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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕9 

 
 

โรงเรียน โพธิ์ทอง “จนิดามณี”       . 

อ าเภอ   โพธิ์ทอง    จังหวัด  อ่างทอง   . 
 

 
 

เอกสารล าดับที่ …….. 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๕  

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
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ค าน า 
 

  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี” ฉบับ

นี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการแสดงผลการจัดการศึกษาต่อ

ผูป้กครอง และสาธารณชน  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.

๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการและสังคมว่า

สถานศกึษาจัดการศึกษาให้มคีุณภาพ 

ตามมาตรฐาน โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี” ได้จัดท าผลการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๕  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานพัฒนา

คุณภาพการศกึษาต่อไป 

ในการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเล่มนี้ โรงเรียนได้รับ

ความร่วมมือจากครู นักเรียน นักการภารโรง ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน   ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดท าและใหข้้อมูลเป็นอย่างดีโรงเรียนจงึขอขอบคุณ

ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

       

 

         (นายมงคล   บกสกุล) 

             ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง“จนิดามณี”  
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สารบัญ 

ค าน า       

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน     ๑ 

 ข้อมูลทั่วไป     ๑ 

 ข้อมูลครูและบุคลากร     1 

 ข้อมูลนักเรียน     3 

 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศกึษา     4 

 ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ   12 

 แหลง่เรียนรู้ภายนอกและภายในสถานศกึษา/ภูมปิัญญาท้องถิ่น   15 

 ข้อมูลงบประมาณ   17 

 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   ๑7 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะ   19 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผา่นมา   23 

 ผลการติดตามและตรวจสอบฯ ของสถานศกึษาปีการศึกษา 2558   30 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  32 

 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  40 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการความช่วยเหลือ  41 

 สรปุผล  41 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  43 

 ความตอ้งการและความช่วยเหลอื  44 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  45 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา  45 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  46 

 
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ประกาศก าหนดค่ามาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 47 

 50 
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~ ๑ ~ 
 

 

 

ส่วนที่ ๑  

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนโพธิ์ทอง“จนิดามณี”  ที่ตัง้ ๑๔๒   หมูท่ี ่  ๖   ต าบลอ่างแก้ว  อ าเภอโพธิ์ทอง   

จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๕  โทร. ๐-๓๕๖๙-๑๘๒๘  

โทรสาร   ๐-๓๕๖๙-๑๘๒๘      e-mail:phothong_jinda@hotmail.com  

website:http : //www.pj.ac.th   เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศกึษาปี
ที่ ๖ เนือ้ที่ ๑๕ ไร่ ๒๐๐ ตารางวา   เขตพืน้ที่บริการ ๑๓ ต าบล  ได้แก่  ต าบลอ่างแก้ว ต าบลสาม

งา่ม  ต าบลอินทประมูล  ต าบลองครักษ์ ต าบลบางระก า  ต าบลบางเจ้าฉ่า ต าบลบ่อแร่ ต าบลบาง

พลับ  ต าบลโพธิ์รังนก ต าบลร ามะสัก   ต าบลยางช้าย  ต าบลทางพระ  และต าบลหนองแม่ไก่ 

 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 

 จ านวนบุคลากร 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ช่างสี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่อื่นๆ บุคลากรทั้งหมด 

1 52 4 4 1 4 66 

 

 

 ข้อมูลผู้บริหาร 

  ผูอ้ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล  นายมงคล  บกสกุล  โทรศัพท์ 0874-134-384         

e-mail  mongkhon_2507@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท(การศกึษามหาบัณฑติ)  

สาขา  การบริหารการศกึษา   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนีต้ั้งแต่ 31 ตุลาคม 2559  จนถึงปัจจุบัน 

เป็นเวลา -  ปี  6 เดือน 

  

 

 

 

 

mailto:mongkhon_2507@hotmail.com
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~ ๒ ~ 
 

 

 

  วุฒกิารศึกษาสูงของบุคลากร 

 
 

วุฒกิารศึกษาสูงของครูประจ าการ 

 

 
 

 

26%

62%

6%

6%

วุฒกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปวช.

