
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ค ำน ำ 
 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางใน            
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  และ
จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1     
        ในเล่ม แบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา ทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   และโครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนแรงกาย  แรงใจ  และแรงสติปัญญาในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา   

     หวังว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และผู้ที่สนใจในการศึกษาตามสมควร 
 
 
 

                               นางประกันเล็ก  โพธิชัย 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

                             1 ตุลาคม 2563 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนมหำธิคุณวิทยำ 

 

 

ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียนมหำธิคุณวิทยำ 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ.2522 ที่บ้านน้ าค า หมู่ที่ 1 ต าบลเบญจขร อ าเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว ชาวบ้านโดยการน าของนายคงศักดิ์ สีกล่ า ก านันต าบลซับมะกรูดในสมัยนั้น ร่วมกันปลูกป่า
สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด การจัดการ
เรียนการสอนในระยะแรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนั้น จัดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ซึ่งได้จัดครู
มาท าการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น ต่อมาได้รับจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  เมื่อวันที่1 กรกฎาคม 
2523 จนกระทั่ง พ.ศ. 2521 จึงได้มี     การบรรจุครูมาท าการสอนและได้งบประสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จ านวน 
1 หลังขนาด 3 ห้องเรียน และในปีเดียวกันนี้เองได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาขาข้ึนที่บ้านนาดี หมู่ที่ 3 ต าบลซับมะกรูด 
และได้รับ การประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อโรงเรียนบ้านนาดี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2533  

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

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เป็นโรงเรียนที่ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 
          1.  โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 
          2. โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
         
ที่ตั้ง      
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านน้ าค า  ต าบลเบญจขร    อ าเภอคลองหาด   จังหวัดสระแก้ว        
ห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร         ระยะทาง        7    กิโลเมตร 
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอคลองหาด    ระยะทาง        9    กิโลเมตร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว  เขต 1         ระยะทาง       52   กิโลเมตร 
 
ขนำดพื้นที่ 
 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 34  ไร่  2 งาน 73  ตารางวา   ส่วนหน้าเป็นที่ตั้งอาคารเรียนและอาคารประกอบ     
ส่วนด้านหลังเป็นแปลงเกษตร และบ้านพักครู 
 
อำคำรเรียน 
  โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ดังนี้ 

1. อาคารเรียนแบบ ป.1 ก      จ านวน 1 หลัง    



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

 
สภำพชุมชน 
  ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร และรับจ้างรายวัน 
 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
         เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

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

สีประจ ำโรงเรียน 
             ฟ้า -  ขาว 
 
อักษรย่อของโรงเรียน 

ม.ธ. 
 

ค ำขวัญโรงเรียน 
  ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน 
 
 



สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
           เป็นอักษร ย่อ มธ. ในรูปหยดน้ า ด้านบนมีรัศมีคล้ายเปลวเทียน 11 แฉก 
 
เขตบริกำรของโรงเรียน 
  พ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 7 ต าบลเบญจขร   และหมู่ 7  
ต าบลซับมะกรูด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

 

วิสัยทัศน์ 

 คุณธรรมน าความรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  ชวีีมีสุข  ยุคชุมชนร่วมพัฒนา  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
  

จุดหมำย 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา   มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  

และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้ เรียนเมื่อจบการศึกษา  ตามหลักสูตร  ดังนี้                                                                            
ง          1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิต

สาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
  ในการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมหาธิคุณวิทยามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

 
 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ ดังนี้ 
 

 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา



ความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์   การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล    การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จั กหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี      ด้านต่าง ๆ  และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้   การสื่อสาร  การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

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

 



สภำพปัจจุบันและกำรจัดกำรศึกษำ 
1. จ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ประจ าปีงบประมาณ 2563  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563) 

 
ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

     อนุบาล 1 15 9 24 
     อนุบาล  2 10 8 18 

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

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

รวมมัธยมศึกษา 33 31 64 
รวม 113 121 234 

 
 

2.  อัตราก าลังของโรงเรียน   ปีการศึกษา  2563 
 

ประเภท 
จ านวนบุคลากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
พนักงานบริการ 
ธุรการ 

 
5 
- 
- 
- 
- 
 

1 
10 
- 
- 
- 
1 

1 
15 
- 
- 
- 
1 
 

 
 

รวม 5 12 17 



ส่วนที่  2 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาที่ผ่านมา 
 

  

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบท่ี 3 เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 
2554   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 ด้าน  คือ ผู้บริหาร  ด้านครู และด้าน
ผู้เรียน  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง ดังต่อไปนี้   

