
 
 

 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
อ าเภอคลองหาด    จังหวัดสระแกว้ 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึง
เป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  
ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียน    กระบวนการบริหาร      และ
การจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 

     (นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

     10  เมษายน  2563 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
   โรงเรียนมหาธิคุณได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อพ.ศ.2522 ที่บ้านน้ าค า หมู่ที่  1 ต าบลเบญจขร              
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ชาวบ้านโดยการน าของนายคงศักดิ์ สีกล่ า ก านันต าบลซับมะกรูดใน
สมัยนั้น ร่วมกันปลูกป่าสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณของทาง
ราชการแต่อย่างใด การจัดการเรียนการสอนในระยะแรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนั้น จัดเป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ซึ่งได้จัดครูมาท าการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น ต่อมาได้รับ
จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2523 จนกระท่ัง พ.ศ. 2531   จึงได้มีการบรรจุครูมาท า
การสอนและได้งบประสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จ านวน 1 หลังขนาด 3 ห้องเรียน และในปีเดียวกันนี้
เองได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่บ้านนาดี หมู่ที่ 3 ต าบลซับมะกรูด และได้รับ      การประกาศจัดตั้ง
เป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อโรงเรียนบ้านนาดี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2533  

ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดชั้นเรียนจ านวน 
11 ห้องเรียน  มีผู้บริหาร คร ูและธุรการ จ านวน 17  คน นักการภารโรง - คน นักเรียนทั้งสิ้น 231 คน 
              โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เป็นโรงเรียนที่ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 
                 1.  โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 
 
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน  นางประกันเล็ก  โพธิชัย   
  หมายเลขโทรศัพท์   089-2151561 
  e-mail :   prakunlek@hotmail.com 

   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน  
                                                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศษ.ม) 
                                                                         ป ริญญา โท  เ อกวิ ช า  กา รบริ ห า รก าร ศึ ก ษ า                                 

.                                                     วิทยาลัยนครราชสีมา (ศษ.ม) 
  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน  ตั้งแต่ 2  มีนาคม  2563 
  
ที่ตั้ง      
 ตั้งอยู่หมู่ที ่1  บ้านน้ าค า  ต าบลเบญจขร      อ าเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว        

ห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร          ระยะทาง        7    กิโลเมตร 
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอคลองหาด     ระยะทาง        9    กิโลเมตร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมสระแก้ว  เขต 1        ระยะทาง       52   กิโลเมตร 

 
ขนาดพื้นที่ 
  โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 34  ไร่  2 งาน 73  ตารางวา   ส่วนหน้าเป็นที่ตั้งอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ     ส่วนด้านหลังเป็นแปลงเกษตร และบ้านพักครู 



 
 

 
อาคารเรียน 
โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังนี้ 

1. อาคารเรียนแบบ ป.1 ก      จ านวน 1 หลัง    
2. อาคารเรียนแบบ สปช. 101/26     จ านวน 1 หลัง    
3. อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26      จ านวน 1 หลัง    
4. อาคารเรียนมัธยม   จ านวน 1 หลัง 
5. บ้านพักครู  หลังที่ 1  แบบ สปช.301/26   จ านวน 1 หลัง  
6. บ้านพักครู  หลังที่ 2 แบบ สปช.301/26  จ านวน 1 หลัง  
7. บ้านพักครู  หลังที่ 3 แบบ สร้างเอง   จ านวน 1 หลัง 
8. อาคารห้องสมุดเก่า   จ านวน 1 หลัง 
9. โรงอาหาร    จ านวน 1 หลัง 
10. อาคารประกอบ (ห้องพลศึกษา)  จ านวน 1 หลัง 
11. อาคารประกอบ (เกษตร)   จ านวน 1 หลัง 
12. อาคารประกอบ (ห้องพลศึกษา)  จ านวน 1 หลัง 
13. ส้วม      จ านวน 5 หลัง   

 
สภาพชุมชน 
  ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร และรับจ้างรายวัน 
 
 
การจัดการเรียนการสอน 
         เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  จัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรปฐมวัย   พุทธศักราช   2546  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) 
2. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พ.ศ.2551 
3. หลักสูตรเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง พ.ศ.2557 

 
การจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

4. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 
สีประจ าโรงเรียน 
             ฟ้า -  ขาว 
 
 



 
 

อักษรย่อของโรงเรียน 
ม.ธ. 