อื่นๆ

16,31%

36, 69%

วุฒกิารศึกษาสูงสุดของครูประจ าการ

ปรญิญาโท

ปรญิญาตรี
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~ ๓ ~ 
 

 

 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนครู(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชม/สัปดาห์) 

ภาษาไทย 8 14 

คณิตศาสตร์ 7 15 

วิทยาศาสตร์ 9 17 

สังคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 8 18 

สุขศึกษาและพละศกึษา 3 20 

ศลิปะ 3 19 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 13 

ภาษาต่างประเทศ 8 16 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 3 7 

 

 

     

๓ ข้อมูลนักเรยีน (ณ  วันที ่๑๐  มิถุนายน 2559) 
 

ระดับชั้นเรยีน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ 5 91 77 168 33.60 

ม.๒ 5 113 104 217 43.40 

ม.๓ 5 106 90 197 39.40 

ม.๔ 4 58 90 148 37.00 

ม.๕ 4 52 72 124 31.00 

ม.๖ 4 33 74 107 26.75 

รวม 27 453 507 960  
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔ ~ 
 

  

 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 166 0 0 0 43 43 44 28 8 80 48.19 

คณิตศาสตร์ 166 0 54 46 28 22 8 4 4 16 9.64 

วทิยาศาสตร์ 166 0 11 17 36 45 32 21 4 57 34.34 

สังคมศึกษา ฯ 166 0 12 13 28 36 39 19 19 77 46.39 

สุขศึกษาและพลศกึษา 166 0 0 0 12 5 24 61 64 149 89.76 

ศลิปะ 166 0 27 26 43 7 49 14 0 63 37.95 

การงานอาชพีฯ 166 0 12 14 26 30 29 25 30 84 50.60 

ภาษาต่างประเทศ 166 0 12 12 30 43 35 9 25 69 41.57 

รายวชิาเพิ่มเตมิ......            
 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 165 0 0 22 21 38 25 21 8 54 32.73 

คณิตศาสตร์ 165 0 61 48 29 13 5 4 5 14 8.48 

วทิยาศาสตร์ 165 0 8 18 49 44 29 13 4 46 27.88 

สังคมศึกษา ฯ 165 0 27 26 42 29 22 9 10 41 24.85 

สุขศึกษาและพลศกึษา 165 0 1 1 31 32 28 18 54 100 60.61 

ศลิปะ 165 0 7 36 76 24 4 0 18 22 13.33 

การงานอาชพีฯ 165 0 0 8 12 21 31 36 57 124 75.15 

ภาษาต่างประเทศ 165 0 50 42 24 18 10 14 7 31 18.79 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕ ~ 
 

รายวชิาเพิ่มเตมิ......            

 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี ๑ 
จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านว

นท่ี

เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 211 0 32 39 52 33 33 11 11 55 26.07 

คณิตศาสตร์ 211 4 27 86 36 16 12 14 16 42 19.91 

วทิยาศาสตร์ 211 3 31 27 39 34 38 20 19 67 31.75 

สังคมศึกษา ฯ 211 2 28 22 28 44 43 31 13 87 41.23 

สุขศึกษาและพลศกึษา 211 0 40 36 40 36 33 17 9 59 27.96 

ศลิปะ 211 0 15 18 31 34 29 27 57 113 53.55 

การงานอาชพีฯ 211 3 91 6 9 16 35 43 8 86 40.76 

ภาษาต่างประเทศ 211 0 51 47 28 30 33 5 17 55 26.07 

รายวชิาเพิ่มเตมิ......            
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 

นร.ที่

ได้

ระดับ 

๓ ขึน้

ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 203 0 45 31 32 32 28 16 21 65 32.02 

คณิตศาสตร์ 203 4 30 31 32 38 44 18 6 68 33.50 

วทิยาศาสตร์ 203 2 28 9 25 59 29 19 32 80 39.41 

สังคมศึกษา ฯ 203 0 26 30 38 37 33 17 22 72 35.47 

สุขศึกษาและพลศกึษา 203 0 18 22 31 52 43 23 14 80 39.41 

ศลิปะ 203 0 0 5 19 40 33 40 66 139 68.47 

การงานอาชพีฯ 203 0 3 1 14 65 74 37 9 120 59.11 

ภาษาต่างประเทศ 203 0 42 40 47 29 19 15 11 45 22.17 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
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~ ๖ ~ 
 

รายวชิาเพิ่มเตมิ......            