 
มำตรฐำนระดับปฐมวัย 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ด้ำนผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์   √  

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   √  

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสนุทรียภาพและลักษณะนสิัยดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา               √  

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์                    
                  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง 
                  และมีวิสัยทัศน ์

  √  

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร   √  

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ  
                 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  √  

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพสุจริต 
 

  √  

มำตรฐำนด้ำนครู 
มาตรฐานที่ 8  ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู 
                   เพียงพอ 

  
 

 
√ 

 

มาตรฐานที่ 9   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี   
                    ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   √ 

มำตรฐำนด้ำนผู้บริหำร 
มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร 
                    จัดการ                   

    
√ 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามกีารจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหาร 
                     งานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย 
                     การศึกษา 
 

  √  



 

มำตรฐำนระดบัปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้  
                   ผู้เรียนเป็นส าคญั 

  √  

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและทอ้งถิ่นมีสื่อ 
                    การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  √  

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
                    ชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

   √ 

ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในภำพรวมได้มำตรฐำนคุณภำพของ สมศ.  (√)  ได้       (   )  ไม่ได้ 
 

 
 

 

มำตรฐำนระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ) 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ด้ำนผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์    √ 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี    √ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสนุทรียภาพและลักษณะนสิัยดา้นศิลปะดนตรี กีฬา                  √ 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   
                  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง 
                  และมีวิสัยทัศน ์

   √ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร   √  

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
                 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   √ 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ  
                  ท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

   √ 

มำตรฐำนด้ำนคร ู
มาตรฐานที่ 8  ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู     
                   เพียงพอ 

   
 

 
√ 

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี  
                  ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 √   

มาตรฐานด้านผู้บริหาร 



มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการ

บริหารจัดการ 

  

 

  

√ 

 

 
 

มำตรฐำนระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ) 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้างและการ 

                     บริหารงานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุ

เป้าหมาย 

                     การศึกษา                   

  √  

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ

สอนโดย 

                    เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

   √ 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะกับผู้เรยีนและ

ท้องถิ่นมีสื่อ 

                    การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

  √  

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสรมิความสัมพันธแ์ละความ

ร่วมมือกับ 

                    ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 

   √ 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.  (√ )  ได้      (   )  ไม่ได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
มำตรฐำนระดับปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ผล

ประเมิน

องิเกณฑ์ 

ผล

ประเมิ

นองิ

สถาน 

ศึกษา 

 

ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการ

รับรอง

มาตรฐาน

คุณภาพ 

ด้ำนผู้เรียน 

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

ดี ดี 2.96 ได ้
 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร ดี ดี 2.98 ได ้
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
                 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดี ดี 3.02  
ได ้

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างาน 
                  ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดี ดี 2.93 ได ้

มำตรฐำนด้ำนครู 
มาตรฐานที่ 8  ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู     
                  เพียงพอ 

ดีมาก ดี 3.30 ได ้

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี  
                  ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ดีมาก ดี 3.50 ได ้

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามกีารจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหาร 
                     งานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา                     

ดี ดี 3.77 ได ้

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย 
                    เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ดี ดี 3.21 ได ้

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและทอ้งถิ่นมีสื่อ 
                    การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดี ดี 3.05 ได ้

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
                    ชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
 

ดี ดีมาก 3.64 ได ้

 

 
ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในภำพรวมได้มำตรฐำนคุณภำพของ สมศ.  (√ )  ได้       (   )  ไม่ได้ 

 



 
 
 
 
 

 
มำตรฐำนระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ประถมและมัธยมศึกษำ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 

ผลประเมนิ
อิงเกณฑ์ 

 

ผล
ประเมนิ
อิงสถาน 

ศึกษา 
 

 
 
 

ค่าเฉลี่ย 

 
 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ 

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

ดีมาก ดีมาก 3.99 ได้ 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์   
                  มี วิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง 
                  และมีวิสัยทัศน์ 

ดี ดีมาก 3.51 ได้ 
 
 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 
 
 

พอใช้ ดีมาก 2.90 ไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ประถมและมัธยมศึกษำ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ผล

ประเมิ

นอิง

เกณฑ ์

ผล

ประเมิ

นอิง

เกณฑ ์

ผล

ประเมิ

นองิ

เกณฑ ์

ผล

ประเมนิ

อิง

เกณฑ ์

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ 
                 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดี ดีมาก 3.60 ได ้

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                   ท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 
 

