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คำนำ 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ฉบับนี้  
จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  
คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียน    กระบวนการบริหาร      และการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อนำเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563  ฉบับ
นี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
 

     (นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ภาพรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1) ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการจัดกระบวนเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดที่หลากหลายวิธี  เช่น  จาก
การทดลอง  การปฏิบัติจริง  การจัดกิจกรรมกลุ่ม  ในการค้นว้าทางอินเตอร์เน็ต  โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอน Active learning 
 2) ผู้เรียนได้รับการจูงใจให้ตั้งใจเรียน ทำแบบทดสอบ  โดยสถานศึกษากำหนดมาตรการจูงใจ เช่น  
ให้ประกาศนียบัตรผู้เรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  เพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการทบทวนความรู้  
โดยเฉพาะการให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิม เสริมความรู้ใหม่  และซ่อมเสริม  นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้มี
การทดสอบความรู้โดยใช้ข้อสอบที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะ ๆ และใช้ผลสอบพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  รายกลุ่ม  และใช้ผลการทดสอบแต่ละกลุ่มประสบการณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความรู้ ความคิดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  สถานศึกษามีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม ให้ครูได้จัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 3) สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  โดยเฉพาะการกำหนด
เป้าหมายในการยกรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สถานศึกษาดำเนินงานตามแผนงานที่
กำหนดไว้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 4) ผู้เรียนมีสุขภาพการและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ดีมาก  สถานศึกษาได้กำหนดทิศทางการส่งเสริม
ผู้เรียนด้านกีฬา  ทักษะอาชีพ ให้มีความโดดเด่นและสามารถนำไปสร้างอาชีพได้ 
 5) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ดีมาก  สถานศึกษาได้กำหนดทิศทางการ
พัฒนา  โดยส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชน
พอเพียง 
 6)  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สนใจค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ และเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงดีมาก  มีการส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
   7) ผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ         
 การจัดตั้งสถานศึกษา  สถานศึกษาได้กำหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม อัตลักษณ์ ที่สถานศึกษา
กำหนด  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนนำผลการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในการ
ดำรงชีวิตให้ยั่งยืน  โดยขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน เน้นเศรษฐกิจพอเพียงให้มีกิจกรรมที่หลากหลายอาชีพ  
ให้สอดคล้องกับอาชีพและบริบทของชุมชน 



 

 

 8) สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีมาก มีการดำเนินการเป็นระบบบริหาร
คุณภาพ (PDCA) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจนะดับสูง  และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกเป็น
อย่างดี  มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
      ด้านผลการบริหารจัดการ 
 1) สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ  โดยการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครู  
ในการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้  และนำสื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
 2) สถานศึกษามีการรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปชั้นหนึ่งภายใน 15 วัน ทุกครั้งที่มีการประชุม 
 3) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  โดยประสานความ
ร่วมมือกับท้องถิ่น  วัด  ชุมชน  และศิษย์เก่า  นอกจากนี้  สถานศึกษาได้มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  สื่อไอซีที  และเครือข่าย Wi-Fi ให้เพียงพอและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 ด้านผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1) สถานศึกษามีการนำผลการประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการสอนและ  การ
ประเมินแบบวัด  แบบทดสอบของครูทุกคนพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ  โดยการนิเทศแบบการสอน
และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือครูให้มีการปรับเปลี่ยนการสอน  
เน้นเป้าหมายของตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด  และการพัฒนาด้านภาษา  การคิดคำนวณ  และการให้เหตุผล 
 2) สถานศึกษามีการกระตุ้นและสนับสนุนครูให้นำผลการประเมินจัดทำสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ทำการวิจัยสื่อและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
      ด้านผลการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ  มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ  และ
มาตรฐานให้บรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น  โดยการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศ  ใช้
กระบวนการพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพภายในทั้ง 8 ขั้นตอน อย่างต่อเนื่อง  เพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานภายนอก ทุกฝ่ายร่วมเป็นภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน และกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่ให้บริการทางการศึกษาแก่ทุกคน  ทั้งผู้เรียน  ครู  
บุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้เรียนนอกระบบโรงเรียน 
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 



 

 

 โรงเรียนผู้นำต้นไม้มาสร้างมูลค่า   นำผลผลิตในชุมชนมาสร้างรายได้ให้กับ  นักเรียน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน  โดยสถานศึกษานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บูรณาการในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีพอเพียงในการประกอบอาชีพการเกษตรในโงเรียน  เช่น  
การปลูกผักปลอดสารพิษ  การเพาะเห็ดนางฟ้า  โดยใช้ขี้เลื่อยจากยางพาราเป็นต้น  ส่งผลให้ผู้เรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป๋นอย่างดี  จนเรียนได้รับรางวัล  หนึ่งโรงเรียน 1 นวัตกรรม 
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์       
 พันธกิจ เป้าหมาย และความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม  กำหนดวิธีดำเนินงานที่มี 
หลักวิชา ผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล   การพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 

 
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกำหนดเกี ่ยวกับ

คุณลักษณะ  คุณภาพท่ีพึงประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง  สำหรับส่งเสริม  กำกับ  ดูแล ตรวจสอบ  
ประเมินผล และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประกอบด้วย                                                                               

1. มาตรฐานการศึกษาชาติ  เป็นเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ  ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุก
ระดับ  ทุกประเภท  เป็นมาตรฐานที่กำหนดเป้าหมายไว้กว้าง ๆ  เพื่อให้องค์กรหลักที่จัดการศึกษานำไป
กำหนดแนวทางสู้การปฏิบัติ 

2. มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษาที่องค์กรหลักในการจัด
การศึกษานำมาตรฐานชาติมากำหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
หลักฐานในการสนับสนุนการประเมินตนเอง 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละงานดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  การปฏิบัติงาน  
และการดำเนินงานตามระบบต่าง ๆ ตามขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ  สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัด  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที่  1  สร้างความเสมอภาค  และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
1. เพื่อให้เด็กกลุ่มอายุ 
5 - 6  ปีทุกคน ในเขต
บริการให้ได้รับการ
เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่  1 
 

- เด็กกลุ่มอายุ  5 - 6  ปี  
ในเขตบริการได้รับการ
เตรียมความพร้อม 
ร้อยละ 90 
- เด็กกลุ่มอายุ  5 - 6  ปี  
ในเขตบริการได้รับการ
เตรียมความพร้อมมี
ความพร้อมร้อยละ 90 
 

-  ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/
ผู้ปกครองนักเรียน 
- สำรวจเด็ก 
- จัดทำทะเบียนเด็ก 
- ประชาสัมพันธ์ 
 

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
  / มอบหมายงาน 
- แบบสำรวจเด็ก 
- แบบบันทึกการเกณฑ์
เด็กเข้าเรียน 
- ทะเบียนนักเรียน 
- แบบบันทึกพัฒนาการ
ของนักเรียน 

2. เพื่อให้นักเรียนกลุ่ม
อายุย่างเข้าปีท่ี 7 – 16 
ปีในเขตบริการให้ได้รับ
การศึกษาภาคบังคับ
อย่างเท่าเทียมกัน 
 

- นักเรียนทั้งเด็กทั่วไป    
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  ใน
เขตบริการท่ีได้รับ
การศึกษาภาคบังคับ 
ร้อยละ 100 
-ผู้เรียนออกกลางคัน  ไม่
เกินร้อยละ 5 
 

- ประชุมผู้ปกครอง/
กรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืน 
- จัดทำทะเบียนนักเรียน 
-  สำรวจการเข้าเรียน
ของนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- การประชาสัมพันธ์ 
 

-คำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมาย
งาน 
-แบบสำรวจเด็กเข้าเรียน 
-แบบบันทึกการเกณฑ์
เด็กเข้าเรียน 
-ทะเบียนนักเรียน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
3. เพ่ือพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับประชากรในวัย
เรียนในเขตบริการ 
 

- การจัดให้มีฐานข้อมูล
ประชากรอายุ 4 – 16  
ปีที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ร้อยละ 100 

-การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศนักเรียน 
-ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
 

-ข้อมูลสารสนเทศ    
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
-ทะเบียนนักเรียน 
-ข้อมูลOBEC 
-แบบสำรวจข้อมูลเด็กใน
เขตบริการ 

 
  
 
 
 



 

 

แผนการดำเนนิกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ที่  1 
 

กิจกรรมหลัก โครงการ หลักฐาน/ร่องรอย 

1. ประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน/ผู้ปกครองนักเรียน 
2. สำรวจข้อมูลเด็ก 
3. จัดทำทะเบียนเด็ก 
4. การประชาสัมพันธ์ 
5. สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทางการเรียน 
 

1. ประชุมกรรมการสถานศึกษา/
ผู้ปกครองนักเรียน 
2. สำมะโนนักเรียน 
3.เสียงตามสาย 
4.เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
5.เยี่ยมบ้านนักเรียน 
6.การประกันสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษา 
 

-บันทึกการประชุม 
-ทร.14 
-บันทึกการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

 
 กลยุทธ์ที ่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
 

-ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน  
เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  
ผู้ปกครองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของชุมชม
และสังคม 
ร้อยละ 85 

- เข้าค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  
- กิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ คุณธรรมชั้นนำ 
 

-รายงานบันทึกการสังเกต 
-สรุปผลการจัดกิจกรรม 
-ผลงานของผู้เรียน       
 -รูปภาพ 
-ระเบียบ คำสั่ง 
-โล่ เกียรติบัตร รางวัล  
-รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-รายงานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
-โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

- ผู้เรียนที่มีสุขภาพดีมี
น้ำหนัก ส่วนสูง และ

-กิจกรรมการออกกำลัง
กาย 

-แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูงและ
การพัฒนาการ 



 

 

 สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ร้อยละ 95 
-ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน 
และมีสุนทรียภาพร้อย
ละ  95 

-การปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ 
สม่ำเสมอ 
-ความเป็นผู้นำ รณรงค์ 
เผยแพร่การดูแลสุขภาพ 
 

-แบบบันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพ 
-แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม การสัมภาษณ์  
-ข้อมูลในการบันทึกและ
ประเมินพฤตกรรม 
-แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
-โครงการ/กิจกรรม 
 

3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน 
 

- ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน สนใจ แสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
รอบตัว และสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ ร้อย
ละ 90 
-ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
เป็นทีมร้อยละ 85 
-ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ร้อยละ 85 
 

- กิจกรรมศึกษาแหล่ง
การเรียนรู้ทั้งภายใน
ภายนอกสถานศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน การฟัง การพูดและ
การเขียน 
- กิจกรรมการทำงาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
- กิจกรรมการสืบค้น 
ข้อมูลโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
 

- ทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ 
- บันทึกการใช้แหล่งการเรียนรู้
และเทคโนโลยี 
-บันทึกการอ่านการเขียน  
-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-โครงงานของผู้เรียน 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-โครงการ/กิจกรรม 
 

4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
แก้ปัญหาเป็น 

-ผู้เรียนที่มีความ 
สามารถในการคิดเป็น
ระบบ  คิดสร้างสรรค์คิด
แก้ปัญหา 
ร้อยละ 85 

- กิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน 
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

-โครงงานของผู้เรียน 
- ผลงาน ชิ้นงาน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
-โครงการ/กิจกรรม 
 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ตามหลักสูตร 
 

-  ผู้เรียนที่สอบผ่าน
ขีดจำกัดล่างใน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับ 
ชั้น ป.3   ป.6  ม.3  ม.6
ร้อยละ 80 

-จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและ
หลากหลาย 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้แหล่งการเรียนรู้ 

รายงานผลทดสอบ RT, NT        
O-net  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

 
 



 

 

แผนการดำเนนิกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ที่  2 
 

กิจกรรมหลัก โครงการ หลักฐาน/ร่องรอย 

- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ คุณธรรมชั้น  
- นำเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมการออกกำลังกาย 
-การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
สม่ำเสมอ 
-ความเป็นผู้นำ รณรงค์ เผยแพร่การดูแล
สุขภาพ 
-จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
หลากหลาย 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ 
 

1.โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
2.โครงการทัศนศึกษา 
3.โครงการวันสำคัญ 
4.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

- รายงานผลการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการ 

- ภาพถ่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
1. เพ่ือกำหนดขอบเขต 
บทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบและมาตรฐาน
การปฏิบัติของผู้มีส่วน
ร่วมใน การบริหารและ
จัดการศึกษา 
 

-ระดับความสำเร็จการ
กำหนดบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรใสถาน
ศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้เรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 
-ระดับความสำเร็จของ ผู้
มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
บริหารและจัดการศึกษา
ตามบทบาทหน้าที่ 
-ระดับการเข้าร่วมจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี 
 

- การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และผู้ปกครองนักเรียน 
- การประชุมข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน 
- บันทึกการประชุม 
- คู่มือการบริหารจัด
การศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
และจัดการศึกษา 
 

- ระดับความสำเร็จการ
กำกับดูแลตามบทบาท
หน้าที่ ที่ระเบียบ 
กฎหมายกำหนด 
 

- การประสานงาน 
- จัดประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-การตดิตามผล 
การดำเนินการ 
-การประเมินผล 
 

- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการกำกับ
ติดตาม 
-การระดมทรัพยากร 
-รายงานโครงการ 
 

3. ประสิทธิผล          
ของการบริหารและ    
จัดการศึกษา 
 

-ระดับความสำเร็จของ
การบริหารงานตาม
นโยบาย 
-ระดับความสำเร็จของ
การบริหารงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

- การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืน /
ผู้ปกครอง 
- มีระบบตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามแผน 
-การประเมินผล 

- คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- บันทึกการประชุม 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
- รายงานโครงการ 
- การรายงานประจำปี 
 



 

 

-ระดับความสำเร็จของ
การบริหารสถานศึกษา  
-ระดับความสำเร็จการ
บริหารและสารสนเทศ  
 

 

 
กลยุทธ์ที่  3 (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
4. สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้  
 

-ระดับความสำเร็จของ
การบริการทางวิชาการ
แก่บุคคลและชุมชน 
-ระดับความสำเร็จของ
การสร้างและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
-ระดับความสำเร็จของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคคลใน
สถานศึกษาและชุมชน 
-ระดับความสำเร็จของ
ของการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้มีผลงานใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียนดีเด่น 
 

-การประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืน /
ผู้ปกครอง/ชุมชน 
-การระดมทรัพยากร 
-การสร้างและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
-การประชาสัมพันธ์ 
 

-คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมกับ
ชุมชน 
-บันทึกการประชุม 
-ข้อมูลสารสนเทศ 
-ภาพถ่ายกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
-รายงานโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการดำเนนิกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ที่  3 
 

กิจกรรมหลัก โครงการ หลักฐาน/ร่องรอย 

-การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน /
ผู้ปกครอง/ชุมชน 
- การระดมทรัพยากร 
- การสร้างและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-การประชาสัมพันธ์ 
 

1.โครงการปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ 
2.โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.การบริหารจัดการสถานศึกษาที่  

- รายงานผลการ
จัดกิจกรรมตาม
โครงการ 

- ภาพถ่าย 
- บันทึกการ

ประชุม 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
1. เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
 

-ครูมีคุณธรรมจริยธรรม 
และคุณลักษณะ
จรรยาบรรณของครู ร้อย
ละ 100 
 

-การอบรม 
ประชุมสัมมนา 
-ทัศนศึกษาดูงาน 
-การนิเทศ กำกับและ
ติดตามผล 
-การประเมินผล 
 

-ทะเบียนการอบรม 
-บันทึกการประชุม 
-แบบประเมินพฤติกรรม 
-ภาพถ่ายกิจกรรม 
-การรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ครู 



 

 

2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของครูในจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
 

-ครูศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ร้อยละ 100  
-ครูออกแบบการเรียนรู้
และจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และวัดผล
ประเมินผลที่หลาก 
หลายร้อยละ 100. 
-ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้            
ร้อยละ 95 
- ศึกษาค้นคว้า วิจัย การ
จัดการเรียนรู้ใน  8    
กลุ่มสาระร้อยละ 85 

-การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผล 
-การผลิต จัดหาและใช้
สื่อเทคโนโลยี 
-อบรม/ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ 
-ทัศนศึกษาดูงาน 
 

-ข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน
รายบุคคล 
-รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
-แผนการจัดการเรียนรู้
บันทึกหลังสอน 
-ทะเบียนการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี 
-ทะเบียนการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ 
-เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 
กิจกรรม 
-การค้นคว้า วิจัยใน   
ชั้นเรียน 
-รายงานโครงการ 
-การรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ครู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการดำเนนิกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ที่  4 
 

กิจกรรมหลัก โครงการ หลักฐาน/ร่องรอย 

- การอบรม ประชุมสัมมนา 
- ทัศนศึกษาดูงาน 
- การนิเทศ กำกับและติดตามผล 
- การประเมินผล 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมินผล 
- การผลิต จัดหาและใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
- อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1.โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.โครงการนิเทศภายใน 
4.โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน
สู่ความเป็นเลิศ 
5.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- รายงานผลการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการ 

- ภาพถ่าย 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการส่งสื่อ 
- รายงานการอบรม 

 
กลยุทธ์ที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปฐมวัย และหลักสูตรท้องถิ่น  
  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดทำ
สาระหลักสูตรสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ท้องถิ่น 

-ระดับความสำเร็จ    
การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
-ระดับความสำเร็จของ   
คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ ระเบียบ 
กฎหมายที่กำหนด 

-ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปฐมวัย และหลักสูตร
ท้องถิ่น 
 
 
 

-คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำ
หลักสูตร 
-บันทึกการประชุม 
-หลักสูตรสถานศึกษา 
-หลักสูตรท้องถิ่น 
-เอกสารประกอบ
หลักสูตร 
-รายงานโครงการ 

2.การนำหลักสูตรไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 
 

-ครูนำหลักสูตรมาใช้ ใน
การจัดการเรียนรู้ ร้อย
ละ 100 
-ครูที่มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญร้อยละ 100 

-แผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
-ทัศนศึกษาแหล่งการ
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-นิเทศ ติดตาม กำกับ
และประเมินผล 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-บันทึกหลังสอน 
-ทะเบียนแหล่งการ
เรียนรู้ 
-ทะเบียนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 



 

 

  
 
 
 

-การรายงานโครงการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
3.การประเมินผลการ ใช้
หลักสูตร ทบทวน
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
 

-ระดับความสำเร็จของ
การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรศึกษา 
-ระดับความสำเร็จของ
สถานศึกษามีหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง 
 

-ประชุมคณะกรรมการ  
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-การประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
 

-คำสั่งแต่งตั้ง 
-บันทึกการประชุม 
-รายงานผลการพัฒนา
หลักสูตร 
-หลักสูตรสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุง 
 

 
แผนการดำเนนิกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ที่  5 

กิจกรรมหลัก โครงการ หลักฐาน/ร่องรอย 

- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานปฐมวัย และหลักสูตร
ท้องถิ่น 
-การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
 

- รายงานผลการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการ 

- ภาพถ่าย 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการประเมิน

การใช้หลักสูตร 

 
กลยุทธ์ที่  6  บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสังกัดและโรงเรียน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 
1.การแข่งขันกีฬาและ
กรีฑา 
-การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการ
บริหารจัดการศึกษา 

-นักเรียนได้พัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
ร้อยละ  85 
-ระดับการเข้ามามีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการ

-จัดแข่งขันกีฬาและ
กรีฑา 
-การประชุมกรรมการ
สถานศึกษา/ผู้ปกครอง
นักเรียน 
-เรียนฟรี 15 ปี 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
-บันทึกการประชุม 
-ภาพถ่ายกิจกรรม 
-การรายงานโครงการ 
 
 



 

 

-ผู้ปกครองนักเรียนลด
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
-เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 

สถานศึกษาในการ
บริหารจัดการศึกษา 
-ผู้เรียนได้รับเครื่องแบบ
นักเรียน อุปกรณ์การ
เรียน หนังสือเรียนและ
อ่ืนๆ 
-ผู้เรียนอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ ระดับชั้น   ป.
2 – ชั้น ป.6 ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

-การสอนซ่อมเสริม 
 

 แผนการดำเนนิกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ที่  6 
 

กิจกรรมหลัก โครงการ หลักฐาน/ร่องรอย 

-การประชุมกรรมการ
สถานศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียน 
-เรียนฟรี 15 ปี 
-การสอนซ่อมเสริม 
 

1.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ     
2.โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.โครงการจัดบริการปัจจัยพ้ืนฐาน
สำหรับนักเรียนยากจนขาดแคลน 
4.โครงการจัดบริการเงินค่าอุปกรณ์การ
เรียนสำหรับนักเรียน 
5.โครงการอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียน 
6.วิถีพุทธกัลยาณมิตร 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
-บันทึกการประชุม 
-ภาพถ่ายกิจกรรม 
-การรายงานโครงการ 
 
 

 
  



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

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

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้   
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. นักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดย ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์        
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน   

1. นักเรียนร้อยละ 90  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้สื ่อและเทคโนโลยีในการ

แสวงหาความรู้    
3. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาทักษะการ

ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาสำหรับ
รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

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

ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. บุคลากรมีคุณธรรมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
3. บุคลากรมีความก้าวหน้าและได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ 

1. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา สามารถ           จัดการ
เรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ 

2. บุคลากรทุกคนมีคุณธรรมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
3. บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าและได้รับการยกย่องเชิด

ชูเกียรติ 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 

 
เป้าประสงค์(Goal) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPI &Target) 

1. ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความพึง

พอใจการจัดการศึกษา 

1. องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา และร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม 
3. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร้อยละ 85  มีความ

พึงพอใจในการจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่  4   พัฒนาคุณภาพระบบงาน 
 

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

บริหารและการจัดการศึกษา สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล 

2. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ     

3. พัฒนาอาคารสถานที่ 

1. โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็ง ในการบริหาร
และการจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมาภิบาล 

2. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างน้อย   
20 เครื่อง  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1 เครือข่าย  

3. โรงเรียนมีอาคารที่แข็งแรง  สวยงาม และภูมิทัศน์ที่
สวยงาม  เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้และการประกันคุณภาพภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การจัดการทรัพยากรและจัดสิ่งแวดล้อมภายในเพื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  7 
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่  8 
สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  9 
พัฒนาปัจจัยการให้บริการทางการศึกษาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  10  

การจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

 
ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหาร 

บุคคล 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหาร 

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม นำความรู้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาศักยภาพครูและ
ผู้บริหารสู่มาตรฐาน
วิชาชีพครูและเป็นมือ
อาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
พัฒนาระบบการบริหาร
จ ัดการโดยใช ้โรงเร ียน
เป็นฐาน (SBM) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การจัดการทรัพยากรและ
จัดสิ่งแวดล้อมภายในเพ่ือ
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

  ยุทธศาสตร์ที่  7 
พัฒนาและส่งเสริมการจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
พัฒนาหลักสูตร สื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้และ
การประกันคุณภาพ
ภายใน 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 8 
สร้างความเสมอภาคและ
เพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  10  
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ที่มีคุณภาพ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  9 
พัฒนาปัจจัยการ
ให้บริการทางการศึกษา
และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 



 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย        

ยุทธศาสตร์ 
โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
นำความรู้ มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์  
 
2.ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
  
3.ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทำงานรักการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  
 
 
 
 
 

1.วิถีพุทธ
กัลยาณมิตร 
 
 
2. สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 
3.ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพใน
โรงเรียน 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา
ที่ตนนับถือ  
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความกตัญญูกตเวที  
4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีเมตตากรุณา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
5.ร้อยละของผู้เรียนที่ประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรง
ไว้ซึ่งความเป็นไทย  
7.ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่านิยมและปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8.ร้อยละของผู้เรียนที่รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  
9.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
10.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการจัดการและ
ทำงานให้สำเร็จ  
11.ร้อยละของผู้เรียนที่ความเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน  
12.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถทำงานอย่างมี
ความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  
13.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้  
14.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  



 

 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย        
ยุทธศาสตร์ 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

 
(ต่อ)ยุทธศาสตร์ที่  1 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
นำความรู้ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี  
ตัวบ่งชี้  
5.ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
 
6.ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์
บ้านเกิดจังหวัดสระแก้ว 
 
 
 

4.สุขภาพดี  มี
สุนทรียภาพ 
 
  
5.ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
 
6.ชุมชนสัมพันธ์ 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
3.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผู้อื่น  
5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 
6.ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงความชื่นชม 
ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ  
7.ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงความชื่นชม 
ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/
นาฏศิลป์ 
8.ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงความชื่นชม 
ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/
นันทนาการ 
9.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
จังหวัดสระแก้วและความภาคภูมิใจใน
จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย        
ยุทธศาสตร์ 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
2.ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์ 
 
3.ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร  
 
  
 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
 
 
 
2.ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
 
 
 
 
3.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน 
และการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล  
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสนใจแสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และ
สื่อต่าง ๆได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบ
มาโรงเรียน  
 4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็น
ระบบและมีการคิดแบบองค์รวม 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถคาดการณ์ 
กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้  
6.ร้อยละของผู้เรียนทีสามารถประเมินและเลือก
แนวทางการตัดสนิใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมสีติ  
7.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ  
8.ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  
9.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์  
10.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อความคิดผ่าน
การพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ  
11.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
12.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย        
ยุทธศาสตร์ 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่  3 
พัฒนาหลักสูตร สื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้และ
การประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  
 
2.สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
2.ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 
 
3.น้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติใน
โรงเรียน 

1.ระดับคุณภาพของหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  
2.ระดับคุณภาพของรายวิชา/
กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความสนใจ  
3.ระดับคุณภาพของการส่งเสรมิให้ครู
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน  
4.ระดับคุณภาพของการส่งเสรมิและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
5.ระดับคุณภาพของการจัดระบบการ
บันทึก การรายงานผล และการส่งต่อ
ข้อมูลของผู้เรียน  
6.ระดับคุณภาพของระบบการนเิทศ
การสอนและนำผลไปปรบัปรุงการ
สอนอย่างสมำ่เสมอ 
7.ระดับคุณภาพของการนำแหลง่
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การเรียนการสอน  
8.ระดับคุณภาพการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
9.ระดับคุณภาพของการสนบัสนุนให้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ 
หลักสูตรระดับสถานศึกษา 
10.ระดับของประกันคุณภาพภายใน 



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย        
ยุทธศาสตร์ 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาศักยภาพครูและ
ผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพ
ครูและเป็นมืออาชีพ 

 

  11.ระดับคุณภาพของการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
12.ระดับคุณภาพของการสนับสนุน
ให้ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทำ หลักสูตรระดับสถานศึกษา 
 

 
(ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาศักยภาพครูและ
ผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพ
ครูและเป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ผู้บริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และ
มีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา  
 
 
 
 

4.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.ร้อยละของครูที่มีการนำผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ  
15.ร้อยละของครูที่มีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำ
ผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
16.ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและ
ปรัชญา   เศรษฐกิจพอเพียง 
17.ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มี
ความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็น
ผู้นำทางวิชาการ  
18.ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มี
ความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการ  
19.ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มี
การบริหารที่มีคุณภาพ 



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย        
ยุทธศาสตร์ 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สถานศึกษามีการบริหาร
และจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน (SBM) 
 
2.สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้าง ระบบ
การบริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบครบ
วงจร 

1. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
2.จัดระบบการเงิน
การบัญชี 
 
 3.พัฒนาระบบงาน
สารบรรณและ E-
Office 

1.ระดับคุณภาพของการกระจาย
อำนาจการบริหาร และการจัด
การศึกษา  
2.ระดับคุณภาพของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม  
3.ระดับคุณภาพของการมี
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา  
4.ระดับคุณภาพของรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
การตรวจสอบและถ่วงดลุ 
5.ระดับคุณภาพของการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่
มีความคล่องตัวสูงและ  ปรับเปลี่ยน
ได้เหมาะสมตามสถานการณ์  
6.ระดับคุณภาพของการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุม
และทันต่อการใชง้าน  
7.ระดับคุณภาพของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่ดำเนนิงาน
อย่างต่อเนื่อง  
8.ระดับคุณภาพของการพัฒนา
บุคลากรอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง  
9.ร้อยละของผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงาน
และการพัฒนาผู้เรียนระดับดีขึน้ไป 
  
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
เป้าหมาย        

ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการกิจกรรม 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การจัดการทรัพยากรและจัด
สิ่งแวดล้อมภายในเพ่ือ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้  
ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ  
 
2.สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น  
 
 

1. ปรับปรุงและ
พัฒนาห้องเรียนสู่
มาตรฐาน 
 
 
 
2.พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สู่ชุมชน 
 
3.น้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติใน
โรงเรียน 
 
 
 
 