  
  

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 188 0 88 16 16 14 19 22 13 54 28.72 

คณิตศาสตร์ 188 0 66 42 22 28 15 7 8 30 15.96 

วทิยาศาสตร์ 188 0 24 54 34 19 23 25 9 57 30.32 

สังคมศึกษา ฯ 188 0 32 14 27 39 19 22 35 76 40.43 

สุขศึกษาและพลศกึษา 188 0 0 0 21 54 51 33 20 104 55.32 

ศลิปะ 188 0 2 2 11 20 31 39 83 153 81.38 

การงานอาชพีฯ 188 0 30 12 15 22 31 23 55 109 57.98 

ภาษาต่างประเทศ 188 0 19 6 24 39 47 31 22 100 53.19 

รายวชิาเพิ่มเตมิ......            
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 188 0 50 29 25 21 32 23 14 69 36.70 

คณิตศาสตร์ 188 0 81 27 13 29 18 9 11 38 20.21 

วทิยาศาสตร์ 188 0 69 28 8 16 28 28 11 67 35.64 

สังคมศึกษา ฯ 188 0 37 15 28 23 39 10 36 85 45.21 

สุขศึกษาและพลศกึษา 188 0 2 0 0 3 22 67 94 183 97.34 

ศลิปะ 188 0 0 0 16 11 13 11 137 161 85.64 

การงานอาชพีฯ 188 2 35 8 7 33 36 30 37 103 54.79 

ภาษาต่างประเทศ 188 0 8 16 34 48 29 25 28 82 43.62 

รายวชิาเพิ่มเตมิ......            

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗ ~ 
 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 139 0 50 27 30 21 10 0 1 11 7.91 

คณิตศาสตร์ 139 1 14 12 29 16 11 7 49 67 48.20 

วทิยาศาสตร์ 139 1 19 24 24 24 22 14 11 47 33.81 

สังคมศึกษา ฯ 139 0 0 0 6 11 48 28 46 122 87.77 

สุขศึกษาและพลศกึษา 139 0 10 13 8 1 10 23 74 107 76.98 

ศลิปะ 139 0 0 1 11 27 20 26 54 100 71.94 

การงานอาชพีฯ 139 0 16 3 4 6 20 21 69 110 79.14 

ภาษาต่างประเทศ 139 0 27 38 43 16 9 3 3 15 10.79 

รายวชิาเพิ่มเตมิ......            
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ นร.ที่

ได้ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 
จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 137 3 29 13 45 22 21 3 1 25 18.25 

คณิตศาสตร์ 137 0 18 22 21 11 10 14 41 65 47.45 

วทิยาศาสตร์ 137 2 21 30 14 20 20 14 16 50 36.50 

สังคมศึกษา ฯ 137 0 2 14 27 22 32 26 14 72 52.55 

สุขศึกษาและพลศกึษา 137 0 0 0 0 3 18 14 102 134 97.81 

ศลิปะ 137 0 11 2 2 11 16 20 75 111 81.02 

การงานอาชพีฯ 137 3 14 7 10 15 19 19 50 88 64.23 

ภาษาต่างประเทศ 137 0 11 26 52 34 10 1 3 14 10.22 

รายวชิาเพิ่มเตมิ......            

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๘ ~ 
 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  5 ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 119 0 13 11 13 7 22 28 25 75 63.03 

คณิตศาสตร์ 119 0 9 20 29 32 11 9 9 29 24.37 

วทิยาศาสตร์ 119 0 13 8 6 11 20 21 40 81 68.07 

สังคมศึกษา ฯ 119 0 14 12 19 20 23 17 14 54 45.38 

สุขศึกษาและพลศกึษา 119 0 17 0 7 9 39 32 12 83 69.75 

ศลิปะ 119 0 7 0 34 14 21 13 30 64 53.78 

การงานอาชพีฯ 119 0 20 2 11 15 20 26 25 71 59.66 

ภาษาต่างประเทศ 119 0 0 7 29 44 25 9 5 39 32.77 

รายวชิาเพิ่มเตมิ......            
 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  5 ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ นร.

ท่ีได้ระดับ 

๓ ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 119 0 9 5 13 17 22 25 28 75 63.03 

คณิตศาสตร์ 119 0 8 17 20 33 19 6 16 41 34.45 

วทิยาศาสตร์ 119 0 12 9 6 11 20 21 40 81 68.07 

สังคมศึกษา ฯ 119 1 27 28 31 15 13 4 0 17 14.29 

สุขศึกษาและพลศกึษา 119 2 3 6 11 20 31 32 13 76 63.87 

ศลิปะ 119 0 0 0 16 17 23 23 40 86 72.27 

การงานอาชพีฯ 119 2 16 20 16 18 15 13 19 47 39.50 

ภาษาต่างประเทศ 119 0 0 0 8 28 28 24 31 83 69.75 

รายวชิาเพิ่มเตมิ......            

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙ ~ 
 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี  6 ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ นร.

