000   2,000 

4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าและการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

  10,000   10,000 

รวม  20,000 
 
 
 
 
 
 



 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ให้
สูงขึ้น ตามนโยบายของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
2. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาการอ่าน และการเขียน ตาม
นโยบายของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการคัดลายมือใน
สถานศึกษา 

- ทดสอบ 
 
 

- ทดสอบ 
 
 
 

- ทดสอบ/นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน 

- แบบทดสอบ 
 
 

- ใบงาน/แบบทดสอบ 
 
 
 

- แบบฝึกคัดลายมือ/เกียรติ
บัตร  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนที่สูงขึ้น  
2. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาการอ่าน และการเขียน คิดเป็นร้อยละ 100 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการคัดลายมือในสถานศึกษา 

 
หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
        ( นายวีระพงษ์  อุทะลา ) 
      ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางบุญนภา โชติชัยธนากุล ) 
               หัวหน้างานวชิาการ 
                 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 



 

โครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 3 (สพฐ) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
และสอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญแบบ
มีส่วนร่วม   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 
ผู้ติดตามโครงการ นางประกันเล็ก  โพธิชัย  
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก้าลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส้านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ้าเป็นต่อการศึกษา
ต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  
ท้าเป็น  แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจ้าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา และ
ความสามารถของนักเรียนเพ่ือพัฒนาด้านทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  น้าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และมี
สุนทรียภาพ ด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียน
เป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้
ความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมในระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีทักษะด้านวิชาการ ด้านกีฬาและด้านอ่ืน ๆ เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมในระดับเขต 
ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ 
3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มศักยภาพ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ อยู่เสมอ 

 
3. เป้าหมาย 

นักเรียนโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

13. ประชุมปรึกษาหารือการจัดท้าโครงการ 
14. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
15. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจัดท้าโครงการ 

๓.๑ แข่งขันศิลปหัตถกรรม 8 กลุ่มสาระ 
๓.๒ ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๓.๓ กิจกรรมสดุดี, สถาปนางานต่าง ๆ 

16. ด้าเนินการตามโครงการ 
17. นิเทศติดตาม ประเมินผล 
18. ประเมินผลโครงการ 
19. รายงานผลการด้าเนินงาน 

กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 
สิ้นปีการศึกษา 2563 

นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 
นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 
ผู้บริหาร/คณะครู 
นางบุญนภา โชติชัยธนากุล  
นางประกันเล็ก โพธิชัย 
ว่าที่ร้อยตรีกมลฑรรศน์ ต่างเขต 
นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล และ
คณะครู 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
๕. สถานที ่
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
๖. งบประมาณ  

งบพัฒนาผู้เรียน  32,000  บาท  
 

 

ที่ 

 

รายการ/กิจกรรม 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ๘ กลุ่มสาระ 
และปฐมวัย 9*2,000 

  18,000   18,000 

2 ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 

  14,000   14,000 

รวม  32,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=531887&Area_CODE=2701
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=531870&Area_CODE=2701


 

 
7. การประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

- นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็ม
ตามศักยภาพร้อยละ 100 

- นักเรียนและครูร้อยละ  100 มีการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ อยู่เสมอ 

- นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน ความรู้ 
และทักษะทางด้านวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ข้ึนไป ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๕ 

- ทดสอบ 
 

- ทดสอบ 
- สังเกต 

 
- นักเรียนเข้าร่วมการ

แข่งขัน 

- แบบทดสอบ 
 
- แบบทดสอบ 
- การสังเกต 

 
- เหรียญรางวัล/เกียรติ

บัตร  
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนที่มีทักษะด้านวิชาการ ด้านกีฬาและด้านอื่น ๆ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมในระดับเขต 
ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 

2. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มศักยภาพ 
4. ครูและนักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ อยู่เสมอ 

หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางบุญนภา โชติชัยธนากุล) 
      ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางบุญนภา โชติชัยธนากุล ) 
               หัวหน้างานวชิาการ 
                 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 



 

 
โครงการ              พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน             วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ข้อ 1  
           โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ข้อ  
สนองมาตรฐานสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ 5  
ผู้รับผิดชอบ                     ว่าที่ร.ต.กมลทรรศน์  ต่างเขต 
ระยะเวลา   ปีการศึกษา 2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
1. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และส่งเสริม
ให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า  จะต้องได้รับความร่วมมือกันระหว่างบุคคลหลายฝ่าย เช่น ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
ชุมชน  ในการพัฒนาการศึกษาตลอดช่วงชั้น  การศึกษาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  จึงจ้าเป็นต้องจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน  พร้อมทั้งกระจายข่าวและข้อมูลของโรงเรียนสู่สาธารณชน  เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาตัวนักเรียนต่อไป  ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ยังเป็นการเพ่ิมความมั่นใจและวางใจที่จะให้นักเรียนมาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพอีกด้วย 
 
2. จุดประสงค์ 

2.1  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญกาทางด้านการเรียน  ครอบครัว สังคม และสุขภาพอนามัย 
2.2  เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
2.3  เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความม่ันใจในระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียน 
2.4 เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานที่ให้บริการที่ดีและเป็นที่ภูมิใจของชุมชน 

 
3. เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  วางแผนและจัดท้าโครงการ 
2.  ขออนุมัติโครงการ 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
4.  กิจกรรม 

4.1  ส้ารวจ/คัดกรอง/เยี่ยมบ้าน 
4.2  จัดหา จัดสรรเงินทุนการศึกษา 
4.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ 
4.4 แนะแนวการศึกษาต่อ 
4.5 แก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน 

5. ติดตามผลการด้าเนินงาน 
6. สรุปผลการด้าเนินงาน 

กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
กรกฎาคม 2563 

ตลอดปีการศึกษา 2563 
ตลอดปีการศึกษา 2563 

มีนาคม 2564 
 

สิ้นปีงบประมาณ 2563 
สิ้นปีงบประมาณ 2563 

ว่าที่ร.ต.กมลทรรศน์  ต่างเขต 
ว่าที่ร.ต.กมลทรรศน์  ต่างเขต 

 
 

คณะครู 
คณะกรรมการ 

ว่าที่ร.ต.กมลทรรศน์  ต่างเขต 
ว่าที่ร.ต.กมลทรรศน์  ต่างเขต 
ว่าที่ร.ต.กมลทรรศน์  ต่างเขต 
ว่าที่ร.ต.กมลทรรศน์  ต่างเขต 
ว่าที่ร.ต.กมลทรรศน์  ต่างเขต 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  จ้านวน    12,000    บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว 5,000  บาท    
 