1.ระดับคุณภาพของการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีอาคารสถานที่เหมาะสม  
2.ระดับคุณภาพของการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน  
3.ระดับคุณภาพของการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
4.ระดับคุณภาพของห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สี
เขียว และสิ่งอำนวยความสะดวก
พอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
5.ระดับคุณภาพของการจัดและใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  
6.ระดับคุณภาพของการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
7.ระดับคุณภาพของการสนับสนุน
ให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทำ หลักสูตรระดับสถานศึกษา 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย        
ยุทธศาสตร์ 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่  7 
พัฒนาและส่งเสริมการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบมี
ส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถานศึกษามีการ
ร่วมมือกันระหว่างบ้าน 
องค์กรทางศาสนา  
สถาบันทางวิชาการ และ
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
เพื่อพัฒนา วิถีการเรียนรู้
ในชุมชน  
 
 
 
2. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
 
 
 

1.สุขภาพดี มี
สุนทรียภาพ 
 
2.วิถีพุทธ
กัลยาณมิตร 
 
3. ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 
4.ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะอาชีพ
ในโรงเรียน 
 
5.ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
 
 
 

1.ระดับคุณภาพของการให้บริการ
เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และบริการชุมชน  
2.ระดับคุณภาพของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
3.ระดับคุณภาพของการมีกิจกรรม
เสริมสร้างค่านยิมและความภาคภูมิใจ
ในจังหวัดปทุมธาน ี
4.ระดับคุณภาพของการจัดและ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่
เข้มแข็งและทั่วถึง  
5.ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและตอบสนองความสามารถ
ทางวชิาการและความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน  
6.ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและตอบสนองความสามารถ
พิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ  
7.ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม  
8.ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
และกีฬา/นันทนาการ  
9.ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรม
สืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาไทย  
10.ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นประชาธปิไตย 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย        
ยุทธศาสตร์ 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่  8 
สร้างความเสมอภาคและ
เพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้เรียนได้เรียนรู้จนจบ
การศึกษาภาคบังคับใน
ขอบเขตที่สถานศึกษา
รับผิดชอบ (ประถมศึกษาปี
ที่ 6) และส่งเสริมติดตาม
ให้ได้เรียนรู้จนจบ
การศึกษาภาคบังคับ  
(มัธยมศึกษาปีที่ 3 )  
 
2.ส่งเสริม กระตุ้น จูงใจ ให้
ผู้เรียนศึกษาต่อระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น  
(มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 
ปวช ) 
 

1.พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละของนักเรียนในเขตบริการ 
นอกเขตบริการ เด็กต่างด้าว  เข้า
เรียน การศึกษาภาคบังคับ 
2. ร้อยละของนักเรียนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับ  
(ชั้นประถมศึกษาปีที่6) ใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
3. ร้อยละของนักเรียนในเขต
บริการได้รับการช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมติดตามให้ได้เรียนรู้จนจบ
การศึกษาภาคบังคับ  
 (มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) 
4 .ร้อยละของนักเรียนในเขต
บริการที่ได้รับการกระตุ้น จูงใจ ให้
ศึกษาต่อระดับการศึกษาที่    
สูงขึ้น 
 (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย        
ยุทธศาสตร์ 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่  9 
พัฒนาปัจจัยการให้บริการ
ทางการศึกษาและพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามีปัจจัยการ
ให้บริการทางการศึกษา 
การจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้  
ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ  
 

1. ปรับปรุงและ
พัฒนาห้องเรียนสู่
มาตรฐาน 
 
2.พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สู่ชุมชน 
 
3.น้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติใน
โรงเรียน 
 
 
 
 

1.ระดบัคุณภาพของการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีอาคารสถานที่เหมาะสม  
2.ระดับคุณภาพของการจัดการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน  
3.ระดับคุณภาพของการจัดการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม  
4.ระดับคุณภาพของการจัด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความ
สะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้
การได้ดี 
5.ระดับคุณภาพของการจัดและใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย        
ยุทธศาสตร์ 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่  10 การ
จัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
2.เด็กมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  
 
3.เด็กสามารถทำงานจน
สำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีความรู้สึก ที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
 
  
 
 

1. ไหว้งามอย่าง
ไทย 
 
2.วิถีพุทธ
กัลยาณมิตร 
 
 
3.ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะอาชีพ 
 
 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลง
ร่วมกัน  
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต  
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความกตัญญู
กตเวที  
4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีเมตตากรุณา 
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  
5.ร้อยละของผู้เรียนที่ประหยัด รู้จัก
ใช้และรักษาทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม  
6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีมารยาทและ
ปฏิบัติตนตามวฒันธรรมไทย  
7.ร้อยละของผู้เรียนที่รับรู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสิง่แวดล้อม  
8.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมหรือมี
ส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
9.ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจและ
กระตือรือร้นในการทำงาน  
10.ร้อยละของผู้เรียนที่ทำงานจน
สำเร็จและภูมิใจในผลงาน  
11.ร้อยละของผู้เรียนที่เล่นและทำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้  
12.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย        
ยุทธศาสตร์ 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

       (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่  10 การ
จัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เด็กสามารถคิดรวบยอด 
คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  
 
5. เด็กมีความรู้และทักษะ
เบื้องต้น 
 
6.เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รัก
การอ่าน และพัฒนาตนเอง  
 
 
 

4.ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะอาชีพ 
 
 
5.รักการอ่าน 
 
 
6.จัดนิทรรศการ
วิชาการ 
 
 

 13.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
การเรียนรู้  
14.ร้อยละของผู้เรียนที่แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย  
15.ร้อยละของผู้เรียนที่มีจินตนาการ 
และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
16.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ – เล็ก  
17.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการ
ใช้ประสาทสัมผัสทัง้ ๕  
18ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการ
สื่อสาร  
19.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการ
สังเกตและสำรวจ  
20.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะใน
เร่ืองมิติสัมพันธ์  
21.ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะใน
เร่ืองจำนวน ปริมาณ นำ้หนัก และ
การกะประมาณ  
22.ร้อยละของผู้เรียนที่เชื่อมโยง
ความรู้และทักษะต่างๆ  
23.ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักตั้งคำถาม
เพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้  
24.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู้  
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย        
ยุทธศาสตร์ 

โครงการกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

(ต่อ) 
ยุทธศาสตร์ที่  10 การ
จัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ดี  
 
8. เด็กมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
 

7.ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
8.สุขภาพดี มี
สุนทรียภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้  
25.ร้อยละของผู้เรียนที่รักการออก
กำลังกาย ดูแลสุขภาพ และ
ช่วยเหลือตนเองได้  
26.ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์  
27.ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นโทษ
ของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอม
เมา  
28.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  
29.ร้อยละของผู้เรียนที่ร่าเริง 
แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน 
ครู และผู้อื่น  
ตัวบ่งชี้  
30.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  
31.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี  
32.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว  

 
           

 

 



 

 

การนิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบ 
ระดับชั้นต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกลุ่มเครือข่ายคุณภาพ 
การศึกษา 18 เครือข่าย 

2. ระดับสถานศึกษา 

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตามการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และการวัด 
และประเมินผลของครูผู้สอนให้มีความสอดคล้องกัน โดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรเป็นตัวเชื่อมโยง
 2. ครูผู้สอนต้องให้ความสำคัญกับการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา (Formative Assessment) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละคนอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

โรงเรียนจัดทำแผนนิเทศ ติดตาม การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
ขั้นตอนการ

นิเทศ 
เครื่องมือนิเทศ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มหาธิคุณวิทยาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อน ให้สามารถ ยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีนให้บรรลตุาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
จุดเน้น สพฐ.  
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่
สาระหลักเพิม่ขึ้นเฉลีย่ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 3 และพัฒนา
จิตสำนึกความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะอยู่อย่างพอเพียง
และม ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ได้รับ การพัฒนาความรู้ 
ทักษะที่เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพสุจรติใน
อนาคต  

4. เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
การจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและสามารถ
ขับเคลื่อน สู่ความสำเร็จ ตาม
เป้าหมายหลักของการปฏิรูป

การศึกษา 

 1.วางแผนและ
จัดทำโครงการ 
2.ขออนุมัติ
โครงการ 
3.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
4.กำหนด
เกณฑ์
มาตรฐานใน
การนิเทศ 

4.1 ดำเนิน
การ
นิเทศ 

    4.2 
รวบรวมผลการ
นิเทศ 
5.สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

แบบบนัทึก
สังเกตการสอน 

ปีการศึกษา 
2563 
ภาคเรียนที่ 
1-2 

1.บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อการ 
พัฒนา คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนตามจุดเนน้ และ
เป้าหมายของ สพฐ. สามารถนำ
กระบวนการยกระดบั คุณภาพ
ไปพฒันาคุณภาพผู้เรียนให้
สามารถพัฒนาความรู้ทักษะ 
และมีผลสัมฤทธิ์ที่สงูขึ้นตาม 
เป้าหมาย 
  2. โรงเรียน มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สามารถพัฒนา ประสทิธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการการ 
กระจายอำนาจ โดยใช้หลักธรร
มาภิบาลเน้น การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน  
3.โรงเรียนสามารถ ดำเนนิการ
จัดการเรียนรู้ ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็น
คนที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้
ได้ตลอดชีวติ ด้วยการนิเทศ 
แบบร่วมพัฒนา 
ได้ตรงตามเปา้หมายทีว่างไว้ 
 



 

 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื ่อสรุปนำไปสู ่การเชื ่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 
จุดเด่น จุดด้อย 
คุณภาพเด็ก 
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย และได้นำกิจกรรมการทดลองมาใช้บูรณา
การการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ให้กับเด็ก เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
กระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