ท่ีได้ระดับ 

๓ ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 104 0 27 1 24 14 24 10 4 38 36.54 

คณิตศาสตร์ 104 0 48 5 1 0 3 5 42 50 48.08 

วทิยาศาสตร์ 104 0 9 7 15 24 16 19 14 49 47.12 

สังคมศึกษา ฯ 104 0 7 7 19 23 23 18 7 48 46.15 

สุขศึกษาและพลศกึษา 104 0 22 8 9 16 26 17 6 49 47.12 

ศลิปะ 104 0 0 0 3 22 38 16 25 79 75.96 

การงานอาชพีฯ 104 0 29 14 17 7 11 11 15 37 35.58 

ภาษาต่างประเทศ 104 0 3 11 23 33 17 7 10 34 32.69 

รายวชิาเพิ่มเตมิ......            
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 .ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 103 0 34 8 24 10 14 6 7 27 26.21 

คณิตศาสตร์ 103 0 32 39 4 1 5 2 20 27 26.21 

วทิยาศาสตร์ 103 0 26 19 25 22 3 5 3 11 10.68 

สังคมศึกษา ฯ 103 0 7 10 31 19 16 11 9 36 34.95 

สุขศึกษาและพลศกึษา 103 0 14 9 14 13 19 20 14 53 51.46 

ศลิปะ 103 0 0 0 34 39 5 21 4 30 29.13 

การงานอาชพีฯ 103 0 0 7 25 15 20 19 17 56 54.37 

ภาษาต่างประเทศ 103 0 24 18 21 12 13 13 2 28 27.18 

รายวชิาเพิ่มเตมิ......            

  

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐ ~ 
 

 

 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพงึประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีที่ ๑ 164 111 53 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ ๒ 199 99 74 27 0 

มัธยมศกึษาปีที่ ๓ 186 128 57 1 0 

มัธยมศกึษาปีที่ ๔ 137 86 49 2 0 

มัธยมศกึษาปีที่ ๕ 119 89 30 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ ๖ 103 66 35 2 0 

รวม 908 579 298 32 0 

เฉลี่ยร้อยละ 100 63.77 32.82 3.52 0 

 

 

  

 ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

ระดับช้ัน 

จ านวน 

นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอา่นคิด วเิคราะห ์และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีที่ ๑ 164 111 53 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ ๒ 199 99 74 27 0 

มัธยมศกึษาปีที่ ๓ 186 131 54 1 0 

มัธยมศกึษาปีที่ ๔ 137 86 49 2 0 

มัธยมศกึษาปีที่ ๕ 119 87 32 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ ๖ 103 66 35 2 0 

รวม 908 580 297 32 0 

เฉลี่ยร้อยละ 100 63.87 32.70 3.52 0.00 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑ ~ 
 

 

 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที ่๑ 165 165 0 
มัธยมศึกษาปีที ่๒ 203 203 0 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ 188 188 0 
มัธยมศึกษาปีที ่๔ 137 137 0 
มัธยมศึกษาปีที ่๕ 119 119 0 
มัธยมศึกษาปีที ่๖ 103 103 0 

รวม 915 915 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 0 

    

  

 ๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ๕ ด้าน 

   ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

     ผูเ้รียนมีความสามารถในการรับ – ส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 

การเลือกใช้และบูรณาการสื่อหรอืเครื่องมอืที่หลากหลายเพื่อการถ่ายทอด สามรถ 

แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สกึและทัศนะของตนเอง  คิดเป็นรอ้ยละ 70.86 

๒) ดา้นความสามารถในการคิด 

       ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์  

คิดอย่างมวีิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ   มคีวามสามารถในการวางแผนการท างาน 

อย่างเป็นระบบ  สรา้งองค์ความรู ้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจคิดเป็นรอ้ยละ 60.78 

   ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

       ผูเ้รียนมีเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคม แสวงหาความรู้ 

น ามาประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหา  โดยใช้เหตุผล  คุณธรรม ขอ้มูลสารสนเทศประกอบ 

การตัดสินใจ  คิดเป็นรอ้ยละ 57.61 

   ๔) ดา้นความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ 

ผูเ้รียนสามารถติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผูอ้ื่นในเชิงบวก                           



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒ ~ 
 

มีความรับผดิชอบในหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกในสังคม  ปรับตัวใหท้ันกับความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและสภาพแวดล้อม  สามารถเผชิญหนา้กับสถานการณท์ี่เป็นปัญหาและ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  คิดเป็นรอ้ยละ  79.00 