ดีมาก ดีมาก 3.89 ได ้

มำตรฐำนด้ำนครู 
มาตรฐานที่ 8 ครูมีความรู้ความสามารถตรงกบังานที่รับผิดชอบและครู    

                  เพียงพอ     
 

พอใช ้ พอใช ้ 2.15 ได้ 

มำตรฐำนด้ำนผู้บริหำร 

มาตรฐานที่ 10    ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร  ดีมาก ดีมาก 3.77 ได ้
มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามกีารจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงาน 
                     อย่างเป็นระบบ  ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา                      

ดี ดี 3.21 ได ้

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย 
                    เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ดี ดีมาก 3.66 ได ้

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและทอ้งถิ่นมีสื่อ 
                   การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดี ดี 3.05 ได ้

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
                    ชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
 

ดี ดีมาก 3.64 ได ้

 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.  (√ )  ได้       (   )  ไม่ได ้

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 



การวเิคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 

 

ปัจจัยภำยในสถำนศึกษำ 
จุดเด่น 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ปฐมวัย 
       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์  มีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหวมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
      ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
       สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  ผู้บริหาร      
มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  
 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมและมัธยมศึกษำ 
         ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์   มีสุ ขภาพกายและสุขภาพจิตที่ ดี   มี
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์   คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
     ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
     ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถใน            
การบริหารจัดการ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดควรพัฒนำ 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ปฐมวัย 
         ผู้เรียนควรพัฒนาให้เล่น/ท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้และชื่นชมในผลงานของตนเอง เช่น การจัด
กิจกรรมประกวดทักษะ สิ่ งประดิษฐ์   กิจกรรม
รับผิดชอบท าความสะอาดในเขตท่ีรับผิดชอบ 
          ครูควรได้ รับการ พัฒนาความรู้ เ กี่ ยวกับ
เป้าหมายการจัดการศึกษา  การวัดผล  ประเมินผล  
การน าผลมาใช้พัฒนาผู้เรียนโดยมีการศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ  มีการติดตาผลการพัฒนาโดยน า
ความรู้มาจัดประสบการณ์อย่างใกล้ชิด ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม  
 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมและมัธยมศึกษำ 
        ผู้เรียนควรพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร เช่น โครงการวัดประเมินผลเป็นต้น 
        สถานศึกษาควรกระตุ้นและสนับสนุนครูให้มี          
การพัฒนาด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้ เรียนและ            
อิงพัฒนาการของผู้เรียน  โดยครูน าผลการประเมิน         
มาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ  ตลอดจนให้มีการจัดหาและจัดท าสื่อที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
     สถานศึกษาควรพัฒนาให้มีหลักสูตรเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้  เช่น การจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โครงการน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่  
เป็นต้น 



กำรวิเครำะห์สถำนศึกษำจำกผลกำรประเมิน(ต่อ) 
ปัจจัยภำยนอกสถำนศึกษำ 

โอกำส 
 

- สร้างความร่วมมือในการท างานให้เป็นเอกภาพ 
- จัดเวทีสะท้อนความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ  ศึกษาดูงาน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย 

- จัดกิจกรมการเรียนการสอนตามท่ีเรียนถนัดและ
สนใจ 

อุปสรรค 
 

- บุคลากรขาดความร่วมมือในการท างาน 
- บุคลากรยังไม่เข้าใจระบบการท างาน 
- ครูผู้สอนขาดความรู้ในด้านการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ครูไม่สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง 
- ครูขาดความรู้ในด้านกาท าวิจัยในชั้นเรียน 

 

   

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 
      ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ปฐมวัย 
  ผู้เรียนควรพัฒนาให้เล่น/ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้  และชื่นชมในผลงานตนเอง เช่น การจัดกิจกรรม
ประกวดทักษะสิ่งประดิษฐ์  กิจกรรมรับผิดชอบท าความสะอาดในเขตท่ีรับผิดชอบ เป็นต้น 
 ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการจัดการศึกษา  การวัดผล  ประเมินผล   การน าผลมาใช้
พัฒนาผู้เรียน  โดยมีการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  มีการติดตามผลการพัฒนา โดยน าความรู้มาจัดประสบการณ์
อย่างใกล้ชิด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
 ผู้เรียนควรพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร เช่น การจัดกิจกรรมนักเรียนเลิศวิชาการ  
โครงการวัดประเมินผล  เป็นต้น 
 สถานศึกษาควรกระตุ้นและสนับสนุนครูให้มีการพัฒนาในด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับสภาพการจัดการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน  ให้ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  ตลอดจนให้มีการจัดหาและจัดท าสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน  และน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
 สถานศึกษาควรพัฒนาให้มีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้  เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น 