 
ค าขวัญโรงเรียน 
   “ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูสถาบัน” 
 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
                     เป็นอักษร ย่อ มธ. ในรูปหยดน้ า ด้านบนมีรัศมีคล้ายเปลวเทียน 11 แฉก 
 
อัตลักษณ์ 
  ความรู้ คู่คุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ 
  ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
 
เขตบริการของโรงเรียน 

พ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 7 ต าบลเบญจขร   และหมู่ 7  
ต าบลซับมะกรูด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
                                               
วิสัยทัศน์ 

 คุณธรรมน าความรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  ชีวีมีสุข  ยุคชุมชนร่วมพัฒนา  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 
จุดหมาย 

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา   มีความสุข  มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา  ตาม
หลักสูตร  ดังนี้                                                                           

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
 



 
 

 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
  ในการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมหาธิคุณวิทยามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์   การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   การท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล    การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี      ด้าน
ต่าง ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้   การ
สื่อสาร  การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
 1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 
สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษา 

1. จ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ประจ าปีการศึกษา 2562  (ข้อมูล  10  มิถุนายน  2562 ) 
 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
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.    อัตราก าลังของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
               1) จ านวนบุคลากร 

ประเภท จ านวนบุคลากร หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
พนักงานบริการ 
ธุรการ 

- 
5 
- 
- 
- 
- 

1 
10 
- 
- 
- 
1 

1 
15 
- 
- 
- 
1 

 
 

รวม 5 12 17 
  

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 6 10 - 17 
 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  
1 คนในแต่ละสาขาวิชา 
 (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 8 25 ชม./ สัปดาห์ 
2. ภาษาไทย 1 25 ชม./ สัปดาห์ 
3. คณิตศาสตร์ 1 25 ชม./ สัปดาห์ 
4. วิทยาศาสตร์ 1 25 ชม./ สัปดาห์ 
5. ภาษาอังกฤษ 1 25 ชม./ สัปดาห์ 
6. สังคมศึกษา 1 25 ชม./ สัปดาห์ 
7. ประถมศึกษา 4 25 ชม./ สัปดาห์ 
8.เกษตรกรรม 2 25 ชม./ สัปดาห์ 
9.สุขศึกษาและพลศึกษา 1 25 ชม./ สัปดาห์ 
10. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 25 ชม./ สัปดาห์ 
10. ปฐมวัย 2 30 ชม./ สัปดาห์ 
รวม 16 25 ชม./ สัปดาห์ 

 



 
 

หมายเหตุ : รวม 16 คน  รวมตามจ านวนครูผู้สอน เนื่องจากมีครูจบวิชาเอก และบริหารการศึกษา 
 
3.  โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

1 .   ก า ร พัฒนาหรื อ ก า ร
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
2.  การวางแผนด้านการ
วิชาการ 
3.  การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
5.  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
6.  การวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 
 
 

1.  การจัดท าแผนงบประมาณ
และค าขอตั้งงบประมาณ เพ่ือ
เสนอต่อเลขาธิการส านักงาน
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พ้ืนฐาน 
2 .   การจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงาน
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พ้ืนฐานโดยตรง    
 
 

1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
2.  การจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง   
4.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้
สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา 
5.  การด าเนินการเกี่ยวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

1,  การพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
2.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
3 .   ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
บริหารงานการศึกษา 
4.  งานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
นโยบายและแผน 
5.  การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
6.  การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน     
7 .   ง าน เทค โน โ ล ยี เ พ่ื อ
การศึกษา 
 

ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผูป้กครอง คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 

สภำนกัเรียน 

รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำร 
 
คณะครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 



 
 

 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

7 .   ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สถานศึกษา 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้
มีแหล่งเรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา    
10.  การแนะแนว 
11.  การพัฒนาระบบประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น แ ล ะ
มาตรฐานการศึกษา 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 13.   การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กร
อ่ืน 
1 4 .   ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษาและ
สถานประกอบการอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
15.  การจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 
16.  การคัดเลือกหนั งสือ 
แ บ บ เ รี ย น เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น
สถานศึกษา 
17.  การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