คุณภาพเด็ก 
โรงเรียนมีจุดที่ควรพัฒนา ได้แก่ 
 1. มุ่งพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ว ัย  โดยม ีการวางแผนการแก ้ ไขป ัญหาผ ่ าน
กระบวนการแก้ไขปัญหาจากการทำงานวิจัย  
2. เด็กไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำสูง  มีบุคลิกภาพ
และการวางตนที่เหมาะสม  มีความใส่ใจ เอื้ออาทรต่อครู
และบุคลากรสถานศึกษา  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ได้รับ
การยอมรับจากกรรมการสถานศึกษาและชุมชน   อีกทั้ง
สามารถบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีความคิดสร้างสรรค์  มี
ความรู ้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  และหมั่นแสวงหา
ความรู้ทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้ได้รับความเชื่อมั่น  
เชื่อถือจากครูและบุคลากร กรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
ผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น 
การรับคณะศึกษาดูงานจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัด   
  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ใช้กระบวนการบริหารงาน
แบบ  PDCA  

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 



 

 

ครูได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถใน
สายงานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้มีการพัฒนาและเด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ 
 

โรงเรียนมีจุดที่ควรพัฒนาได้แก่ครูผู้สอนควรจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยสอดแทรก
กระบวนการ Active Learning ซึ ่งโรงเรียนมีการ
วางแผนปรับปร ุงโดยสร ้างและความเข ้าใจถึง
ความสำคัญของการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 

1. พัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าไม่เป็นไปตามวัย โดยมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาจาก

การทำงานวิจัย 

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 

 คุณภาพของเด็ก 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 



 

 

4. ประสานความร่วมมือกันในชุมชนได้ดี 
5. เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร 
 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. มีครูครบชั้น 
2. ครูเข้ารับการพฒันา มีอบรม ศึกษาดูงาน 
3. ครูมีแผนการสอนทุกคน 
4. ครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมทุกคน 
 
 

 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  
 1. การดำเนินงานตามจุดเน้นของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด 
 2. การเฝ้าระวังและติดตามนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ 
 3. การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2  
 1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการระดมทุนช่วยเหลือสถานศึกษา เช่น มีการประชุมกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เพ่ือร่วมกลุ่มจัดทำกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
 2. ช่วยเหลือหรือให้บริการชุมชนในโอกาสต่างๆ 
 3. สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มองค์กร 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3  
 1. นิเทศการสอนคุณครูภาคเรียนล่ะ 1 ครั้ง 
 2. ส่งแผนการสอนและบันทึกแผนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
 3. ผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น อมรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 
 

ส่วนที่ 2 



 

 

รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
   โรงเร ียนมหาธ ิค ุณได ้ เร ิ ่มก ่อต ั ้ งข ึ ้น เม ื ่อพ.ศ.2522 ท ี ่บ ้านน ้ำคำ หม ู ่ท ี ่  1 ตำบลเบญจขร                    
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ชาวบ้านโดยการนำของนายคงศักดิ์ สีกล่ำ กำนันตำบลซับมะกรูดในสมัยนั้น 
ร่วมกันปลูกป่าสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่าง
ใด การจัดการเรียนการสอนในระยะแรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนั้น จัดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณ
วิทยา ซึ่งได้จัดครูมาทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น ต่อมาได้รับจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2523 จนกระท่ัง พ.ศ. 2531   จึงได้มีการบรรจุครูมาทำการสอนและได้งบประสร้างอาคารเรียน
แบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลังขนาด 3 ห้องเรียน และในปีเดียวกันนี้เองได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่บ้านนาดี หมู่
ที่ 3 ตำบลซับมะกรูด และได้รับ      การประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อโรงเรียนบ้านนาดี เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2533  

ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดชั้นเรียนจำนวน 11 
ห้องเรียน  มีผู้บริหาร ครู และธุรการ จำนวน 14  คน นักการภารโรง - คน นักเรียนทั้งสิ้น 241 คน 
              โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เป็นโรงเรียนที่ดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
                 1.  โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 
 
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางประกันเล็ก  โพธิชัย   
  หมายเลขโทรศัพท์   089-2151561 
  e-mail :   prakunlek24@gmail.com 

   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน  
                                                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศษ.ม) 
                                                                         ป ร ิ ญ ญ า โ ท  เ อ ก ว ิ ช า  ก า ร บ ร ิ ห า ร ก า ร ศ ึ ก ษ า                                 

.                                                     วิทยาลัยนครราชสีมา (ศษ.ม) 
  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน  ตั้งแต่ 2  มีนาคม  2563 
 
  
ที่ตั้ง      



 

 

 ตั้งอยู่หมู่ที ่1  บ้านน้ำคำ  ตำบลเบญจขร      อำเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว        
ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร          ระยะทาง        7    กิโลเมตร 
ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองหาด     ระยะทาง        9    กิโลเมตร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมสระแก้ว  เขต 1        ระยะทาง       52   กิโลเมตร 

 
ขนาดพื้นที่ 
  โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น 34  ไร่  2 งาน 73  ตารางวา   ส่วนหน้าเป็นที่ตั้งอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ     ส่วนด้านหลังเป็นแปลงเกษตร และบ้านพักครู 
 
อาคารเรียน 
โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังนี้ 

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

 
สภาพชุมชน 
  ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร 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 
4. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 
 
สีประจำโรงเรียน 
             ฟ้า -  ขาว 
 
อักษรย่อของโรงเรียน 

ม.ธ. 
 

คำขวัญโรงเรียน 
   “ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูสถาบัน” 
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
                     เป็นอักษร ย่อ มธ. ในรูปหยดน้ำ ด้านบนมีรัศมีคล้ายเปลวเทียน 11 แฉก 
 
อัตลักษณ์ 
  ความรู้ คู่คุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ 
  ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
 
เขตบริการของโรงเรียน 

พ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 7 ตำบลเบญจขร   และหมู่ 7  
ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
                                               



 

 

วิสัยทัศน์ 

 คุณธรรมนำความรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  ชีวีมีสุข  ยุคชุมชนร่วมพัฒนา  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 
จุดหมาย 

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา   มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  
และประกอบอาชีพ  จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา  ตามหลักสูตร  ดังนี้                                                                           

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกำลังกาย 
4. มีความรักชาติ  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิต

สาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
  ในการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมหาธิคุณวิทยามุ่งเน้นพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5  ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์   การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ



 

 

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล    การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี      ด้านต่าง ๆ  
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้   การสื่อสาร  การทำงาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
 1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 
สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษา 



 

 

1. จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ประจำปีการศึกษา 2563  (ข้อมูล  10  กรกฎาคม  2563 ) 
 
ระดับชั้น 

จำนวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

     อนุบาล 1 14 14 28 
     อนุบาล  2 15 10 25 
รวมอนุบาล 29 24 53 
     ประถมศึกษาปีที่   1 10 8 18 
     ประถมศึกษาปีที่   2 9 10 19 
     ประถมศึกษาปีที่   3 11 13 24 
     ประถมศึกษาปีที่   4 8 12 20 
     ประถมศึกษาปีที่   5 9 10 19 
     ประถมศึกษาปีที่   6 9 9 18 
รวมประถมศึกษา 56 62 118 
     มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 16 24 
     มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 11 24 
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 22 
รวมมัธยมศึกษา 32 39 70 

รวม 117 124 241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.    อัตรากำลังของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2563 
               1) จำนวนบุคลากร 



 

 

ประเภท จำนวนบุคลากร หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
พนักงานบริการ 
ธุรการ 

- 
3 
- 
- 
- 

1 
9 
- 
- 
- 
1 

1 
12 
- 
- 
- 
1 

  

รวม 3 11 14 

  2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 4 9 - 14 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (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 2 25 ชม./ สัปดาห์ 
8.เกษตรกรรม 2 25 ชม./ สัปดาห์ 
9.สุขศึกษาและพลศึกษา 1 25 ชม./ สัปดาห์ 
10. ปฐมวัย 2 30 ชม./ สัปดาห์ 

รวม 12 25 ชม./ สัปดาห์ 

 
หมายเหตุ : รวม 12 คน  รวมตามจำนวนครูผู้สอน เนื่องจากมีครูจบวิชาเอก และบริหารการศึกษา 

 
3.  โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 



 

 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรยีนมหาธคิุณวิทยา 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

1.  การพัฒนาหรือการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
2.  การวางแผนด้านการ
วิชาการ 
3.  การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
5.  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
6.  การวัดผล ประเมินผล 
และดำเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 

1.  การจัดทำแผนงบประมาณ
และคำขอตั้งงบประมาณ เพ่ือ
เสนอต่อเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
2.  การจัดทำแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยตรง    
 

1.  การวางแผนอัตรากำลัง 
2.  การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง   
4.  การเปลี่ยนตำแหน่งให้
สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา 
5.  การดำเนินการเกี่ยวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

1,  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
3.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 
5.  การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
6.  การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน     
7.  งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผูป้กครอง คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 

สภำนกัเรียน 

รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำร 
 

คณะครู/บคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
 



 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

7.  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้
มีแหล่งเรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา    
10.  การแนะแนว 
11.  การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 13.  การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กร
อ่ืน 
14.  การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษาและ
สถานประกอบการอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
15.  การจัดทำระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

3.  การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
4.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5.  การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
6.  การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 
7.  การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
8.  การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน
เพ่ือการศึกษา 
10.  การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11.  การวางแผนพัสดุ 
12.  การกำหนดรูปแบบรายการ 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

6.  การลาทุกประเภท 
7.  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8.  การดำเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
9.  การสั่งพักราชการและการ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
10.  การรายงานการ
ดำเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
11.  การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ 
12.  การจัดระบบและการ
จัดทำทะเบียนประวัติ 
13.  การจัดทำบัญชีรายชื่อ
และการให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
14.  การส่งเสริมการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
15.  การส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
16.  การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

8.  การดำเนินงานธุรการ   
9.  การดูแลอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 
10.  การจัดทำสำมะโน
ประชากร 
11.  การรับนักเรียน 
12.  การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา 
13.  การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
14.  การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
15.  การทัศนศึกษา 
16.  การส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
17.  การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
18.  การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานการจัด
การศึกษา  ของบุคคล องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคม
อ่ืนที่จัดการศึกษา 
19.  งานประสานราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
   