  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีปริมาณ
งาน ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี 
 



1.  ปริมำณงำน 
รายการ จ านวน/หน่วย 

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

234  คน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
    3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา   
    3.2 ข้าราชการครู 
    3.3 พนักงานราชการ   
    3.4 ครูธุรการ 

 
 1  คน 
 15 คน 
 -  คน 

               1  คน 
 

2.  ผลกำรด ำเนินงำน 
      จากการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลได้ดังนี้ 

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

      ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 
     ระดับปฐมวัย 
      ตำรำงท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนด้ำน 

ครบทั้ง 4 ด้ำน 
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำ 

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

ร้อยละ 95.97 95.68 95.45 77.25  
 

 



ระดับขั้นพื้นฐำน 
1.  ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 - ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3      
ตำรำงท่ี 2   แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -               
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา  2562             

วิชำ 
เป้ำ 

หมำย 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 จากตารางที่ 2 พบว่า  ในภาพรวมผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.60  มีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 76.67  โดยกลุ่มสาระการเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ สาระกา
เรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี    ส่วนวิทยาศาสตร์มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว 
ตำรำงท่ี  3    แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน   
                  ปีกำรศึกษำ  2561 กับปีกำรศึกษำ 2562 

ชั้น 
กลุ่มสำระ 

เป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ เพ่ิมขึ้น/

ลดลง 
ร้อยละ หมำยเหตุ 

2561 2562 
ภาษาไทย 75 78.12 78.74 +0.62 6.88  
คณิตศาสตร ์ 75 78.11 78.62 + 0.51 5.66  
วิทยาศาสตร ์ 75 75.32 75.54 + 0.22 2.44  
สังคมศึกษา ฯ 75 78.20 78.57 + 0.37 4.11  
สุขศึกษา 80 81.03 81.50 + 0.47 5.22  
ศิลปะ 80 82.63 83.23 + 0.60 6.66  
การงานอาชีพ ฯ 75 79.81 82.73 + 2.92 32.44  
ภาษาต่างประเทศ 75 81.01 81.91 +0.90 10.00  



เฉลี่ย 76.67 79.28 79.60 +0.32 3.55  

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ 1 -ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.60    ในปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  79.28    
เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่า โดยรวมผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 3.55   และเมื่อเปรียบเทียบรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ในปีการศึกษา 2562 สูงกว่า  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ตำรำงท่ี 4  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
              ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ  2562 

ระดับชั้น 
จ า น ว น
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงท่ี 5  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
               ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ  2562 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ด ี ดีเยี่ยม 

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

รวม 188 2 10 67 109 176 93.62 

ตำรำงท่ี 6   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
               ขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551  ปีกำรศึกษำ 2562  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ใน   
               ระดับผ่ำนขึ้นไป 

สมรรถนะส ำคัญ 
ผลกำรประเมิน ระดับผ่ำน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 3 5 15 23 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 4 4 15 23 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- 2 9 12 23 100 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 5 8 10 23 100 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- 5 8 10 23 100 

รวม 23 100 



ตำรำงท่ี 7    ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ  
                ขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551  ปีกำรศึกษำ 2562   ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3               
                ในระดับผ่ำนขึ้นไป  

สมรรถนะส ำคัญ 
ผลกำรประเมิน ระดับผ่ำน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน ด ี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1 - 6 10 16 94.18 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

1 - 6 10 16 94.18 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

1 - 6 10 16 94.18 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

1 - 6 10 16 94.18 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

1 - 6 10 16 94.18 

รวม 1 -   16 94.18 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
ตำรำงท่ี 8   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา2562 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

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

 
 
 
 



ตำรำงท่ี  9  แสดงคะแนนสอบ O-NET   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสำระฯ 
จ ำ น ว น
คน 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ ำนวน/ร้อยละนักเ รียนที่มี
คะแนนสูงกว่ำขีดจ ำกัดล่ำง 

ภาษาไทย 20 46.91 9.68 45.50 5 
คณิตศาสตร์ 20 24.50 11.82 22.50 2 
วิทยาศาสตร์ 20 31.35 8.44 31.50 2 
ภาษาต่างประเทศ 20 28.75 7.18 28.75 2 
เฉลี่ย 20 32.88 9.28 32.06 3 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่า โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมิน O-Net เฉลี่ยร้อยละ  
32.88   โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ   มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ร้อยละ 50    
 
ตำรำงท่ี 10 เปรียบเทียบคะแนนสอบ O-NET   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562 
 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