3 .   ก า ร อ นุ มั ติ ก า ร จ่ า ย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
4.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5.  การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
6.  การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 
7.  การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
8.  การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9.  การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย เกี่ ย วกั บ
กองทุนเพ่ือการศึกษา 
10.  การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11.  การวางแผนพัสดุ 
12 .   การก าหนดรู ปแบบ
รายการ  หรือคุณลั กษณะ
เ ฉ พ า ะข อ ง ค รุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ
สิ่งก่อสร้างที่ ใช้งบประมาณ
เ พ่ื อ เ ส น อ ต่ อ เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   
13.  การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 
14.  การจัดหาพัสดุ 
1 5 .   ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล 
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

6.  การลาทุกประเภท 
7 .   การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8.  การด าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
9.  การสั่งพักราชการและ
การสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 
1 0 .   ก า ร ร า ย ง า น ก า ร
ด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
11.  การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข ์
12.  การจัดระบบและการ
จัดท าทะเบียนประวัติ 
13.  การจัดท าบัญชีรายชื่อ
แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ส น อ ข อ
พ ร ะ ร า ช ท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1 4 .   ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ป ร ะ เ มิ น วิ ท ย ฐ า น ะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
15.  การส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
16.  การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
1 7 .   ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม วิ นั ย 
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

8.  การด าเนินงานธุรการ   
9.  การดูแลอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 
10 .   การจั ดท าส า มะ โน
ประชากร 
11.  การรับนักเรียน 
12.  การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา 
13.  การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
14.  การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
15.  การทัศนศึกษา 
16.  การส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
17.  การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
18.  การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานการจั ด
การศึกษา  ของบุคคล องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคม
อ่ืนที่จัดการศึกษา 
19.  งานประสานราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
   
20.   การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
21.  การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
 



 
 

 
4.  ผลการด าเนินการ  สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น  
 4.1  ผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
 
ผลการด าเนินงาน 
      จากการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

1. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3      

 2. ผลการสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

       ดังตารางต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 
  

16.  การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน 
17.  การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการจ่ายเงิน 
19.  การจัดท าบัญชีการเงิน 
2 0 .   ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น
ทางการเงิน และงบการเงิน 
21.  การจัดท าหรือจัดหาแบบ
พิม พ์บั ญชี  ท ะ เบี ย น แ ล ะ
รายงาน 

 
18.  การริเริ่มส่งเสริมการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิ ช าชีพครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา 
19.  การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

 
22.  แนวทางการจัดกิจกรรม
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
 



 
 

 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับปฐมวัย 
      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 1   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 1 พบว่า  ในภาพรวมผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.60  มีผลการ
ประเมินสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 76.67  โดยกลุ่มสาระการเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
เป้าหมาย ได้แก่ สาระกาเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและ
พลศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี    ส่วนวิทยาศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 



 
 

 
ตารางท่ี  2     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 2 พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา              

ปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.60    ในปีการศึกษา 2561 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  79.28    เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่า โดยรวมผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อย
ละ 3.55   และเมื่อเปรียบเทียบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 สูงกว่า  ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ตารางท่ี 3  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
              ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ 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 4   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
               ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี 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 5   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
               ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2562  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน   
               ระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี 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 6    ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
                ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2562   ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               
                ในระดับผ่านขึ้นไป  

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี 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 7   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  8  แสดงคะแนนสอบ O-NET   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระฯ 
จ า น ว น
คน 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละนักเ รียนที่มี
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 

 
 จากตารางพบว่า โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมิน O-Net เฉลี่ยร้อย
ละ  32.88   โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ร้อยละ 50    
 
ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบคะแนนสอบ O-NET   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562 
 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

เพ่ิมข้ึน /
ลดลง 

หมายเหตุ จ านวน 
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จ านวน 
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 9  พบว่า โดยรวมคะแนนสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ  1.92  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนสาระการเรียนรู้ที่
มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตารางท่ี 10   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 11  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 11  พบว่า โดยรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมิน   O-Net เฉลี่ย
ร้อยละ  29.82  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ร้อยละ 50   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบคะแนนสอบ O-NET   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562 
 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