ที่ 

 
รายการ/กิจกรรม 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  5,500     
2 จัดท้าแผน IEP  4,000     
3 กิจกรรมสนับสนุนทุนเพ่ือช่วยเหลือ

นักเรียน 
 500     

4 กิจกรรมแนะแนววัดแววความถนัด
ทางอาชีพ 

 500     

5. กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน  1,500     
 รวม  12,000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
  6.1 โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง ร้อยละ 
90 
  6.2 ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือทั้งด้านการเรียน และ
ทุนการศึกษา ร้อยละ 90 
6.3 เอกสารรายงานการด้าเนินงานตาม
ระบบดู แลช่ วย เหลื อนั ก เรียนที่ ท าง
โรงเรียนจัดท้าขึ้น อย่างครบถ้วน ร้อยละ 
90 
6.4 ผลของกิจกรรมที่ เปิ ด โอกาสให้
โรงเรียน  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วม ร้อยละ 90 

สังเกต , สัมภาษณ์ 
ตรวจสอบ,บันทึกพฤติกรรม 

 
 
 
 

 

แบบความพึงพอใจ 
 
 
 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการดูแลช่วยเหลือสนับสนุน 
 7.2 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
 7.3 ท้าให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง  มีความมั่นใจในระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียน 
 7.4 นักเรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ และเกิดความภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว 
 
หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
     ( ว่าที่ร.ต.กมลทรรศน์  ต่างเขต ) 
        ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางบุญนภา โชติชัยธนากุล ) 
               หัวหน้างานวชิาการ 
                 

 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 



 

 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ              โครงการน้อมน้าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนงาน                       วิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์              -  
 สนองกลยุทธ์                         ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ข้อที่ 1  

สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน   ข้อที่ 6             
 สนองประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ              โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  
ผู้รับผิดชอบ   นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 
ลักษณะโครงการ  (     ) โครงการใหม่    () โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา          ปีการศึกษา 2563  ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบให้สังคมมี   การ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว  การศึกษาเป็นกระบวนการส้าคัญ ในการพัฒนาคนให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และด้าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาต้องยึดหลัก 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส้าคัญที่สุดการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองและเต็มศักยภาพ 

โรงเรียนเห็นความส้าคัญที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการด้าเนินชีวิต  จึงได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือก้าหนดแนวทางการ
ด้าเนินงานทั้งด้านบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียนและ
การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน 

ครูมีการจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มี
การจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย   เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความ
ตระหนักและน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน  ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 
2562 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเห็นความส้าคัญ มีความรู้ ความเข้าใจและน้อมน้า 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน 

 
 
 
 
 
 



 

 
3. เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ 

1. ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนร่วมกันก้าหนดกิจกรรมและมีการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
           ด้านคุณภาพ 

3. ครูทุกคนสามารถน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
          4. ครูและนักเรียนได้น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
 
4. การด้าเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องจัดท้าโครงการ กรกฎาคม 2563  ครูเสน่ห์  สุวรรณศรี 
2. แต่งตั้งคณะท้างาน กรกฎาคม 2563  นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
3. กิจกรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรกฎาคม 2563 5,000 ครูเสน่ห์  สุวรรณศรี 
4. กิจกรรมการสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา 2563  ครูเสน่ห์  สุวรรณศรี 
5. กิจกรรมสร้างผู้น้าในการท้างานเป็นกลุ่ม ตลอดปีการศึกษา 2563  ครูเสน่ห์  สุวรรณศรี 
6. กิจกรรมด้าเนินการตามพระบรมราโชวาท ตลอดปีการศึกษา 2563  ครูเสน่ห์  สุวรรณศรี 
7. การก้ากับติดตาม ตลอดปีการศึกษา 2563  ครูเสน่ห์  สุวรรณศรี 
8. การสรุปและประเมินผล เมษายน 2564  ครูเสน่ห์  สุวรรณศรี 
 
๕. งบประมาณ  ใช้งบโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  10,000 บาท  สามารถถัวจ่ายได้ 
 

ที ่ รายการ จ้านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าวัสดุจัดกิจกรรมต่าง ๆ  10,000  

รวม 10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต   
   1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   2.นักเรียนมาสามารถน้าความรู้ไปใช้ในการเรียนและ
ชีวิตประจ้าวัน 

- การสอบถาม/
การสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 

   3. นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถท้าบัญชี
ครัวเรือนได้ 

- การสอบถาม/
สัมภาษณ์ 

- แบบสัมภาษณ์ 

   4. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ - การสังเกต - แบบสังเกต 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน อย่าง
คุ้มค่า 
 
หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นายเสน่ห ์ สุวรรณศร ี) 
      ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางบุญนภา โชติชัยธนากุล ) 
               หัวหน้างานวชิาการ 
                 

 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 



 

โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน บริหารบุคลากร 
สนองยุทธศาสตร์ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ข้อ 2 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ข้อ 2 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 7 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี 
ระยะเวลา        ปีการศึกษา 2563  ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล เป้าหมายหรือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู้
โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนโดยใช้วิธีสอนที่หลากหลาย มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา จึงส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีและสาระสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานและปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
2. เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ้า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง 
3. เพ่ือให้มีจ้านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
4. เพ่ือให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
5. เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 
3. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 16 คน  
ด้านคุณภาพ 

1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. เพ่ือให้มีจ้านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
3. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
4. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 
 



 

5. วิธีด าเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
 

ล้าดับที่ วิธีด้าเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.เตรียมการ(Plan) เขียนโครงการ เสนอ

ผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 
 กรกฎาคม 

2563 
น.ส.ไพลิน ยาสุขศรี 
 

2.ด้าเนินการ(Do) 1. กิจกรรมประชุมอบรม
คร ู
 

ครูได้รับการอบรม
สัมมนาอย่างน้อยคนละ 
20 ช.ม. ต่อ ปี  
ผู้บริหารเข้ารับการ
ประชุม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
 

น.ส.ไพลิน ยาสุขศรี 
 
 

3. ตรวจสอบ
(Check)                                                                            

ประเมินโครงการ 
ประเมินความพึงพอใจ  
รายงานผล 

 เมษายน 2564 น.ส.ไพลิน ยาสุขศรี 

4. ปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 

น้าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุง 
พัฒนา 

 เมษายน 2564 น.ส.ไพลิน ยาสุขศรี 

 
5. พ้ืนที่ด้าเนินการ  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ก้าหนด 
6. งบประมาณ 