เพ่ิมข้ึน /
ลดลง 

หมายเหตุ จ านวน 
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จ านวน 
คน 

ค ะ แ น น
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 13 44.21 20 46.91 + 2.70  
คณิตศาสตร์ 13 18.85 20 24.50 + 5.65  
วิทยาศาสตร์ 13 30.38 20 31.35 + 0.97  
ภาษาต่างประเทศ 13 30.38 20 28.75 - 1.63  
เฉลี่ย  30.96 20 32.88 + 1.92  

 
 จากตารางที่ 10  พบว่า โดยรวมคะแนนสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ  1.92  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 
 
 
 



ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ตำรำงท่ี 11   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 
 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

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

 
ตำรำงท่ี 12  แสดงคะแนนสอบ O-NET   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสำระฯ จ ำนวนคน คะแนนเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ย 
ร้อยละคะ 

จ ำนวน/ร้อยละนักเรียน
ที่มีแนนสูงกว่ำขีดจ ำกัด
ล่ำง 

ภาษาไทย 17 45.82 12.84 42.00 4 
คณิตศาสตร์ 17 19.06 9.75 24.00 2 
วิทยาศาสตร์ 17 27.32 6.98 26.50 3 
ภาษาต่างประเทศ 17 27.06 11.32 26.00 2 
เฉลี่ย 17 29.82 10.22 29.63 2.75 

 
 จากตารางที่ 12  พบว่า โดยรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมิน   O-Net เฉลี่ยร้อยละ  
29.82  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ร้อยละ 50   
 
 
 
 
 
 
 
 



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

กลุ่มสำระฯ 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

เพิ่มขึ้น /
ลดลง 

หมำยเหตุ จ ำนวน 
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จ ำนวน 
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 13 44.21 17 45.82 + 1.61  
คณิตศาสตร์ 13 18.85 17 19.06 + 0.21  
วิทยาศาสตร์ 13 30.38 17 27.32 - 3.32  
ภาษาต่างประเทศ 13 30.38 17 27.06 -  3.32  
เฉลี่ย 13 30.96 17 29.82 - 1.14  

 
 จากตารางที่ 13 พบว่าโดยรวมคะแนนสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  มีคะแนน
เฉลี่ยลดลง ร้อยละ  1.14  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น     2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง   2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่  14   แสดงการ เปรี ยบเทียบผลการประเมินผลสั มฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของนั ก เรี ยน ( NT) 
                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561-2562 

 
ความสามารถและตัวชี้วัด 
 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 

ร้อยละ มาตรฐาน ร้อยละ มาตรฐาน ร้อยละ มาตรฐาน 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 50.58 34.61 38.00 14.34 -12.58 -20.27 

- บอกความหมายของค าและประโยคจากเรื่อง
ที่ฟังดูอ่าน 

48.52 52.66 49.50 12.15 +0.98 -40.51 

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

43.52 49.42 30.88 13.56 -9.64 -35.86 

- คาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง
ดูอ่าน 

53.59 42.55 28.49 16.75 -25.1 -25.80 

- สื่อสารความรู้ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังดูอ่าน 

38.65 44.07 50.00 16.45 +11.35 -27.62 

ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ 35.12 44.79 29.52 15.69 -5.60 -29.10 

- จ านวนและการด าเนินการ 33.33 93.93 41.17 15.23 +7.84 -78.67 

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

- มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ 
หรือสารสนเทศ 

38.23 38.75 - - - - 

- วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ 55.55 35.27 - - - - 

- สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน 42.15 42.55 - - - - 

- ให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้งเพ่ือการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

44.11 41.65 - - - - 

รวมควำมสำมำรถ 3 ด้ำน 43.69 31.23 33.76 18.63 -9.93 -12.60 

 



ผลกำรประเมินทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
 ระดับชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 3 

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

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

รวม 
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน 

33.76 41.84 45.70 

 
2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ปีการศึกษา 2561- 2562 
ความสามารถ ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 50.58 38.00 -12.58 
ด้านค านวณ 35.12 29.52 -5.6 
ด้านเหตุผล 45.37 - - 

รวม 
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน 

43.69 33.76 -9.93 

 
จากตาราง พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 3 
 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 

 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์     พันธกิจ เป้าหมาย 

และความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม  ก าหนดวิธีด าเนินงานที่มี หลักวิชา ผลการวิจัย 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล   การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ 
เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  
คุณภาพที่พึงประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง  ส าหรับส่งเสริม  ก ากับ  ดูแล ตรวจสอบ  ประเมินผล และ
เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประกอบด้วย                                                                               