เพิ่มขึ้น /
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 12 พบว่าโดยรวมคะแนนสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  
มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ร้อยละ  1.14  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น     
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ส่วนสาระการเรียนรู้
ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง   2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 13   แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (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 

- บอกความหมายของค าและประโยคจากเรื่อง
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 
- ตอบค าถามจากเรื่องท่ีฟัง 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 

- คาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง
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 

- จ านวนและการด าเนินการ 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 

ระดบัโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 38.00 42.91 46.46 
ด้านค านวณ 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 
ด้านค านวณ 35.12 29.52 -5.6 
ด้านเหตุผล 45.37 - - 

รวม 
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน 

43.69 33.76 -9.93 

 
จากตาราง พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปีการศึกษา 2561   เท่ากับ – 
9.93  โดยความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านค านวณมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงทั้ง 2  
ด้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. สาเหตุที่ได้ระดับคุณภาพดีเลิศทั้งนี้เพราะ 
 พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

สถานศึกษามีการชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูงเด็กทุกเดือนเพ่ือบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กและเทียบค่า
มาตรฐานน้ าหนักส่วนสูงของกรมอนามัย จัดอาหารเสริม (นม) ให้เด็กทุกคนได้ดื่มทุกวัน  มีการตรวจ
สุขภาพประจ าทุกสัปดาห์ มีโครงการอาหารกลางวันเพ่ือให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  มี
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และความสัมพันธ์ระหว่างมือกับ
ตา มีการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า และบันทึกการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวัน เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้สถานศึกษาได้มี
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กกล้าแสดงออกและมั่นใจในตนเองโดยการเล่าเรื่องจากภาพและเล่าเรื่อง
จากผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน การเป็นผู้น าผู้ตามขณะท ากิจกรรมกลางแจ้งเพ่ือให้เด็กมีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อ่ืน การท ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยมี เสียงดนตรีเด็กสนุกสนาน อารมณ์ดี   
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ด้วยการวาดภาพตามจินตนาการ การพิมพ์ภาพ 
การเล่นสีน้ า งานกระดาษ เช่นการฉีกกระดาษเป็นรูปต่างๆ การพับ  การตัดกระดาษ มีโครงงานประดิษฐ์
หุ่นยนต์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากกล่องนม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติ  
  พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมสถานศึกษาได้
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมโดยการจัดท าโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยให้เด็กได้ประพฤติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชา  การแห่เทียนพรรษา มีกิจกรรมสร้างความมีวินัย รับผิดชอบ เช่น การท ากิจกรรมหน้า
เสาธง    การเล่นตามมุมเสริมประสบการณ์เม่ือเลิกเล่นแล้วต้องเก็บให้เรียบร้อย ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ 
สุจริตและช่วยเหลือแบ่งปัน โดยมีการกรอกข้อมูลในสมุดบันทึกความดี 

 
 



 
 

 
พัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ ได้  

สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยมีโครงการทัศนศึกษา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ส ารวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    เช่น  วัด ตลาด    ร้านค้า  สถานี-ต ารวจ  
โรงเรียนใกล้เคียง  ฯลฯ ให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต และซักถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย และมีความคิดรวบยอดใน
สิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ มีสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง 
การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็กกล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้มีกิจกรรมรักการอ่าน เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา กิจกรรมเล่าเรื่องหนู
ให้ครูฟัง ส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่านหนังสือ ภาพนิทานทั้งในห้องเรียน  ห้องสมุด  และที่บ้านโดยทาง
โรงเรียนให้ยืมหนังสือกลับบ้าน     ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

2.ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน ได้แก่ 
2.1 แบบควบคุมการจ่ายอาหารเสริมนม/ การแปรงฟัน 
2.2 บัตรบันทึกการตรวจสุขภาพประจ าตัวนักเรียน 
2.3 สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
2.4 บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 
2.5 บันทึกประเมินผลการร่วมกิจกรรมประจ าวัน ๖ กิจกรรม  
2.6  ผลงานนักเรียน 
2.7  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
2.8  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย    
2.9  โครงการส่งเสริมสุขภาพปฐมวัย 
2.10 โครงการอาหารกลางวัน 