 

 

 
4.  ผลการดำเนินการ  สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น  
 4.1  ผลการดำเนินการที่ผ่านมา   
ผลการดำเนินงาน 
      จากการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ด้านคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 

1. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3      

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

       ดังตารางต่อไปนี้  
4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 

16.  การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 
17.  การพัฒนาสื่อ และใช้
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

13.  การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดทำและ
จัดหาพัสดุ 
14.  การจัดหาพัสดุ 
15.  การควบคุมดูแล 
บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

17.  การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

20.  การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
21.  การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 
 16.  การจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สิน 
17.  การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการจ่ายเงิน 
19.  การจัดทำบัญชีการเงิน 
20.  การจัดทำรายงานทางการ
เงิน และงบการเงิน 
21.  การจัดทำหรือจัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
 

18.  การริเร ิ ่มส ่งเสริมการ
ขอร ับใบอน ุญาตประกอบ
ว ิ ช าช ี พคร ู และบ ุ คล ากร
ทางการศึกษา 
19.  การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

22.  แนวทางการจัดกิจกรรม
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
 



 

 

     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 - - - -  
อ.2 96.46 96.48 96.63 75.46  
อ.3 97.53 96.89 96.25 81.92  
รวม 193.99 193.37 192.88 157.38  

ร้อยละ 96.99 96.68 96.44 78.69  
 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
1.  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      
ตารางท่ี 1   แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -               
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา  2563             

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 80.48 80.35 81.64 83.15 76.84 83.20 75.68 78.09 81.79 80.14 

คณิตศาสตร ์ 75 79.56 79.35 80.54 84.20 70.85 86.48 79.06 72.89 78.64 79.06 

วิทยาศาสตร ์ 75 83.44 75.68 75.86 76.95 75.64 78.65 73.51 75.11 79.58 77.16 

สังคมศึกษา ฯ 75 80.24 78.96 78.43 80.06 79.32 77.31 78.65 76.16 82.54 79.07 

สุขศึกษา 80 83.71 81.26 85.35 82.25 79.25 82.15 76.11 80.25 86.67 81.89 

ศิลปะ 80 82.65 81.63 85.76 85.25 83.54 82.65 86.75 83.00 85.05 84.03 

การงานอาชีพ ฯ 75 82.34 84.09 86.28 82.40 76.84 80.34 83.65 84.37 84.25 82.73 

ภาษาต่างประเทศ 75 79.50 79.03 82.05 83.20 81.23 85.02 82.35 86.00 80.00 82.04 

รวม 76.67 81.49 80.04 81.99 82.18 77.94 81.98 79.47 79.48 82.32 80.77 

 



 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า  ในภาพรวมผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80.77  มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้คือร้อยละ 76.67  โดยกลุ่มสาระการเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี    และวิทยาศาสตร์ 
 
ตารางท่ี  2     แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   
                  ปีการศึกษา  2562 กับปีการศึกษา 2563 
 

ชั้น 
กลุ่มสาระ 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

เพิ่มข้ึน/ลดลง หมายเหตุ 
2562 2563 

ภาษาไทย 75 78.74 80.14 +1.40  
คณิตศาสตร์ 75 78.62 79.06 +0.44  
วิทยาศาสตร์ 75 75.54 77.16 +1.62  
สังคมศึกษา ฯ 75 78.57 79.07 +0.50  
สุขศึกษา 80 81.50 81.89 +0.39  
ศิลปะ 80 83.23 84.03 +0.80  
การงานอาชีพ ฯ 75 82.73 82.73 +0.01  
ภาษาต่างประเทศ 75 81.91 82.04 +0.13  
เฉลี่ย 76.67 79.60 80.77 +1.17  

 
 
จากตารางที ่  2 พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียนช ั ้นประถมศึกษา                     

ปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80.77    ในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  79.60    เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่า โดยรวมผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563  สูงกว่าปีการศึกษา 2562  เฉลี่ยที่ 1.17  และเมื่อ
เปรียบเทียบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 สูงกว่า  ปีการศึกษา 2562  จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 
 



 

 

ตารางท่ี 3  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
              ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2563 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 18 - - 8 10 18 100 
ป.2 19 - 2 6 11 17 89.47 
ป.3 24 2 2 8 12 20 83.33 
ป.4 20 - 2 10 8 18 90.00 
ป.5 19 - - 8 11 19 100 
ป.6 18 - 3 6 9 15 83.33 
ม.1 24 - 2 10 12 22 91.67 
ม.2 24 - 3 10 11 21 87.50 
ม.3 22 1 0 7 14 21 95.45 

รวม 188 3 14 73 98 171 90.96 
 

ตารางท่ี 4   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
               ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2563 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 18 - - 8 10 18 100 
ป.2 19 - - 8 11 19 100 
ป.3 24 2 - 8 14 22 91.66 
ป.4 20 - 2 7 11 18 90.00 
ป.5 19 - - 9 10 19 100 
ป.6 18 - - 7 11 18 100 
ม.1 24 - 2 10 12 22 91.66 



 

 

ม.2 24 - 2 8 14 22 91.66 
ม.3 22 1 0 8 13 21 95.45 

รวม 188 2 10 73 106 179 95.21 

 
ตารางท่ี 5   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
               ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2563  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน   
               ระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- - 8 10 18 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- - 7 11 18 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- - 6 12 18 100 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - - 8 10 18 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - - 8 10 18 100 

รวม 18 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 6    ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
                ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2563   ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               
                ในระดับผ่านขึ้นไป  

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1 - 11 10 21 95.45 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

1 - 11 10 21 95.45 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

1 - 11 10 21 95.45 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1 - 11 10 21 95.45 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 1 - 11 10 21 95.45 

รวม 1 - 11 10 21 95.45 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
ตารางท่ี 7   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2563          
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
 

รายวิชา 
 คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 47.58 53.25 54.96 56.20 
คณิตศาสตร์ 18.00 26.79 28.59 29.99 
วิทยาศาสตร์ 36.39 35.83 37.64 38.78 
ภาษาอังกฤษ 34.25 39.31 38.87 43.55 

 



 

 

  
ตารางท่ี  8  แสดงคะแนนสอบ O-NET   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มสาระฯ คะแนนเฉลี่ย 
ส ่ ว น เ บ ี ่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จำนวน/ร้อยละนักเรียนที ่มี
คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง 

ภาษาไทย 47.58 10.94 41.50 6 
คณิตศาสตร์ 18.00 8.43 15.00 3 
วิทยาศาสตร์ 36.39 10.82 35.13 1 
ภาษาต่างประเทศ 34.25 12.20 31.25 3 
เฉลี่ย 34.06 10.60 30.72 3.25 

 
 จากตารางพบว่า โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมิน O-Net เฉลี่ยร้อยละ  34.06 
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   
มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า ร้อยละ 50    
 
ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบคะแนนสอบ O-NET   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563 
 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เพ่ิมข้ึน /

ลดลง 
หมายเหตุ 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 46.91 47.58 +0.67  
คณิตศาสตร์ 24.50 18.00 -6.50  
วิทยาศาสตร์ 31.35 36.39 +5.04  
ภาษาต่างประเทศ 28.75 34.25 +5.50  
เฉลี่ย 32.88 34.06 +1.18  

 
 จากตารางที่ 9  พบว่า โดยรวมคะแนนสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ  1.18  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่วน
สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 



 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
ตารางท่ี 10   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ) ปีการศึกษา 2563 
 

รายวิชา 
 คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 59.11 50.34 55.18 54.29 
คณิตศาสตร์ 29.71 20.86 25.82 25.46 
วิทยาศาสตร์ 30.26 27.17 30.17 29.89 
ภาษาอังกฤษ 26.79 28.18 34.14 34.38 

 
 
 
ตารางท่ี 11  แสดงคะแนนสอบ O-NET   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มสาระฯ คะแนนเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จำนวน/ร้อยละ
นักเรียนที่มีแนนสูง
กว่าขีดจำกัดล่าง 

ภาษาไทย 59.11 4.10 53.75 6 
คณิตศาสตร์ 29.71 13.67 24.00 5 
วิทยาศาสตร์ 30.26 4.96 29.40 1 
ภาษาต่างประเทศ 26.79 6.23 30.00 3 
เฉลี่ย 36.48 7.24 34.28 3.75 

 
 จากตารางที่ 11  พบว่า โดยรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมิน   O-Net คะแนนเฉลี่ย
36.48  โดยกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50  และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า ร้อยละ 50    
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบคะแนนสอบ O-NET   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 -2563 
 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เพิ ่มขึ ้น /

ลดลง 
หมายเหตุ 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 45.82 59.11 +13.29  
คณิตศาสตร์ 19.06 29.71 +10.65  
วิทยาศาสตร์ 27.32 30.26 +2.94  
ภาษาต่างประเทศ 27.06 26.79 -0.27  
เฉลี่ย 29.82 36.48 +6.66  

 จากตารางที่ 12 พบว่าโดยรวมคะแนนสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ  6.66  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น    3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง   1กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test-RT)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

 

รายวิชา 
 คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 77.46 79.05 74.13 74.14 
การอ่านรู้เรื่อง 78.10 78.10 72.23 71.86 
เฉลี่ยรวม2สองด้าน 77.73 78.59 73.20 73.02 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test-RT)  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
 
 

ปีการศึกษา การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ย 
2562 77.91 80.00 78.96 
2563 77.46 78.00 77.73 
ผลต่าง -0.45 -2.00 -1.23 

 



 

 

 
ตารางท ี ่  13   แสดงการเปร ียบเท ียบผลการประเม ินผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของน ักเร ียน ( NT) 
                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 - 2563 
 