6.1 รวมงบประมาณท้ังสิ้น   30,000 บาท 
6.2 ค่าใช้จ่ายจ้าแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณที่อนุมัติ รายละเอียด 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25,000 ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก 

กิจกรรมสนับสนุนครูไปอบรมสัมมนา  ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก 

กิจกรรมสร้างขวัญก้าลังใจข้าราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

  

กิจกรรมการศึกษาดูงาน   

โครงการบริหารสถานศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

5,000  

                            รวม 30,000  บาท  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

การวัดและประเมินผล   ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรม 
 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จโครงการ/กิจกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ 
1.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  

2.มีจ้านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 

3.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 

4.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน 

สังเกต/ทดสอบ 
 

ตรวจสอบ 
 

สังเกต 
 

สังเกต 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 
แบบบันทึก 
 
แบบบันทึก 
 
แบบบันทึก 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                           

มีครูสอนตรงตามกลุ่มสาระ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม  และศึกษาดูงาน เพ่ือ
พัฒนาตนเอง  น้าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึน้   

หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี ) 
      ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี ) 
               หัวหน้าบุคลากร 
                 

 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 



 

โครงการ              ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
                                        สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 6 (สพฐ.) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้    
                                        ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ               นายวีระพงษ์  อุทะลา 
ผู้ติดตามโครงการ                   นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
ระยะเวลา                ปีการศึกษา 2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.หลักการและเหตุผล 
   การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นการน้ารูปแบบวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งเป็นระบอบการปกครองของสังคมไทยในปัจจุบัน มาใช้ปฏิบัติในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียน
ได้เสริมสร้างพฤติกรรมการด้าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีคารวะธรรม มีสามัคคีธรรม และเกิดปัญญาธรรม ได้คิดเป็น ท้า
เป็น แก้ปัญหาเป็น และรู้จักสิทธิหน้าที่อันชอบธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยทั้ง 3 ด้าน คือ คารวะรรม  สามัคคีธรรม และปัญญาธรรมให้กับ
นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยความเป็นผู้น้า และเป็นผู้ตามที่ดี เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม 
3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีในกลุ่ม และปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มได้ดี มีความรับผิดชอบ 

                  กล้าแสดงออก ตามวิถีของประชาธิปไตย 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ      
                    3.1.1 นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 ด้าเนินตามวิถีชีวิต    
         ประชาธิปไตยท้ัง   3 ด้าน คือคารวะรรม  สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม 

3.1.2 นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ  90  มีนิสัยความเป็นผู้น้า และ 
              เป็นผู้ ตามที่ดี เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม 

3.1.3 นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ  90  เป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม และ  
               ปฏิบัติ ตามระเบียบของกลุ่มได้ดี มีความรับผิดชอบกล้าแสดงออก ตามวิถีของประชาธิปไตย 
 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1  นักเรียนได้รับการส่งเสริม  และพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องวิถีชีวิต           
        ประชาธิปไตย ทั้ง 3 ด้าน คือคารวะรรม  สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  3.2.2  นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้น้า และเป็นผู้ตามท่ีดี เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม 

       3.2.3  นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีในกลุ่ม และปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มได้ดี 
          มีความรับผิดชอบกล้าแสดงออก ตามวิถีของประชาธิปไตย 
 
 
 
 



 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนจัดท้าโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. จัดกิจกรรม 
   3.1 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
   3.2  กิจกรรมสภานักเรียน 
   3.3  กิจกรรมการดูแลเขตบริการ  
   3.4  กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 
   3.5  กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียนในโรงเรียน 
5.ติดตามผลการด าเนินงาน 
6.สรุปผลการด้าเนินงาน 

กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ทุกสิ้นภาคเรียน 

 

นายวีระพงษ์  อุทะลา 

 
5.งบประมาณที่ใช้ 
 งบเงินอุดหนุน ( รายหัว )  จ้านวน  4,000  บาท 
            
ที่ 

 
รายการ/กิจกรรม 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบ 

ประมาณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน   1,000 1,000   
2 กิจกรรมสภานักเรียน   1,000 1,000   
3 จัดหาอุปกรณ์จัดหาธงอาเซียน   1,500 1,500   
4 กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัย

นักเรียนในโรงเรียน 
  500 500 4,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

     1. นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 
90   ด้าเนินตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยท้ัง  3 ด้าน คือ
คารวะธรรม  สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม 
     2. นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ  
90  มีนิสัยความเป็นผู้น้า และเป็นผู้ ตามที่ดี เป็นที่
ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม 
     3. นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ  
90  เป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม และปฏิบัติ ตามระเบียบของ
กลุ่มได้ดี มีความรับผิดชอบกล้าแสดงออก ตามวิถีของ
ประชาธิปไตย 

สอบถาม  
 
 

สอบถาม  
 
 

สอบถาม 
 
 
 

 

แบบสอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1  นักเรียนมคีวามรู้ความสามารถในเรื่องวิถีชีวิตประชาธิปไตย ทั้ง 3 ด้าน คือคารวะรรม  สามัคคีธรรม    
               และปัญญาธรรม  
  7.2 นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้น้า และผู้ตามที่ดี เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่มผู้น้า  
          7.3 นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีในกลุ่ม และปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มได้ดีมีความรับผิดชอบกล้า  
                แสดงออก ตามวิถีของประชาธิปไตย  
หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นายวรีะพงษ์  อุทะลา ) 
        ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นายเสน่ห์  สวุรรณสรี ) 
           หวัหน้าบริหารงานทั่วไป 
                 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 



 

โครงการ  ชุมชนสัมพันธ์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 9 (สพฐ.) คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่  7  (สมศ.) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรังสิมา  สงเคราะห์ 
ผู้ติดตามโครงการ นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน  ขาด
การประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนยังมีจุดด้อยในด้านการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน    
             โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาจึงจัดท้าโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และชุมชนช่วยระดมทรัพยากรเพ่ือมาบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกระดับ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ก้าหนด 
2.2 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาก้ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด้าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ
ส้าเร็จตามเป้าหมาย 
2.3 เพ่ือให้ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 - คณะกรรมการสถานศึกษาจ้านวน 9 คน 
 - ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 - องค์กรและชุมชนในท้องถิ่นเข้าร่วมพัฒนาการศึกษา 
  