 
3.  จุดเด่น 

  พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
ผู้เรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรงตามวัยมีทักษะในการเคลื่อนไหวเหมาะสมกับวัยของตนเอง รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น และ
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองได้ 
  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้เด็กมีความมั่นใจ
ในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย และสถานการณ์ ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมีเหตุผล  เด็ก
มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีความสุขขณะท างานศิลปะ มีความสุขกับเสียงเพลงและกิจกรรมด้านดนตรี 
การท าท่าทางประกอบ ร้องเพลง ฟังเพลง การเคาะจังหวะ มีความสุขกับการเคลื่อนไหวตามจิตนาการ สนใจ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง  ยิ้มแย้ม แจ่มใสร่า
เริง      
  พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กสามารถ
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ จัดเก็บของเล่นของใช้ รู้จักการรอคอย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติกิจกรรมได้ส าเร็จ 



 
 

เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ เด็กไม่น าทรัพย์สินหรือสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง ยอมรับ
ผิดเมื่อตนเองกระท าความผิด มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืนท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้ มีมารยาทในการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร ตลอดจนแสดงความเคารพ
ต่อผู้อื่นตามวัฒนธรรมไทย และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้ตามวัย 
   พัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ ซักถามเพ่ือค้นหาความรู้ในสิ่งที่อยากรู้อย่างตั้งใจ 
แสวงหาความรู้ตามความสนใจจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้เหมาะสมตามวัย  เด็กมี
ความเข้าใจและใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้ อ่ืนรับรู้และเข้าใจด้วยภาษาพูด การเขียนในหลากหลายรูปแบบ 
สามารถใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้  เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ รับรู้โดยการสังเกต สงสัย ถามค าถาม คาดคะเนค าตอบ  วิธีการหาความรู้ ลงมือท า เด็กใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผลและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ 
 

4.  จุดควรพัฒนา 
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

สถานศึกษาควรส่งเสริมให้เด็กรักการออกก าลังกาย โดยการจัดท าสถานที่ที่ออกก าลังกายส าหรับเด็ก และ
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความพร้อม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมี
สารอาหารครบทั้ง ๕หมู่ 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้สถานศึกษาควร
จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ตามมุมประสบการณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ  เพ่ือให้เด็กเกิดเรียนรู้ควบคู่กับ
การ 

เล่นอย่างสนุกสนานส่งเสริมให้เด็กรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม  จัดหาอุปกรณ์ดนตรีให้เด็ก
ได้เรียนรู้  จากการฟังเสียงเพลง  เสียงดนตรี  ได้แสดงออกอย่างสนุกสนาน 

พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมสถานศึกษาควร
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมที่หลากหลายเน้นการท ากิจกรรมแบบกลุ่มสัมพันธ์ให้
มากขึ้น 

พัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
สถานศึกษาควรมีโครงการเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการทดลองให้
เพียงพอ 
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
1.สาเหตุที่ได้ระดับคุณภาพดีเลิศทั้งนี้เพราะ 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด
และด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยออกแบบการจัดประสบการณ์ที่



 
 

เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่นทั้งจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัวภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมี
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ผ่านสื่อเพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายมีความปลอดภัย และ
เพียงพอต่อจ านวนเด็ก ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
2.ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน ได้แก่ 

  2.1  หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
2.2  รายงานการประเมินตนเอง 
2.3  มาตรการศึกษาปฐมวัย 

           2.4 บันทึกการประชุม 
           2.5 ค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้นเรียน 
     2.6 สมุดนิเทศการศึกษา 
  2.7 ค าสั่งอบรม 
  2.8 รายงานผลการอบรม 
  2.9 แผนการจัดประสบการณ์ 

2.10 บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  2.11 สื่อการเรียนการสอน 
  2.12 มุมประสบการณ์ เช่น มุมบทบาทสมมติ มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกม
การศึกษา เป็นต้น 
  2.13 สนามเด็กเล่น 
  2.14 ห้องคอมพิวเตอร์ 
        2.15  คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ทุกห้องเรียน 
 