1. มาตรฐานการศึกษาชาติ  เป็นเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ  ครอบคลุม
การจัดการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท  เป็นมาตรฐานที่ก าหนดเป้าหมายไว้กว้าง ๆ  เพ่ือให้
องค์กรหลักท่ีจัดการศึกษาน าไปก าหนดแนวทางสู่การปฏิบัติ 

2. มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษาที่องค์กร
หลักใน    การจัดการศึกษาน ามาตรฐานชาติมาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ
การศึกษา  ได้แก่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา  
อันเกิดจาก การได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทางใน
การตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ  และโรงเรียน
มหาธิคุณวิทยาต้องใช้ส าหรับการประเมินตนเองเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติการศึกษา   นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม
ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  และปรับปรุงคุณภาพ  เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยายึดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธืการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัย 

กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
         ในการบริหารงาน  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้จัดโครงสร้างการบริหารงานที่เอ้ือต่อ 



การพัฒนางาน  และสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยแบ่งงานออกเป็น  4 ฝ่าย  
ได้แก่  1. บริหารงานวิชาการ 2. บริหารงานงบประมาณ  3. บริหารงานบุคคล  4. บริหารงานทั่วไป 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของแต่ละงานด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการด าเนินงานตาม
ระบบต่าง ๆ ตามขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ  สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด  จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และกลยุทธ์เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 คุณธรรมน าความรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  ชวีีมีสุข  ยุคชุมชนร่วมพัฒนา  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
พันธกิจ 
 จัดการศึกษาปฐมวัย(4-5 ปี) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) 
ให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดย 

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

 
กลยุทธ์ 

เพ่ือเป็นการสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตาม 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 4 
กลยุทธ์  ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพนักเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  เป้าประสงค์    

1. นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

2.  นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้   รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง     

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. นักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับรายการหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนานักเรียน 



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

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
          เป้าประสงค ์

1. ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีความพึงพอใจการจัดการศึกษา 

 

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

กับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จจ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนำคุณภำพนักเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

เป้ำประสงค์(Goal) ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย (KPI &Target) 
1. นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้   

รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3. นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะการด ารงชีวิตที่มี

คุณภาพตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. นักเรียนได้รับการสนับสนนุการศึกษาโดย ไม่เสยี

ค่าใช้จ่ายส าหรับรายการหนังสอืเรียน อุปกรณ์        
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน   

1. นักเรียนร้อยละ 90  มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้    

3. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษา
ส าหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

 

 



กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
 

เป้ำประสงค์(Goal) ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย (KPI &Target) 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา สามารถจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. บุคลากรมีคุณธรรมและใช้ชี วิ ต อย่ า ง

พอเพียง 
3. บุคลากรมีความก้าวหน้าและได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติ 

1. บุ ค ล า ก ร ทุ ก ค น ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า  ส า ม า ร ถ           
จัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ 

2. บุคลากรทุกคนมีคุณธรรมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
3. บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าและได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ 

 
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 

เป้ำประสงค์(Goal) ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย (KPI &Target) 
1. ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. บริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 

 
3. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความพึง

พอใจการจัดการศึกษา 

1. องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา และร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม 
3. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร้อยละ 85  มีความ

พึงพอใจในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่  4   พัฒนำคุณภำพระบบงำน 
 

เป้ำประสงค์(Goal) ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย (KPI &Target) 
1. โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งใน

การบริหารและการจัดการศึกษา สามารถ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิ
บาล 

2. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ     

3. พัฒนาอาคารสถานที่ 
 

1. โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็ง ในการ
บริหารและการจัดการศึกษา สามารถยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล 

2. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่าง
น้อย   20 เครื่อง  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1 
เครือข่าย  

3. โรงเรียนมีอาคารที่แข็งแรง  สวยงาม และภูมิทัศน์
ที่สวยงาม  เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

 



ส่วนที่ 4 
มำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนมหำธิคุณวิทยำ 

 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนมหำธิคุณวิทยำ 
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยาได้ศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1   มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระดับปฐมวัย จ านวน 11 มาตรฐาน และ
ระดับประถมศึกษาจ านวน 15 มาตรฐาน   ดังนี้ 
 
ระดับปฐมวัย  
มำตรกำรด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 1   เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 

1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและ      

                สิ่งเสพติด 
 
มำตรฐำนที่ 2  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมรณ์และจิตใจ 

  2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
  2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
  2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
  2.4  ชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
 