4. วิธีด าเนินงาน 
ที ่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมครูและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท้า

โครงการ 
 นางประกันเล็ก  โพธิชัย 

นางสาวรังสิมา  สงเคราะห์ 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการ  นางประกันเล็ก  โพธิชัย  

 3 ด้าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
๓.๑ คู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  - แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

  

 
 
 



 

 
ที ่ รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    - แผนปฏิบัติการประจ้าปี 

   - บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - รายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
(SAR) 
   - ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆที่
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วม 
   - แผ่นพับ 
   - ป้ายแผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
มหาธิคุณวิทยา 
3.2 – แบบส้ารวจความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  - รายงานสรุปผล แบบส้ารวจความพึง
พอใจ ของคณะกรรมการศึกษา 
3.3 – บันทึกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
  - บันทึกการประชุมภาคี เครือข่าย
ผู้ปกครอง 
  - ค้าสั่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  - ปพ.6 
  - หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง 
  - แบบส้ารวจความพึงพอใจ 
  - รายงานสรุปผลส้ารวจความพึงพอใจ 
  -รายงานการประเมินกิจกรรมฐานข้อมูล
แหล่งเรียนรู้/ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้/
ภาพถ่าย แผ่นพับ 
  - แฟ้มรูปภาพการจัดกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองชุมชน 
3.4 – กิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียน
และผู้อ่านรุ่นเยาว์ 
3.5 – เอกสารเผยแพร่ของฏโรงเรียน 
4. การประเมินผลและรายงานผลการ
ด้าเนินกิจกรรม 
5. สรุปผลการประเมินโครงการ วิเคราะห์/
ปรับปรุง/พัฒนา เพื่อก้าหนดแนวทางวาง
แผนการจัดท้าโครงการในปีต่อไป 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวรังสิมาและคณะครู
ทุกท่าน 

 
 
 



 

5. สถานที่  
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
6. งบประมาณ   

ใช้งบประมาณ จากเงินอุดหนุนของโรงเรียน เป็นเงิน 5,500  บาท สามารถถัวได้ทุกกิจกรรม  
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  นางสาวรังสิมา  สงเคราะห์ 

 2 จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา  นางสาวรังสิมา  สงเคราะห์ 
 
 

8. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ก้าหนด ร้อยละ 80  
2.คณะกรรมการสถานศึกษาก้ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด้าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย     
ร้อยละ 80 
3. ผู้ปกครองและชุมชนและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 
80 

ให้ผู้เกี่ยวข้องตอบ
แบบสอบถาม 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ตัวแทนครู 
3. ตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
เกณฑ์การประเมิน 
1 = ต้องปรับปรุง 
2 = ควรปรับปรุง 
3 = พอใช้ 
4 = ดี 
5 = ดีมาก 

ผลที่คาดหวังระดับมาตรฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร้อยละ 80 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.จะท้าให้คณะกรรมการรับรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ก้าหนด 
 2. การปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 
 3.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 



 

ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นางสาวรังสิมา  สงเคราะห์ ) 
       ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายเสน่ห์  สุวรรณศรี ) 
         หัวหน้าบริหารงานทั่วไป 
                 

 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาผู้เรียน 
แผนงาน บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ข้อ 1 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ข้อ 1 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี 
ระยะเวลา ปีการศึกษา 2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับทุกคน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการ
ด้ารงชีวิต การเรียน การท้างาน  ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการ
ดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน  
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

2) เพื่อจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
3) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน – ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน

โรงเรียนและชุมชน 
4) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
5) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
6) เพื่อจัดเรือนพยาบาลให้พร้อมเป็นที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์ 
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย 
                จ้านวน 237 คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ   

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียนอยู่ในระดับ
มาก 

                     
  2. ผลการประเมินนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการสุขภาพ              

           สมบูรณ์  แข็งแรงดี  เฉลี่ยร้อยละ 80 
 
 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
     เริ่มต้นโครงการ    1 กรกฎาคม 2563          
     วันที่สิ้นสุดโครงการ     30 เมษายน 2564 
 
 
 



 

5. วิธีด าเนินงาน 
 5.1  กิจกรรมที่ 1  ชื่อกิจกรรม  จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.เตรียมยาและเวชภัณฑ์
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนมหาธิ
คุณวิทยา 

5,000 ตลอดปีการศึกษา น.ส.ไพลิน ยาสุขศรี 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ติดต่อโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ้า
ต้าบลเพื่อหายาและ
เวชภัณฑ์ 

 ตลอดปีการศึกษา น.ส.ไพลิน ยาสุขศรี 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการ
รักษาพยาบาลและการเข้า
รับการรักษา 

 ตลอดปีการศึกษา น.ส.ไพลิน ยาสุขศรี 

 
 5.2 กิจกรรมที่ 2  ชื่อกิจกรรม จัดสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ , วันงดสูบบุหรี่โลก  ,  
 ต่อต้านยาเสพติด  , เด็กไทยฟันดี  ,  คุ้มครองผู้บริโภค 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม
ที่ก้าหนดไว้ 

- ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ด้าเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5.3 กิจกรรมที่ 3  ชื่อกิจกรรม  จัดอบรมเยาวชนสาธารณสุข อย. 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่
ก้าหนดไว้ 

 ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการ,เจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ด้าเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

 ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการ,เจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการ,เจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 

 
 5.4 กิจกรรมที่ 4 ชื่อกิจกรรม จัดท้าเอกสารส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่
ก้าหนดไว้ 

- ตลอดปีการศึกษา นางสาวไพลิน   
ยาสุขศรี 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ด้าเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

 ตลอดปีการศึกษา นางสาวไพลิน   
ยาสุขศรี 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปีการศึกษา นางสาวไพลิน   
ยาสุขศรี 

  
 
5.5 กิจกรรมที่ 5 ชื่อกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน – ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่
ก้าหนดไว้ 

- ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ด้าเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 5.6 กิจกรรมที่ 6  ชื่อกิจกรรม สหกรณ์โรงเรียน 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดซื้อพัสดุที่
ก้าหนดไว้ 

1,000 ตลอดปีการศึกษา นางสุมาลี  บุญเลิง 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ด้าเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

 ตลอดปีการศึกษา นางสุมาลี  บุญเลิง 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัดซื้อ
เป็นไปตามก้าหนด 

 ตลอดปีการศึกษา นางสุมาลี  บุญเลิง 

 
 