 
ความสามารถและตัวชี้วัด  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 

ร้อยละ มาตรฐาน ร้อยละ มาตรฐาน ร้อยละ มาตรฐาน 

ความสามารถด้านภาษา 38.00 14.34 47.06 13.50 +9.06 13.92 

- บอกความหมายของคำและประโยคจากเรื่อง
ที่ฟังดูอ่าน 

49.50 12.15     

- บอกความหมายของเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ 30.62 15.64     
- ตอบคำถามจากเรื่องท่ีฟัง ดู อ่าน 23.51 18.32     
- บอกเล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟังดูอ่านอย่าง
ง่าย ๆ 

30.88 13.56     

- คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง
ดูอ่าน 

28.49 16.75     

- สื่อสารความรู้ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังดูอ่าน 

50.00 16.45     

ความสามารถด้านคำนวณ 29.52 15.69 30.37 13.50 +0.85 14.60 

- จำนวนและการดำเนินการ 41.17 15.23     

- การวัด 24.94 24.68     
- เรขาคณิต 29.41 16.79     
- พีชคณิต 27.60 17.43     
- การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 32.35 13.54     
รวมความสามารถ 2 ด้าน 33.76 18.63 38.71 21.57 +4.95 20.10 

 
 
 
 



 

 

ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 47.06 47.76 47.46 
ด้านคำนวณ 30.37 41.30 40.47 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 38.71 44.53 43.97 

 
 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2562-2563 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 38.00 47.06 + 9.00 
ด้านคำนวณ 29.52 30.37 + 0.85 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 33.76 38.71 + 4.95 

 
จากตาราง พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า  ปีการศึกษา 2562   เท่ากับ + 4.95  โดยความสามารถด้าน
ภาษา และความสามารถด้านคำนวณมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  38.71 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งการเรียนรู้ 
 

1.  ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง องค์ความรู้ความสามารถวิธีการผลงานที่ค้นคว้ารวบรวมจัดเป็นความรู้ถ่ายทอด
จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่อีกคนรุ่นหนึ่งจนเกิดผลิตผลที่ดีงดงาม ส่งเสริมให้ผู้เรียน อนุรักษ์และเห็นคุณค่ามีประโยชน์
สามารถนำมาแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้ 
 วิทยากรภายนอกหมายถึง ผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่แสดงถึงภูมิรู้มีความชำนาญการใน
ศาสตร์นั้นๆให้คนอ่ืนรับรู้ซึ่งเป็นบุคลที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา 
 ในแต่ละชุมชนจะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่
จะนำบุคลากรเหล่านี้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มท่ีอยู่ในเขตบริการและกลุ่มที่อยู่
นอกเขตบริการ ดังนี้ 
 

แหลง่วิทยาการ 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
3. สนามกีฬา 
4. โรงเพาะเห็ดนางฟ้า 
5. พ้ืนที่การเกษตร สวนเกษตร ม.ธ. 
6. ห้องสหกรณ์ 
7. ห้องคอมพิวเตอร์ 
8. ห้องสมุด 
9. ห้องเรียนธรรมชาติ 
10. สวนสมุนไพร 
11. โรงอาหาร 
12. แปลงเกษตร 
13. ห้องพลศึกษา 
 

1. ร้านค้าชุมชน 
2. ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 
3. ร้านตัดผม 
4. ร้านเสริมสวย 
5. สถานีอนามัย 
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร 
7. สวนผลไม้(ชมพู่) 
8. การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
9.การเลี้ยงโคนม 
10. วัดน้ำคำ 
11. การเพาะเห็ด 

 



 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ 
นักเรียนในปีการศึกษานี้ 

1)  พระครูอุทก  ธรรมวิภัติ   พระพุทธศาสนา 
2) นายพัฒนพงษ์  โชติพรมราช                   ครูกีฬาพ้ืนบ้าน 
3) นายมนตรี  พึ่งวงษ์ญาติ   การเพาะเห็ด 
4) กลุ่มสตรีส่งเสริมการเรียนรู้บ้านนาบ่อ  ตุ๊กตาการบูร 
5) นายเนียม  มุ่งร่มกลาง             น้ำสกัดชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. สาเหตุที่ได้ระดับคุณภาพดีเลิศทั้งนี้เพราะ 
 พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที ่ด ี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

สถานศึกษามีการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงเด็กทุกเดือนเพื่อบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กและเทียบค่ามาตรฐาน
น้ำหนักส่วนสูงของกรมอนามัย จัดอาหารเสริม (นม) ให้เด็กทุกคนได้ดื่มทุกวัน  มีการตรวจสุขภาพประจำทุก
สัปดาห์ มีโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา มีการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และ
หลังเข้าห้องน้ำ และบันทึกการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้สถานศึกษาได้มีกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ให้เด็กกล้าแสดงออกและมั่นใจในตนเองโดยการเล่าเรื่องจากภาพและเล่าเรื่องจากผลงานของตนเอง
หน้าชั้นเรียน การเป็นผู้นำผู้ตามขณะทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดี ต่อตนเองและผู้อื่น การทำ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยมีเสียงดนตรีเด็กสนุกสนาน อารมณ์ดี   กิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กได้แสดงออก
ทางด้านศิลปะ ด้วยการวาดภาพตามจินตนาการ การพิมพ์ภาพ การเล่นสีน้ำ งานกระดาษ เช่นการฉีกกระดาษเป็น
รูปต่าง ๆ การพับ  การตัดกระดาษ มีโครงงานประดิษฐ์หุ่นยนต์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากกล่องนม เพื่อส่งเสริมให้
เด็กรักธรรมชาติ  



 

 

  พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคมโดยการจัดทำโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้เด็กได้ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชา  การแห่เทียนพรรษา มีกิจกรรมสร้างความมีวินัย รับผิดชอบ เช่น การทำกิจกรรมหน้าเสาธง    
การเล่นตามมุมเสริมประสบการณ์เมื่อเลิกเล่นแล้วต้องเก็บให้เรียบร้อย ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน โดยมีการกรอกข้อมูลในสมุดบันทึกความดี 

 
 
พัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ สถานศึกษาได้

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยมีโครงการทัศนศึกษา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน    เช่น  วัด ตลาด    ร้านค้า  สถานี-ตำรวจ  โรงเรียนใกล้เคียง  ฯลฯ ให้ผู้เรียนรู้จัก
สังเกต และซักถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย และมีความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื ่องง่ายๆ มี
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง 
การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็กกล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้มีกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา กิจกรรมเล่าเรื ่องหนูให้ครูฟัง 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่านหนังสือ ภาพนิทานทั้งในห้องเรียน  ห้องสมุด  และที่บ้านโดยทางโรงเรียนให้ยืมหนังสือ
กลับบ้าน     ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

2.ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน ได้แก่ 
2.1 แบบควบคุมการจ่ายอาหารเสริมนม/ การแปรงฟัน 
2.2 บัตรบันทึกการตรวจสุขภาพประจำตัวนักเรียน 
2.3 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
2.4 บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 
2.5 บันทึกประเมินผลการร่วมกิจกรรมประจำวัน ๖ กิจกรรม  
2.6  ผลงานนักเรียน 
2.7  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
2.8  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย    
2.9  โครงการส่งเสริมสุขภาพปฐมวัย 
2.10 โครงการอาหารกลางวัน 



 

 

3.  จุดเด่น 
  พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ผู้เรียนมี
น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัยมี
ทักษะในการเคลื่อนไหวเหมาะสมกับวัยของตนเอง รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น และระมัดระวังความปลอดภัย
ของตนเองได้ 
  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง
และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย และสถานการณ์ ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมีเหตุผล  เด็กมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมและมีความสุขขณะทำงานศิลปะ มีความสุขกับเสียงเพลงและกิจกรรมด้านดนตรี การทำท่าทางประกอบ ร้อง
เพลง ฟังเพลง การเคาะจังหวะ มีความสุขกับการเคลื่อนไหวตามจิตนาการ สนใจธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การยอมรับ
และชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง  ยิ้มแย้ม แจ่มใสร่าเริง      
  พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กสามารถปฏิบัติตาม
ข้อตกลงได้ จัดเก็บของเล่นของใช้ รู้จักการรอคอย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติกิจกรรมได้สำเร็จ เชื่อฟังคำสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ เด็กไม่นำทรัพย์สินหรือสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระทำ
ความผิด มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ มี
มารยาทในการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร ตลอดจนแสดงความเคารพต่อผู้อื่นตามวัฒนธรรมไทย และ
ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้ตามวัย 
   พัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กสนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ ซักถามเพื่อค้นหาความรู้ในสิ่งที่อยากรู้อย่างตั้งใจ แสวงหาความรู้
ตามความสนใจจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้เหมาะสมตามวัย  เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษา
สื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจด้วยภาษาพูด การเขียนในหลากหลายรูปแบบ สามารถใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้  เด็ก
มีความสามารถในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ รับรู้โดยการสังเกต สงสัย ถามคำถาม 
คาดคะเนคำตอบ  วิธีการหาความรู้ ลงมือทำ เด็กใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผลและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 

4.  จุดควรพัฒนา 
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที ่ด ี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

สถานศึกษาควรส่งเสริมให้เด็กรักการออกกำลังกาย โดยการจัดทำสถานที่ที่ออกกำลังกายสำหรับเด็ก และปรับปรุง
สนามเด็กเล่นให้มีความพร้อม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีสารอาหารครบทั้ง ๕หมู่ 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้สถานศึกษาควรจัดหา
อุปกรณ์การเรียนรู้ตามมุมประสบการณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ  เพื่อให้เด็กเกิดเรียนรู้ควบคู่กับการ 



 

 

เล่นอย่างสนุกสนานส่งเสริมให้เด็กรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม  จัดหาอุปกรณ์ดนตรีให้เด็กได้เรียนรู้  
จากการฟังเสียงเพลง  เสียงดนตรี  ได้แสดงออกอย่างสนุกสนาน 

พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมสถานศึกษาควรเพ่ิม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมที่หลากหลายเน้นการทำกิจกรรมแบบกลุ่มสัมพันธ์ให้มากข้ึน 

พัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้สถานศึกษา
ควรมีโครงการเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการทดลองให้เพียงพอ 
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
1.สาเหตุที่ได้ระดับคุณภาพดีเลิศทั้งนี้เพราะ 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตาม
แผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล
การประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นทั้งจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการ
จัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจั ดกิจกรรม มีการ
สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที ่ด ีกับเด็ก และครอบครัวภายใต้การจัด
สภาพแวดล้อมที่ดีมีการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ผ่านสื่อเพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายมีความปลอดภัย 
และเพียงพอต่อจำนวนเด็ก ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
2.ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน ได้แก่ 

  2.1  หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
2.2  รายงานการประเมินตนเอง 
2.3  มาตรการศึกษาปฐมวัย 

           2.4 บันทึกการประชุม 
           2.5 คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นเรียน 
     2.6 สมุดนิเทศการศึกษา 



 

 

  2.7 คำสั่งอบรม 
  2.8 รายงานผลการอบรม 
  2.9 แผนการจัดประสบการณ์ 

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

3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีครูปฐมวัยครบชั้นเรียน มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
มุ ่งพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย หลักการมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นมีการนำผลการวิเคราะห์เด็กภายใต้บริบทและสภาพ
ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการไว้ในหลักสูตรและทั้งจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มี
ความปลอดภัย และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างรอบด้านมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรมีการวางแผนกำหนดภาระหน้าที่ครูให้ชัดเจน มีปฏิทินในการกำหนดแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจน ทั้งควรมีวิธีการ แนวทาง และประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลาย เพ่ือการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
มาตรฐานที่  3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
1.สาเหตุที่ได้ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมทั้งนี้เพราะ 



 

 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยเปิดโอกาสให้เด็กเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วม และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.   ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุน 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 มุมเกมการศึกษา      
เป็นต้น   
  2.8  สนามเด็กเล่น 
  2.9 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    2.10  คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ทุกห้องเรียน 

 
3. จุดเด่น 

  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ชัดเจน เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตรงตาม
ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื ่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการประเมินผลพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 



 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสำคัญจะประสบความสำเร็จได้
ต่อเมื่อครูลดบทบาทในห้องเรียนลงเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก เช่น 
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ข้อมูล เพ่ือให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 1.2 จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 1.3 จัดกิจกรรมและส่งเสริมผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีกีฬา 
 1.4 จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   
                  มีวิจารณญาณ  มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
 1.5 จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
 1.6 จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
                เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 1.7 จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ  
                  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 



 

 

2. ผลการดำเนินงาน 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดี  
 2) ผู ้เรียนมีความสามารถในด้านการสื ่อสารทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม ตาม

ระดับชั้น ในระดับด ี
 3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี  
 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  
 5) ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารได้อย่างเหมาะสม

ปลอดภัย 
 6) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ 

ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น  
 7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพ เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
 8) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  
 2.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ชองผู้เรียน 

 1) ผู ้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึก ตามที
สถานศึกษากำหนดปรากฏซัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของ 

 สังคม 
 2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  
 4) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
 5) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
 6) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  
 7) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  
 8) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม ่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมซนและ

สังคม  
 



 

 

3. จุดเด่น 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม   มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

 
4. จุดควรพัฒนา 
 นักเรียนควรได้รับการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 
 5.1 การดำเนินงานตามจุดเน้นของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด 
 5.2 การเฝ้าระวังและติดตามนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ 
 5.3 การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการศึกษา 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 1.1 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 1.2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้างและการบริหารงาน อย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมาย การศึกษา 
 1.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1.4 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 1.5 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 
2. ผลการดำเนินงาน 
 2.1 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร  มีคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า มีโครงสร้างและการ
บริหารงาน อย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย การศึกษา 
 2.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการทุกกลุ่ม
สาระวิชา 



 

 

 2.4 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.5 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา เช่น วัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปกครอง และชมรมศิษย์เก่า  
 
 
3. จุดเด่น 
 1. มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
 2. มีชมรมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง 
 3. มีการบริหารร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
 4. ประสานความร่วมมือกันในชุมชนได้ดี 
 5. เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. ผู้เรียนควรพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรเช่น โครงการวัดประเมินผลเป็นต้น 
 2. สถานศึกษาควรพัฒนาให้มีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื ้อต่อ 
การเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่  เป็นต้น 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
   
 5.1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการระดมทุนช่วยเหลือสถานศึกษา เช่น มีการประชุมกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เพ่ือร่วมกลุ่มจัดทำกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
 5.2. ช่วยเหลือหรือให้บริการชุมชนในโอกาสต่าง ๆ 
 5.3. สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มองค์กร 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 1.1 ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและครูเพียงพอ 
 1.2 ครูได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
 1.3 ครูมีสื่อแผนการสอน 



 

 

 1.4  ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 1.5  ครูมีงานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา 
2. ผลการดำเนินงาน 

2.1  ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและครูเพียงพอ 
 2.2 ครูได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
 2.3  ครูมีสื่อแผนการสอนครบทุกคน 
 2.4  ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนครบทุกคน เดือนล่ะ 1 ครั้ง 
 2.5 ครูมีงานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษาทุกคน 
 
 
3. จุดเด่น 
 1. มีครูครบชั้น 
 2. ครูเข้ารับการพัฒนา มีอบรม ศึกษาดูงาน 
 3. ครูมีแผนการสอนทุกคน 
 4. ครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมทุกคน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรกระตุ ้นและสนับสนุนครูให้มี  การพัฒนาด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน  โดยครูนำผลการปะเมิน มาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  ตลอดจนให้มีการจัดหาและจัดทำสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 5.1 นิเทศการสอนคุณครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 5.2 ส่งแผนการสอนและบันทึกแผนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
 5.3 ผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
 5.4 ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น อมรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คณะผู้จัดทำ 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นายสำอางค์  คำสุริยะ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
นายสุภาพ  รัตน์วงษ์สวัสดิ์   กรรมการสถานศึกษา 
นายบุญเชิด  สีลาใส    กรรมการสถานศึกษา 
นายเหรียญ พงษ์พา   กรรมการสถานศึกษา 
นายยงยศ  หนุนวงศ์  กรรมการสถานศึกษา 
นางประเทือง  คงวงศ์   กรรมการสถานศึกษา 
นางสาวสมบูรณ์ ศรีดีเลิศ  กรรมการสถานศึกษา  
นางสาวพุทธชาด   ยิ่งสบาย คร ู
นางประกันเล็ก  โพธิชัย  เลขานุการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

คำสั่งโรงเรียนมหาธิคณุวิทยา 

ที่ ............... /2563 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 

ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………. 

เพ่ือให้การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ในปีการศึกษา  2563 ดำเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายสำอางค์  คำสุริยะ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
2. นายสุภาพ  รัตน์วงษ์สวัสดิ์    กรรมการสถานศึกษา 
3. นายบุญเชิด  สีลาใส     กรรมการสถานศึกษา 
4. นายเหรียญ พงษ์พา    กรรมการสถานศึกษา 
5. นายยงยศ   หนุนวงศ์  กรรมการสถานศึกษา 
6. นางประเทือง  คงวงศ์   กรรมการสถานศึกษา 
7. นางสาวสมบูรณ์ ศรีดีเลิศ  กรรมการสถานศึกษา  
8. นางสาวพุทธชาด  ยิ่งสบาย  คร ู
9. นางประกันเล็ก  โพธิชัย  เลขานุการ  

  มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
คณะกรรมการดำเนินการ 

1. นางประกันเล็ก    โพธิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
2. นางสุมาลี  บุญเลิง   ครู   ชำนาญการพิเศษ    
3. นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว   ครู     ชำนาญการพิเศษ 
4. นายไพรัตน์  ช่วงกลั่น   ครู    ชำนาญการพิเศษ 
5. นางยุพิน  ช่วงกลั่น   ครู    ชำนาญการพิเศษ 
6. นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล  คร ู   ชำนาญการ 



 

 

7. นางสาวรังสิมา  สงเคราะห์                 คร ู   ชำนาญการ 
8. นายนพรัตน์  สุบรรทม   คร ู
9. นางพุทธชาด  วรวัฒน์   คร ู
10. นายวีระพงษ์   อุทะลา   คร ู
11. นางสาวชยิสรา    เมิงเมือง  คร ู
12.  นางฉัตรธิดา   รัตนดิษฐ์  ครู    
13. นายอาทิตย์   บุตรดี   คร ู
14. นางรัตนาภรณ์   ปังสี   ครูธุรการ 

มีหน้าที ่
1) ศึกษานโยบายของชาติ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1และผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา 
2) ร่วมกันวิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3) ศึกษามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
4) ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
5) จัดทำรายงานรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปี 

การศึกษา 2563 
6) นำเสนอรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้เต็มความสามารถและเต็มเวลา   เพื่อประโยชน์

ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ปรึกษาผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 
 

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ  วันที่  26  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564 
 
 
 
            (นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 



 

 

 
 
     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
ที่วันที่ 26  เมษายน   2564 
เรื่อง  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ตามที่โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  และให้รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาทราบเพ่ือขอความเห็นชอบนั้น 

ในการนี้  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  และจัดส่งให้ท่านได้
อ่านรายงาน  และจึงขอความเห็นชอบรายงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้น 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนามต่อไป 
 
     
 
                                                        (นางประกันเล็ก  โพธิชัย ) 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
                                                         26  เมษายน  2564  
 
   
  
  เห็นชอบและลงนามแล้ว 
 
   

       (นายสำอางค์  คำสุริยะ) 
                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      26  เมษายน  2564  
 