มำตรฐำนที่ 3   เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม 

3.1  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 
 
 



มำตรฐำนที่  4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่าง ตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิงต่าง ๆ  ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
4.3 มีทักษะทางภาษที่เหมาะสมกับวัย  
4.4  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4.5 มจีินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

มำตรฐำนที่  5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี  ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
  5.1  ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา ปฐมวัยและสามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถ 
จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
5.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผล 

การพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
  5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด 
ประสบการณ์ 
  5.7  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
  5.8  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
  5.9  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
 

มำตรฐำนที่ 6 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
  6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย       
  6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
  6.4  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่หนดไว้ในแผนพัฒนา  
คุณภาพสถานศึกษา 
  6.5  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
  6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม 
ศักยภาพและเต็มเวลา 



6.7 เด็ก  ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ 

7.1  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

  7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 

มำตรฐำนที่ 8  สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด ในกฎ กระทรวง 
8.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
 สถานศึกษา        

         8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  8.5 น าผลการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษอย่างต่อเนื่อง 
  8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพภายใน 
 

มำตรฐำนที่ 9  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
  9.2 มีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน   
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 

มำตรฐำน 10   กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ  วิสัยทัศน์และจุดเน้นของกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

   10.1  จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมาย ปรัชญา  วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  
   10.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
   มำตรฐำนที่  11  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริม

สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 
  11.1  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษา 
  11.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 



ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ) 
มำตรกำรด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เขียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย  สม่ าเสมอ 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ                     

                          ความรนุแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 

                     1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนดรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ    
ตามจินตนาการ  
 
มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนเเละกตัญญกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 

มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด รักกำรเรียนรู้ และ   
                   พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

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

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
  

มำตรฐำนที่  4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค ์คิดตดัสินใจ 
                     แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล 

  4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง  

  4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
  4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
  4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  



มำตรฐำนที่  5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
 

มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี 
                    เจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 

  6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
  6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
  6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความร้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  

 
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ   
สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
         7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และให้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ 
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
    7 3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุลคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 
    7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
    7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่    
หลากหลาย 
            7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
   7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และให้ผล 
ในการปรับการสอน 
   7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
   7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  
 
 



มำตรฐำนที่ 8  ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
    8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  
    8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ   
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง ด้านวิชาการและการจัดการ 
    8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน  
แผนปฏิบัติการ 
    8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
    8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
    8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม 
ศักยภาพและเต็มเวลา 
 
มำตรฐำนที่ 9  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่  
                     อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
    9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  
    9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม 
    9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
 
มำตรฐำนที่  10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ 
                     ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
    10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

10.2  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด   
ความสามารถและความสนใจ 
    10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง 
    10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
อย่างสม่ าเสมอ 
    10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 
 
 



 มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำ 
                    เต็มศักยภำพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 
 ความสะดวก พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
    11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
    11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย 
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
มำตรฐำนที่ 12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎ  
                     กระทรวง 
    12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา 
    12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
    12.5 น าผลการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ                        
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพภายใน 
 
มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 13  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่ง 
                      กำรเรียนรู้ 
    13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง 
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศีกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

  13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา 
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 



มำตรำฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่ 
                    ก ำหนดขึ้น 
   14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
    14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
จุดเน้นของสถานศึกษา 
 
มำตรำฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  
มำตรฐำนที ่15   กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ 
                      และส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 
    15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามฐนวทางการปฏิรูป 
                            การศึกษา 
    15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 5 
 ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 

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

จุดเน้นกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1               
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 
2. จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า พัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมใน 

การประกอบอาชีพ 
3. จัดการศึกษาเพ่ือเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
4. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
6. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียนของ ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความ 

เข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. 
8. บริหารจัดการสานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน 

ของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ 
9. จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาห้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

และการอยู่อาศัย 
เพ่ือเป็นการสนองนโยบายการศึกษาของหน่วยเหนือและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

มหาธิคุณวิทยา   จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานที่ก าหนด  4 
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
1.1 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.2 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ เกิดการ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 

2.1  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2.2  ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
  2.3  สนับสนุนให้ครูได้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
            3.1  ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  3.2  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้องค์กรเครือข่ายเพ่ือสร้างสิทธิและโอกาสคุณภาพการจัด
การศึกษาและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำคุณภำพระบบงำน 

4.1  ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
  4.2   มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ     
  4.3  พัฒนาอาคารสถานที่ให้ทันสมัยและพร้อมบริการ  ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับ 

การจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 6 
งำน/โครงกำรในปีงบประมำณ 2564 

 

  

 โดยมีโครงการท่ีตอบสนองมาตรฐานการศึกษาและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 ดังนี้ 

 

งำนบริหำรงำนวิชำกำร  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วิถีพุทธกัลยาณมิตรและวันส าคัญ 
ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนสู่มาตรฐาน 
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
โครงการประสานนโยบายของส านักงานเขต งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
งำนบริหำรงำนงบประมำณ  

โครงการบริหารงานพัสดุ  การเงินสารบรรณ 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บริหารจัดการสถานศึกษาตามแผลกลยุทธ์โรงเรียน 
 

งำนบริหำรทั่วไป           
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ชุมชนสัมพันธ์ 
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียน 
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 



                               คณะผู้จัดท ำ 
 
 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 

1. นายส าอางค์  ค าสุริยะ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
2. นายสุภาพ  รัตน์วงษ์สวัสดิ์    กรรมการสถานศึกษา 
3. นายบุญเพ็ง หวังอ้อมกลาง    กรรมการสถานศึกษา 
4. นายเหรียญ พงษ์พา    กรรมการสถานศึกษา 
5. นายยงยศ   หนุนวงศ ์  กรรมการสถานศึกษา 
6. นางสาวสุภาพร เฉลิมศรี   กรรมการสถานศึกษา 
7. นางสมบูรณ์ ศรีดีเลิศ            กรรมการสถานศึกษา  
8. นางสาวพุทธชาด   ยิ่งสบาย  คร ู
9. นางประกันเล็ก  โพธิชัย  เลขานุการ 
  

คณะผู้จัดท ำ 
1. นางประกันเล็ก โพธิชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
2. นาสุมาลี  บุญเลิง   ครู   ช านาญการพิเศษ    
3. นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว   คร ู   ช านาญการพิเศษ 
4. นายไพรัตน์  ช่วงกลั่น   คร ู   ช านาญการพิเศษ 
5. นางยุพิน  ช่วงกลั่น   ครู    ช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวรังสิมา  สงเคราะห์                 ครู    ช านาญการ 
7. นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล  คร ู   ช านาญการ 
8. นายนพรัตน์  สุบรรทม   คร ู
9. นางพุทธชาด  วรวัฒน์   คร ู
10. นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน  คร ู
11. นางสาวไพลิน   ยาสุขศรี  คร ู
12. นางสาวรัชนี  แก้วสีม่วง   คร ู
13. นายวีระพงษ์   อุทะลา   คร ู
14. นางสาวชยิสรา    เมิงเมือง  คร ู
15. นางรัตนาภรณ์   ปังสี   ครูธุรการ 



 
ค าสั่งโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

ที่    40   /   2563 
เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

............................................................... 
ด้วยโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาจะจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการ

ในโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  และตามแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียน  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ   เป้าประสงค์ของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  โดยยึดขอบข่าย
งานการบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
ในปีงบประมาณ 2564  

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  2547   โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   ดังต่อไปนี้ 

1. นางประกันเล็ก  โพธิชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสุมาลี  บุญเลิง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายไพรัตน์  ช่วงกลั่น   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางบุญนภา   โชติชัยธนากุล        ครูช านาญการ  กรรมการ 
6. นางยุพิน  ช่วงกลั่น   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี              คร ู   กรรมการ 
8. นางสาวมณฑิรา   ต๊ะศรีเรือน  ครู    กรรมการ 
9. นางสาวรังสิมา  สงเคราะห์               ครูช านาญการ              กรรมการ 
10. นายนพรัตน์      สุบรรทม  ครู    กรรมการ 
11. นางสาวรัชนี     แก้วสีม่วง  คร ู   กรรมการ 
12. นายวีระพงษ์    อุทะลา  คร ู   กรรมการ 
13. นางสาวชยิสรา  เมิงเมือง  คร ู   กรรมการ 
14. นางสาวพุทธชาด  ยิ่งสบาย  คร ู   กรรมการและเลขานุการ        

     

  ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จภายในวันเวลาที่ก าหนด   ถ้าหากว่ามีปัญหา ในการ
ด าเนินการ   ให้รีบรายงานหัวหน้าสถานศึกษาทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 



 

       ทั้งนี้   ตั้งแต่ วันที่    1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.   2563 
                 สั่ง    ณ    วันที่    1    เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
  

         
                 (นางประกันเล็ก  โพธิชัย) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