 5.7 กิจกรรมที่ 7  ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมโภชนาการนักเรียน 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่
ก้าหนดไว้ 

- ตลอดปีการศึกษา นางสาวรัชนี  
แก้วสีม่วง 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ด้าเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

 ตลอดปีการศึกษา นางสาวรัชนี  
แก้วสีม่วง 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปีการศึกษา นางสาวรัชนี  
แก้วสีม่วง 

 
 5.8 ชื่อกิจกรรม ธนาคารเงินออม 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม
ที่ก้าหนดไว้ 

1,000 ตลอดปีการศึกษา นางสาวรัชนี  
แก้วสีม่วง 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ติดต่อเจ้าหน้าที่จาก
เทศบาลมาท้าการฉีดพ่น 

 ตลอดปีการศึกษา นางสาวรัชนี  
แก้วสีม่วง 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปีการศึกษา นางสาวรัชนี  
แก้วสีม่วง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5.9 กิจกรรมที่ 9  ชื่อกิจกรรม กีฬาภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส้าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่
ก้าหนดไว้ 

 ตลอดปีการศึกษา นายนพรัตน์   
สุบรรทม 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ติดต่อเจ้าหน้าที่จาก
เทศบาลมาท้าการฉีดพ่น 

 ตลอดปีการศึกษา นายนพรัตน์   
สุบรรทม 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปีการศึกษา นายนพรัตน์   
สุบรรทม 

 
 

6.3 กิจกรรมที่ 10 ชื่อกิจกรรม สุขภาพดีมีสุนทรีภาพ ดนตรี 
 

กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม
ที่ก้าหนดไว้ 

5,000 ตลอดปีการศึกษา นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ด้าเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

 ตลอดปีการศึกษา นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปีการศึกษา นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 

 
 5.11 กิจกรรมที่ 11 ชื่อกิจกรรม ตรวจสอบฉลากอาหารและยา 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม
ที่ก้าหนดไว้ 

- ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ด้าเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.16 กิจกรรมที่ 12 ชื่อกิจกรรม ตรวจความสะอาดห้องสุขา 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม
ที่ก้าหนดไว้ 

10,000 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ด้าเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

 
 
 5.13 กิจกรรมที่ 13 ชื่อกิจกรรม ให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมที่
ก้าหนดไว้ 

- ตลอดปีการศึกษา นางสาวไพลิน   
ยาสุขศรี 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ด้าเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

 ตลอดปีการศึกษา นางสาวไพลิน   
ยาสุขศรี 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปีการศึกษา นางสาวไพลิน   
ยาสุขศรี 

 
 5.14 กิจกรรมที่ 14 ชื่อกิจกรรม จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม
ที่ก้าหนดไว้ 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ด้าเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5.15 กิจกรรมที่ 15 ชื่อกิจกรรม เสริมสร้างสมรรถภาพนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต่้า ให้อยู่ในเกณฑ์ 
กิจกรรมและขั้นตอน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ความส้าเร็จ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมเพ่ือจัดกิจกรรม
ที่ก้าหนดไว้ 

- ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

2.ขั้นด้าเนินการ 2.ด้าเนินกิจกรรมตาม
กรอบภารกิจ 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

3.ประเมินจากการจัด
กิจกรรม 

 ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ 

 
6. แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
 โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 21,500 บาท  จ้าแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุปดังนี้ 

กิจกรรม 
แหล่งเงินงบประมาณ/จ้านวนเงิน หมายเหตุ 

เงิน 
อุดหนุน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

สมค เงิน 
ระดม 

อ่ืน ๆ  

กิจกรรมจัดหายาและเวชภัณฑ์ 5,000      
กิจกรรมจัดท้าเอกสารส่งเสริม
สุขภาพ 

-      

กิจกรรมตรวจความสะอาดและ
พัฒนาห้องสุขา 

10,000      

กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ -      
สุขภาพดีมีสุนทรียภาพ ดนตรี 5,000      
กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ
นักเรียน 

      

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 1,000      
กิจกรรมธนาคารออมทรัพย์
นักเรียน 

500      

รวม 21,500      
 
 
7.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล / งานอนามัยโรงเรียน 
8.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานภายนอกเช่น  รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล 
9. สถานที่ด าเนินการ    

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
10. การติดตามและประเมินผล 
 1.  จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2.  สังเกตจากการใช้บริการของนักเรียน – ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  จากสถิติข้อมูล 



 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียน – ครูและบุคลากรมีสุขภาพที่ดี 
 2.  นักเรียน – ครูและบุคลากรได้นับการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง 
 
หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี ) 
      ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายเสน่ห์  สุวรรณศรี ) 
         หวัหน้าบริหารงานทั่วไป 
                 

 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการ   พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1  ข้อที่ - 
สนองกลุยุทธ์   ข้อที่ 8 
                                           โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ข้อ.6 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 
ระยะเวลา   ปีการศึกษา 2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
............................................................................................................................................................. ............... 
1.หลักการและเหตุผล 
 เป็นหน้าที่สถานศึกษาต้องส่งเสริม  สนับสนุน  จัดหา  จัดสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรงจากการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน  จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ที่จูงใจและเสริมแรงให้เกิดการเรียน
เรียนรู้อย่างทั่วถึง  จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง   
 
2.จุดประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 2.2 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  
และองค์กรที่เก่ียวข้อง  สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
 2.3 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 
3.เป้าหมาย 
 ผู้เรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมแผนจัดท้าโครงการ 
2.ขออนุมัติโครงการ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
4.ประชุมคณะกรรมการ 

กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 

นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 

นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
นางประกันเล็ก  โพธิชัย 

 
 
5.กิจกรรม/การด้าเนินงาน 
  5.1 ค่าตัดหญ้ารายเดือน 1500*12 เดือน 
   5.2 ซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์ตัดหญ้า 
   5.3 จัดทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   5.4 ซ่อมแซม  ระบบไฟฟ้าและประปาในโรงเรียน 
   5.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนและความสะอาด 
   5.6 ซ่อมแซมกระดานด้า 
   5.7 จัดหาไม้กวาด 
6.ประเมินผลและรายงานการด้าเนินกิจกรรม 
7.สรุปผลการด้าเนินโครงการ  วิเคราะห์/ปรับปรุง/พัฒนา  
เพ่ือก้าหนดแนวทางวางแผนการจัดท้า 
โครงการในปีต่อไป 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2564 