3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีครูปฐมวัยครบชั้นเรียน มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย หลักการมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นมีการน าผลการวิเคราะห์เด็ก
ภายใต้บริบทและสภาพปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการไว้ในหลักสูตรและทั้งจัดสภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีความปลอดภัย และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของเด็กอย่างรอบด้านมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบหลัก เกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
 



 
 

 
4. จุดที่ควรพัฒนา 

 สถานศึกษาควรมีการวางแผนก าหนดภาระหน้าที่ครูให้ชัดเจน มีปฏิทินในการก าหนด
แผนงานโครงการต่างๆให้ชัดเจน ทั้งควรมีวิธีการ แนวทาง และประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่าง
หลากหลาย เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
1.สาเหตุที่ได้ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมทั้งนี้เพราะ 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จาก
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยเปิดโอกาสให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ 
ความสนใจความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน า
ผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งนี้
มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.   ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน ได้แก่ 
  2.1 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
  2.2  มาตรการศึกษาปฐมวัย 
  2.3  แผนการจัดประสบการณ์ 
  2.4  สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 
  2.5  การประเมินการ่วมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  2.6  สื่อการเรียนการสอน 
  2.7 มุมประสบการณ์ เช่น มุมบทบาทสมมติ มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกม
การศึกษา เป็นต้น   
  2.8  สนามเด็กเล่น 
  2.9 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    2.10  คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ทุกห้องเรียน 
 

3. จุดเด่น 
  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
แผนการจัดประสบการณ์ที่ชัดเจน เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกท ากิจกรรม
อย่างอิสระ ตรงตามความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท าและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการ



 
 

ประเมินผลพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญจะประสบ
ความส าเร็จได้ต่อเมื่อครูลดบทบาทในห้องเรียนลงเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ให้กับเด็ก เช่น จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ข้อมูล เพ่ือให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 3. จัดกิจกรรมและส่งเสริมผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีกีฬา 
 4. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   
                  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง 
                  และมีวิสัยทัศน์ 
 5. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 6. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
                เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 7. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ  
                  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี  
 2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม 

ตามระดับชั้น ในระดับดี 



 
 

 3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  
 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  
 5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสมปลอดภัย 
 6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และ

ทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น  
 7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพ เป็นไป

ตามเป้าหมาย 
 8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมี

วุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  
 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ชองผู้เรียน 

 1) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก ตามที
สถานศึกษาก าหนดปรากฏซัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของ 

 สังคม 
 2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญา

ไทย แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  
 4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
 5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
 6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
 7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
 8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม  ่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุม

ซนและสังคม  
 
3. จุดเด่น 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม   มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
 
4. จุดควรพัฒนา 
 นักเรียนควรได้รับการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 
 5.1 การด าเนินงานตามจุดเน้นของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด 
 5.2 การเฝ้าระวังและติดตามนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ า 
 5.3 การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการศึกษา 
 



 
 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 1.1 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 1.2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้างและการบริหารงาน อย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้
บรรลุเป้าหมาย การศึกษา 
 1.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.4 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 1.5 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร  มีคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า มีโครงสร้างและ
การบริหารงาน อย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย การศึกษา 
 1.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและบูรณาการ
ทุกกลุ่มสาระวิชา 
 1.4 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 1.5 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา เช่น วัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปกครอง และชมรมศิษย์เก่า  
 
3. จุดเด่น 
 1. มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
 2. มีชมรมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง 
 3. มีการบริหารร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
 4. ประสานความร่วมมือกันในชุมชนได้ดี 
 5. เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. ผู้เรียนควรพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรเช่น โครงการวัดประเมินผลเป็น
ต้น 
 2. สถานศึกษาควรพัฒนาให้มีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อ การเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่  
เป็นต้น 
 
 



 
 

 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
   
 5.1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการระดมทุนช่วยเหลือสถานศึกษา เช่น มีการประชุมกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เพ่ือร่วมกลุ่มจัดท ากองผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
 5.2. ช่วยเหลือหรือให้บริการชุมชนในโอกาสต่าง ๆ 
 5.3. สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มองค์กร 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและครูเพียงพอ 
 2. ครูได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
 3. ครูมีสื่อแผนการสอน 
 4. ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 5. ครูมีงานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา 
2. ผลการด าเนินงาน 
 1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและครูเพียงพอ 
 2. ครูได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
 3. ครูมีสื่อแผนการสอนครบทุกคน 
 4. ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนครบทุกคน เดือนล่ะ 1 ครั้ง 
 5. ครูมีงานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษาทุกคน 
 