 
นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 
นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 
นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 
นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 
นายนพรัตน์  สุบรรทม 
นายนพรัตน์  สุบรรทม 
นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 
นางสุมาลี  บุญเลิง 

นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 
นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 

 
5.สถานที่ 
 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. งบประมาณ  45,060  บาท  ถัวจ่ายได้      เงินอุดหนุน 
 

กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1.จัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2.ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
     การจัดหาเครื่องตัดหญ้า 
     ค่าจ้างตัดหญ้าในโรงเรียน 
     ค่าน้้ามันเครื่องตัดหญ้า 
     ซ่อมแซม  ระบบไฟฟ้าและประปาในโรงเรียน 
     ซ่อมแซมกระดานด้า 
     จัดหาไม้กวาด 
3 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
4.กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานศึกษา 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
6.ประเมินผลและรายงานการด้าเนินกิจกรรม 
7.สรุปผลการด้าเนินโครงการ  วิเคราะห์/ปรับปรุง/พัฒนา  เพื่อ
ก้าหนดแนวทางวางแผนการจัดท้าโครงการในปีต่อไป 
 

45,060  บาท 
 

 
 
 
 
 

นายเสน่ห์  สุวรรณศรี/ 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 
นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 

 
7.การติดตามประเมินผล. 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
ร้อยละ 80 
2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  
และองค์กรที่เก่ียวข้อง  ร้อยละ 80 

1.สอบถาม 
2.สัมภาษณ์ครูผู้สอน 
3.ตรวจสอบเอกสาร 

 
 

1.แบบบันทึกความพึงพอใจ 
- เกณฑ์การประเมิน 
1 - ต้องปรับปรุง 
2 - ควรปรับปรุง 
3 - พอใช้ 
4 - ดี 
5 - ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดย 
 1.สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 
หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้ เสนอโครงการ 
       (  นายเสนห่์  สุวรรณศรี ) 
      ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายเสน่ห์  สุวรรณศรี ) 
         หัวหน้างบริหารงานทั่วไป 
                 

 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียน 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1  ข้อ..... 
สนองกลยุทธ์                          ข้อที่ 6 
    โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ข้อ 7 
สนองมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที ่1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน 
ระยะเวลา   ปีการศึกษา 2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
....................................................................................... .....................................................................................  
 
1.หลักการและเหตุผล 
 จากการจัดท้าโครงการสัมพันธ์ชุมชนในปีการศึกษา 2562  ท้าให้ระบบการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยความร่วมมือของชุมชน  องค์กร  ทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลายฝ่ายจนเกิดความร่วมมือร่วมใจ  มีการ
ประสานงานอย่างเป็นระบบ  ทั้งทางความคิด การให้ความร่วมมือ การจัดท้ากิจกรรมต่าง ๆ   
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  ดั้งนั้นการจัดท้าโครงการสัมพันธ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  จึงเป็นไปเพ่ือการพัฒนา 
การศึกษาของโรงเรียนและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนไป 
 
2.จุดประสงค์ 
 2.1 ผู้เรียนสามารถวางแผนการท้างานและด้าเนินการจนส้าเร็จ 
 2.2 ผู้เรียนสามารถท้างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 2.3 ผู้เรียนสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2.4 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 
3.เป้าหมาย 
 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4.ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมแผนจัดท้าโครงการ 
2.ขออนุมัติโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด้าเนินงาน 
4.ประชุมคณะกรรมการ 
5.กิจกรรม/การด้าเนินงาน 
   5.1 กิจกรรมตัดผมชาย 
   5.2 กิจกรรมการเพาะเห็ด 
   5.5 กิจกรรมตัดผมหญิงจกรรมตัดผมหญิง 
6.ประเมินผลและรายงานการด้าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

  
 

นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน 

นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
นางประกันเล็ก  โพธิชัย 

 
นายนพรัตน์  สุบรรทม 

นางสาวพุทธชาด  ยิ่งสบาย 
นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน 
นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน 



 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๗.สรุปผลการด้าเนินโครงการ  วิเคราะห์/ปรับปรุง/พัฒนา  
เพ่ือก้าหนดแนวทางวางแผนการจัดท้า 
โครงการในปีต่อไป 
 

เมษายน 2563 นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน 
 

 
5.สถานที่ 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
6.งบประมาณ 

จ านวน 5,000  บาท              เงินอุดหนุน  
 
7.การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละ 90  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ผู้เรียนสามารถวางแผนการท้างานและด้าเนินการจน
ส้าเร็จ   
2.ร้อยละ 90  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ผู้เรียนสามารถท้างานอย่างมีความสุข  มุ่งม่ันพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
3.ร้อยละ 90 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ผู้เรียนสามารถท้างานร่วมกันเป็นทีมได้ 
4.ร้อยละ 90  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 

1.สังเกตพฤติกรรม 
-การพูด 
-ตอบค้าถาม 
2.ทดสอบ 
3.ตรวจผลงาน 
4.สอบถาม 
ความพึงพอใจ 
 

 

1.แบบบันทึกการสังเกต 
2.แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน 
3.แบบทดสอบ 
4.แบบสอบถาม 
- เกณฑ์การประเมิน 
1 - ต้องปรับปรุง 
2 - ควรปรับปรุง 
3 - พอใช้ 
4 - ดี 
5 - ดีมาก 

 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1ผู้เรียนสามารถวางแผนการท้างานและด้าเนินการจนส้าเร็จ 
 8.2 ผู้เรียนสามารถท้างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 8.3 ผู้เรียนสามารถท้างานร่วมกันเป็นทีมได้   
 8.4 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 
หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 



 

 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (  นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน ) 
      ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายเสน่ห์  สุวรรณศรี ) 
         หัวหน้าบริหารงานทั่วไป 
                 

 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัต ิ   
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อโครงการ      การจัดระบบการเงินการบัญชีและสารบัญ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว 
ผู้ติดตามโครงการ นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา  2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทในแต่ละปีนั้น ต้องเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่วางไว้อาจก่อให้เกิดผลเสียแก่ทางราชการได้ 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนางานการเงินการบัญชี ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และ 

ระเบียบของทางราชการ 
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

      ๓.   เป้าหมาย 
การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณและระเบียบของทางราชการและ

การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
      4.   กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 1-15 กรกฎาคม 2563 นางประกันเล็ก  โพธิชัย  
2 แต่งตั้งคณะท้างาน 1-15 กรกฎาคม 2563 นางประกันเล็ก  โพธิชัย  
3 ด้าเนินงานตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ 
 - จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ในโครงการ 1-15 กรกฎาคม 2563  
 - ก้าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1-15 กรกฎาคม 2563  
 - ด้าเนินงานตามขั้นตอน ตลอดปีการศึกษา  
4 ประเมินผล เมษายน 2564   
5 สรุป รายงานผล เมษายน 2564 นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว 

     
     5.   สถานที่    โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 



 

 
      6.   งบประมาณ  จ านวน 13,000  บาท 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

 
งบประมาณที่ใช้ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ  นางประกันเล็ก  โพธิชัย  
2 แต่งตั้งคณะท้างาน  นางประกันเล็ก  โพธิชัย  
3 ด้าเนินงานตามโครงการ  ครูผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ 
 - จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ   
 - ก้าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน   
 - ด้าเนินงานตามขั้นตอน   
4 ประเมินผล   
5 สรุป รายงานผล 13,000 นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว 

 
 
      7.   การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  การใช้จ่ายเงินตามโครงการปี
การศึกษา 2563 
2.  การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไป
ตามหลักการบริหารงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ 
 3.  การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินและ
พัสดุตามโครงการ 

แบบสอบถาม 
แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
       8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
              การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณและระเบียบของทางราชการและการ
ปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (  นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว ) 
      ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสุมาลี  บุญเลิง ) 
         หัวหน้างบประมาณ 
                 

 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ                       โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
                                    การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                     นางสุมาลี  บุญเลิง 
ผู้ติดตามโครงการ       นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
ระยะเวลา                       ปีการศึกษา  2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
.......................................................................................................................................................................... .... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550  มาตรา  49  ได้บัญญัติว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่า  12  ปี  ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  คือ  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี  5  ส่วน  คือ  
ค่าเล่าเรียน  แบบเรียน  เสื้อผ้า  ค่าอุปกรณ์กาเรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2  ส่วน  คือ  
ค่าเสื้อผ้า  และค่าอุปกรณ์การเรียน  ทั้งนี้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงเป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา  ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระผู้ปกครอง  และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาจึงจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  จัดท้ากิจกรรมโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส้าหรับรายการหนังสือแบบเรียน  อุปกรณ์การ
เรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงประมาณ 

1.  นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ  100 
2. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง  ร้อยละ  100 
3. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 1  ครั้ง  ร้อยละ  100 
4. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ  100 

4.1  กิจกรรมวิชาการ 
4.2  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารี 
4.3  กิจกรรมทัศนศึกษา 
4.4  การบริการสารสนเทศ  ICT 

  
เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส้าหรับรายการหนังสือแบบเรียน  อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 (/)  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 (เดือนกรกฎาคม 2563  -  30  ตุลาคม  2563)  ปีงบประมาณ  2563 



 

 (/)  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563  (เดือนพฤศจิกายน  2563– 30  เมษายน 2564)  ปีงบประมาณ  2564 
 
4.กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เงินเรียนฟรี  15 ปี 

ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมจัดท้าโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

กรกฎาคม 
2563 

- - กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

2.ประสานแผน/น้าไป
รวมเป็นแผนปฏิบัติการ 
3.จัดท้าแผนงาน/ปฏิทิน
ของโรงเรียน 

กรกฎาคม 
2563 

- 
 
- 

- 
 
- 

แผนงาน 

ขั้นด าเนินการ 
1.ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือมอบหมายงาน 

 
กรกฎาคม 
2563 

- -  

2.ด้าเนินงานตาม
โครงการ 
  2.1 ประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  2.2  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

กรกฎาคม 
2563 

 
กรกฎาคม 

2563 

 
 
นักเรียน 234  คน 
 
 

- 

 
 
- 
 
 
- 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

3. การด้าเนินกิจกรรม 
  3.1 จ่ายหนังสือ
แบบเรียน 
- ส้ารวจหนังสือท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตร 
-สั่งซื้อหนังสือกับ
ส้านักพิมพ์ 
-รับหนังสือ  ลงทะเบียน 
จัดท้าทะเบียนการยืม
หนังสือเรียน 
-มอบหนังสือให้กับ
นักเรียน 

กรกฎาคม 
2563 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

2.  จ่ายเงินค่าอุปกรณ์
การเรียน 
-ส้ารวจยอดเงินที่ได้รับ
จัดสรรจากหน่วยงานต้น
สังกัด 

พฤศจิกายน 
2563 
พฤษภาคม 
2563 
 

ปีละ 2  ครั้ง  กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 
 
 



 

-จัดท้าเอกสารการ
จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
-ครูประจ้าชั้นจ่ายเงินค่า
อุปกรณ์การเรียน 

 
 
 
-ครูประจ้าชั้น 

3.  จ่ายเงินค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

 ปีละ  1  ครั้ง  -ครูประจ้าชั้น 

๔.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  -  กิจกรรมวิชาการ 
  -  กิจกรรมคุณธรรม/
ลูกเสือ-เนตรนารี 
  -  ทัศนศึกษา 
  -  การบริการ
สารสนเทศ ICT 

 กิจกรรมละ  1  
ครั้ง/ปี  

 
5,000 
5,000 
10,000 
45,000 
5,000 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

๓. สรุปผลและรายงาน
ผลการด้าเนินงาน 

เมษายน 2564    

ขั้นประเมินผล/ติดตาม
ผล 
๑.  ประเมินผลการ
ด้าเนินงานตามกิจกรรม 
๒.  จัดท้าสรุป  รวบรวม
เอกสารตามกิจกรรม
และจัดท้าแฟ้มโครงการ
การรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 
๓.  รายงานผลการ
ด้าเนินงาน  

 
 
เมษายน 2564 
 
เมษายน 2564 
 
 
 
 
เมษายน 2564 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
5.สถานที่     โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
  
6.งบประมาณ 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา เงินเรียนฟรี  15  ปี เงินอ่ืน ๆ 
ค่าตอบแทน
ใช้สอย 

ค่า
วัสดุ 

ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน
ใช้สอย 

ค่า
วัสดุ 

ครุภัณฑ์ 

- - - - - -   - - 
รวม  



 

 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
           นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส้าหรับรายการ
หนังสือแบบเรียน  อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

-ติดตาม 
-ตรวจสอบ 
-ประเมินผล 

-เอกสารการรายงานผลการด้าเนินงาน 

 
8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิต 
1.  นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ  100 
2. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง  ร้อยละ  100 
3. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  คนละ  1  ครั้ง  ร้อยละ  100 
4. นักเรยีนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ  100 