3. จุดเด่น 
 1. มีครูครบชั้น 
 2. ครูเข้ารับการพัฒนา มีอบรม ศึกษาดูงาน 
 3. ครูมีแผนการสอนทุกคน 
 4. ครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมทุกคน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรกระตุ้นและสนับสนุนครูให้มี  การพัฒนาด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน  โดยครูน าผลการปะเมิน มา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  ตลอดจนให้มีการจัดหาและจัดท าสื่อที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



 
 

 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 5.1 นิเทศการสอนคุณครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 5.2 ส่งแผนการสอนและบันทึกแผนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
 5.3 ผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
 5.4 ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น อมรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุด
ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
ระดับปฐมวัย 
จุดเด่น จุดด้อย 
คุณภาพเด็ก 
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย และได้น ากิจกรรมการทดลองมาใช้บูรณา
การการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้กับเด็ก เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
กระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

คุณภาพเด็ก 
โรงเรียนมีจุดที่ควรพัฒนา ได้แก่ มุ่งพัฒนาเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้าไม่เป็นไปตามวัย โดยมีการวาง
แผนการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหา
จากการท างานวิจัย 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะความเป็นผู้น าสูง  มีบุคลิกภาพ
และการวางตนที่เหมาะสม  มีความใส่ใจ เอ้ืออาทรต่อครู
และบุคลากรสถานศึกษา  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท าให้ได้รับ
การยอมรับจากกรรมการสถานศึกษาและชุมชน   อีกท้ัง
สามารถบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีความคิดสร้างสรรค์  มี
ความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  และหมั่นแสวงหา
ความรู้ทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้ได้รับความเชื่อมั่น  
เชื่อถือจากครูและบุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
ผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น 
การรับคณะศึกษาดูงานจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัด   

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ครูได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถใน
สายงานอย่างต่อเนื่องจึงท าให้การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้มีการพัฒนาและเด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ 
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
โรงเรียนมีจุดที่ควรพัฒนาได้แก่ครูผู้สอนควรจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยสอดแทรก
กระบวนการ Active Learning ซึ่งโรงเรียนมีการ
วางแผนปรับปรุงโดยสร้างและความเข้าใจถึง



 
 

ความส าคัญของการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 

1. พัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าไม่เป็นไปตามวัย โดยมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการแก้ไข
ปัญหาจากการท างานวิจัย 
แผนปฏิบัติงานที่ 2  

1. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีบทบาทในการระดมช่วยเหลือสถานศึกษา 
2. สร้างความสามัคคีในกลุ่มองค์กร 

แผนปฏิบัติงานที่ 3 
1. ผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
2. นิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
      1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม    
      2. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
      3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      4. นักเรียนมีทักษะอ่านเขียนคิด 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1 .มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
2. มีชมรมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง 
3. มีการบริหารร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. ประสานความร่วมมือกันในชุมชนได้ดี 
5. เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร 
 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. มีครูครบชั้น 
2. ครูเข้ารับการพัฒนา มีอบรม ศึกษาดูงาน 
3. ครูมีแผนการสอนทุกคน 
4. ครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมทุกคน 
 
 

 คุณภาพของเด็ก 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

 
 
 



 
 