4.1   กิจกรรมวิชาการ 
4.2  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารี 
4.3  กิจกรรมทัศนศึกษา 
4.4  การบริการสารสนเทศ  ICT 

ผลลัพธ์ 
1.  นักเรียนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส้าหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน   

เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
2. ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ  ลดค่าใช้จ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทาง 

หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (  นางสุมาลี บุญเลิง ) 
      ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสุมาลี  บุญเลิง ) 
          หัวหน้างบประมาณ 
                 

 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 



 

 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการ  สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายนพรัตน์ สุบรรทม 
ผู้ติดตามโครงการ นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563 (1กรกฎาคม 2563 –30 เมษายน 2564 ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การด้าเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาภายใต้ชื่อ  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยเป็นมาตรการเชิงรุก  
เพ่ือให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  โดยสร้างแนวร่วมให้ครู  ผู้เรียน  ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินกิจกรรมอย่างจริงจังต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
          2.2 เพ่ือให้ครู  ผู้เรียนและชุมชน  มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างต่อเนื่อง 
           2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 

3. เป้าหมาย 
           นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาทุกคน ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
 
4. กิจกรรม / วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตลอดปีการศึกษา นายนพรัตน์  สุบรรทมและครูทุกคน 
2. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ตลอดปีการศึกษา นายนพรัตน์  สุบรรทมและครูทุกคน 
3. กิจกรรมจัดป้ายวันยาเสพติดโลก ตลอดปีการศึกษา นายนพรัตน์  สุบรรทมและครูทุกคน 
4. จัดแหล่งเรียนรู้ป้องกันยาเสพติด ตลอดปีการศึกษา นายนพรัตน์  สุบรรทมและครูทุกคน 
5. กิจกรรมคัดกรองส้ารวจสภาพการใช้ยาเสพติด  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ตลอดปีการศึกษา นายนพรัตน์  สุบรรทมและครูทุกคน 

6. กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตลอดปีการศึกษา นายนพรัตน์  สุบรรทมและครูทุกคน 
7. กิจกรรมครูแดร์/ครูพระ ตลอดปีการศึกษา นายนพรัตน์  สุบรรทมและครูทุกคน 
 
5. สถานที่  
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 



 

6. งบประมาณ   ถัวจ่าย  5,000 บาท 
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  นายนพรัตน์  สุบรรทม 
2. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  นายนพรัตน์  สุบรรทม 
3. กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดโลก  นายนพรัตน์  สุบรรทม 
4. จัดแหล่งเรียนรู้ป้องกันยาเสพติด  นายนพรัตน์  สุบรรทม 
5. กิจกรรมคัดกรองส้ารวจสภาพการใช้ยาเสพติด  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 นายนพรัตน์  สุบรรทม 

6. กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  นายนพรัตน์  สุบรรทม 
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบพฤติกรรม 

- แบบบันทึกความพึงพอใจ 
 

2.ร้อยละ 100 ครู นักเรียน และชุมชน  มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขอย่างต่อเนื่อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบพฤติกรรม 

- แบบบันทึกความพึงพอใจ 
 

3.ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.แบบทดสอบ 

- แบบทดสอบ 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตอาสา  รู้จักเสียสละไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข  
สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
หมายเหตุ      
  ทุกโครงการและทุกกิจกรรมสามารถถ่ัวจ่ายงบประมาณด้าเนินงานได้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (  นายนพรัตน์  สุบรรทม ) 
      ครู โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายเสน่ห์  สุวรรณศรี ) 
         หัวหน้าบริหารงานทั่วไป 
                 

 
 



 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                              อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจาก.................................. 
 
 
                                                                      ลงชื่อ........................................................... 
                                                                                  ( นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                                                            ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะผู้จัดท า 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

1. นายส้าอางค์  ค้าสุริยะ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
2. นายสุภาพ  รัตน์วงษ์สวัสดิ์    กรรมการสถานศึกษา 
3. นายบุญเพ็ง หวังอ้อมกลาง    กรรมการสถานศึกษา 
4. นายเหรียญ พงษ์พา    กรรมการสถานศึกษา 
5. นายยงยศ   หนุนวงศ ์  กรรมการสถานศึกษา 
6. นางสาวสุภาพร เฉลิมศรี   กรรมการสถานศึกษา 
7. นางสมบูรณ์ ศรีดีเลิศ            กรรมการสถานศึกษา  
8. นายเสน่ห์ สุวรรณศร ี  ครู 
9. นางประกันเล็ก  โพธิชัย  เลขานุการ 
  

คณะผู้จัดท า 
1. นางประกันเล็ก โพธิชัย   ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
2. นาสุมาลี  บุญเลิง   ครู   ช้านาญการพิเศษ    
3. นายเสน่ห์  สุวรรณศรี   ครู   ช้านาญการพิเศษ 
4. นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว   ครู    ช้านาญการพิเศษ 
5. นายไพรัตน์  ช่วงกลั่น   ครู    ช้านาญการพิเศษ 
6. นางยุพิน  ช่วงกลั่น   ครู    ช้านาญการพิเศษ 
7. ว่าที่ ร.ต.กมลฑรรศน์  ต่างเขต  ครู    ช้านาญการ 
8. นางสาวรังสิมา  สงเคราะห์                 ครู    ช้านาญการ 
9. นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล  ครู    ช้านาญการ 
10. นายนพรัตน์  สุบรรทม   ครู 
11. นางพุทธชาด  วรวัฒน์   ครู 
12. นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน  ครู 
13. นางสาวไพลิน   ยาสุขศรี  ครู 
14. นางสาวรัชนี  แก้วสีม่วง   ครู 
15. นายวีระพงษ์   อุทะลา   ครู 
16. นางสาวชยิสรา    เมิงเมือง  ครู 
17. นางรัตนาภรณ์   ปังสี   ครูธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค าน า 
 
 

แผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้  จัดท้าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางใน            การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  และจุดเน้นของส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1     
        ในเล่ม แบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา ทิศทางการ
พัฒนาการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   และ
โครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ้าปีงบประมาณ 2563 



 

    ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนแรงกาย  แรงใจ  และแรงสติปัญญาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา   

     หวังว่าแผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษา 2563 จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้ที่สนใจ
ในการศึกษาตามสมควร 
 
 
 

                               นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
                                                             ผู้อ้านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

                          1 กรกฎาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