 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  
 1. การด าเนินงานตามจุดเน้นของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด 
 2. การเฝ้าระวังและติดตามนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ า 
 3. การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการศึกษา 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2  
 1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการระดมทุนช่วยเหลือสถานศึกษา เช่น มีการประชุมกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เพ่ือร่วมกลุ่มจัดท ากองผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
 2. ช่วยเหลือหรือให้บริการชุมชนในโอกาสต่างๆ 
 3. สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มองค์กร 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3  
 1. นิเทศการสอนคุณครูภาคเรียนล่ะ 1 ครั้ง 
 2. ส่งแผนการสอนและบันทึกแผนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
 3. ผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น อมรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
เอกสารหลักฐานข้อมูลส าคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คณะผู้จัดท า 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นายส าอางค์  ค าสุริยะ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
นายสุภาพ  รัตน์วงษ์สวัสดิ์   กรรมการสถานศึกษา 
นายบุญเชิด  สีลาใส    กรรมการสถานศึกษา 
นายเหรียญ พงษ์พา   กรรมการสถานศึกษา 
นายยงยศ   หนุนวงศ ์ กรรมการสถานศึกษา 
นางประเทือง  คงวงศ์   กรรมการสถานศึกษา 
นางสาวสมบูรณ์ ศรีดีเลิศ  กรรมการสถานศึกษา  
นายเสน่ห์ สุวรรณศรี  คร ู
นางประกันเล็ก  โพธิชัย  เลขานุการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
                                                ค าสั่งโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

ที่ 25 /2563 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี   
        ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

………………………………………………………. 
เพ่ือให้การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ในปีการศึกษา  

2562 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าจัดท ารายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายส าอางค์  ค าสุริยะ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
2. นายสุภาพ  รัตน์วงษ์สวัสดิ์    กรรมการสถานศึกษา 
3. นายบุญเชิด  สีลาใส     กรรมการสถานศึกษา 
4. นายเหรียญ พงษ์พา    กรรมการสถานศึกษา 
5. นายยงยศ   หนุนวงศ ์  กรรมการสถานศึกษา 
6. นางประเทือง  คงวงศ์   กรรมการสถานศึกษา 
7. นางสาวสมบูรณ์ ศรีดีเลิศ  กรรมการสถานศึกษา  
8. นายเสน่ห์ สุวรรณศรี   ครู 
9. นางประกันเล็ก  โพธิชัย  เลขานุการ  

 
  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
คณะกรรมการด าเนินการ 

1. นางประกันเล็ก    โพธิชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
2. นางสุมาลี  บุญเลิง   ครู   ช านาญการพิเศษ    
3. นายเสน่ห์  สุวรรณศรี   ครู   ช านาญการพิเศษ 
4. นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว   ครู     ช านาญการพิเศษ 
5. นายไพรัตน์  ช่วงกลั่น   ครู    ช านาญการพิเศษ 
6. นางยุพิน  ช่วงกลั่น   ครู    ช านาญการพิเศษ 
7. ว่าที่ ร.ต.กมลฑรรศน์  ต่างเขต  คร ู   ช านาญการ 
8. นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล  คร ู   ช านาญการ 
9. นางสาวรังสิมา  สงเคราะห์                 คร ู   ช านาญการ 



 
 

10. นายนพรัตน์  สุบรรทม   คร ู
11. นางพุทธชาด  วรวัฒน์   คร ู
12. นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน  คร ู
13. นางสาวไพลิน   ยาสุขศรี  คร ู
14. นางสาวรัชนี  แก้วสีม่วง   คร ู
15. นายวีระพงษ์   อุทะลา   คร ู
16. นางสาวชยิสรา    เมิงเมือง  คร ู
17. นางรัตนาภรณ์   ปังสี   ครูธุรการ 

มีหน้าที ่
1) ศึกษานโยบายของชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1และผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา 
2) ร่วมกันวิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3) ศึกษามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
4) ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
5) จัดท ารายงานรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา ปี 

การศึกษา 2562 
6) น าเสนอรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้เต็มความสามารถและเต็มเวลา   เพ่ือ

ประโยชน์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ปรึกษาผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 
 

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  10  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2563 
 
 
 
            (นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
ที่วันที่  10  เมษายน   2563 
เรื่อง  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ตามที่โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  และให้รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาทราบเพ่ือขอความเห็นชอบนั้น 

ในการนี้  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้จัดท ารายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  และ 
จัดส่งให้ท่านได้อ่านรายงาน  และจึงขอความเห็นชอบรายงานที่โรงเรียนจัดท าขึ้น 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนามต่อไป 
 
     
 
                                                        (นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
                                                          10  เมษายน  2563  
 
   
  
  เห็นชอบและลงนามแล้ว 
 
   

       (นายส าอางค์  ค าสุริยะ) 
                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       10 เมษายน 2563  
 
 
 
 
 
 