   ๕) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการศกึษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองและ 

สังคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างานและการแก้ปัญหา  สามารถเลือกใช้

เทคโนโลยีในการสรา้งสรรค์ช้ินงาน สามารถอ้างองิแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสบืค้นทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิเคราะหเ์ลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับวัย  คิดเป็นรอ้ยละ 78.91 

 
 

๕. ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรยีน 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

สาระวชิา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย

ละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

คณิตศาสตร ์ 183 27.81 9.99 27.81 3.28 19.67 77.05 

ภาษาไทย 183 40.19 8.75 40.19 0.00 49.73 50.27 

วิทยาศาสตร ์ 182 34.29 10.87 34.29 7.69 36.26 56.05 

ภาษาองักฤษ 183 26.98 6.96 26.98 18.03 56.28 25.68 

สังคมศึกษาฯ 182 43.34 11.84 43.34 2.75 35.17 62.09 
 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

สาระวชิา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย

ละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี

คณิตศาสตร ์ 163 21.79 9.43 21.79 5.52 50.31 44.17 

ภาษาไทย 162 43.42 13.56 43.42 4.32 34.57 61.11 

วิทยาศาสตร ์ 162 30.39 6.71 30.39 3.70 51.85 44.44 

ภาษาองักฤษ 163 1988 5.58 1988 3.68 54.60 41.72 

สังคมศึกษาฯ 163 36.51 7.74 36.51 2.45 43.86 53.68 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓ ~ 
 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

สาระวชิา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย

ละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี

คณิตศาสตร ์ 189 23.59 10.75 23.59 26.46 33.52 40.29 

ภาษาไทย 189 39.98 11.17 39.98 1.59 54.50 43.92 

วิทยาศาสตร ์ 189 31.56 7.42 31.56 6.35 40.74 52.91 

ภาษาองักฤษ 189 27.38 8.15 27.38 16.93 60.87 22.22 

สังคมศึกษาฯ 189 43.66 12.82 43.66 2.12 42.86 55.03 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

ผลการประเมินคุณภาพระดับดับชาติ(O-NET)

ปกีารศึกษา 2559 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๔ ~ 
 

 

 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

สาระวชิา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย

ละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี

คณิตศาสตร ์ 104 18.53 7.43 18.53 18.27 50.00 31.73 

ภาษาไทย 104 44.53 14.07 44.53 1.92 39.42 58.66 

วิทยาศาสตร ์ 104 28.70 6.20 28.70 5.29 31.74 62.99 

ภาษาอังกฤษ 104 21.88 5.18 21.88 0.96 40.39 58.65 

สังคมศึกษาฯ 104 33.23 7.05 33.23 1.92 57.21 41.23 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

ผลการประเมินคุณภาพระดับดับชาติ(O-NET)

ปกีารศึกษา 2559 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๕ ~ 
 

๖. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑) หอ้งสมุดมีขนาด   ๓๘๔  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  31,378 เล่ม 

  การสบืค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรม Library  ๒๐๐๑ 

        จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  62๘   คน ตอ่ วัน 

คิดเป็นรอ้ยละ   68.63  ของนักเรียนทั้งหมด 

 ๒) หอ้งปฏิบัติการ 

  หอ้งปฏิบัติการวทิยาศาสตร์    จ านวน  ๗  หอ้ง 

  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  ๓  หอ้ง 

  หอ้งปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  ๑  หอ้ง 

  หอ้ง (ระบุ).......................      จ านวน ……………….  หอ้ง 

 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน     205    เครื่อง 

  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   ๑๐2    เครื่อง 

  ใช้เพื่อสบืค้นขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ต   ๕๐   เครื่อง 

  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอนิเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 

742 คน ตอ่วัน  คิดเป็นรอ้ยละ 81.08  ของนักเรียนทั้งหมด 

  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     5๓     เครื่อง 

 

 ๔) แหลง่เรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑ หอ้งสมุดมีชีวติต้นแบบ 

๒ หอ้งศูนย์วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

๓ หอ้งภูมิปัญญา 

๔ หอ้ง RESOURCE CENTER 

๕ หอ้งอนิเตอร์เน็ตชุมชน 

๖ หอ้งจรยิศึกษา 

๗ สวนวิทยาศาสตร์ 

๘ ป้ายความรู้ 

๙ หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ 

๑๐ หอ้งพลศึกษา 

๑๑ หอ้งปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๖ ~ 
 

 ๕) แหลง่เรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน  

  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จ 

   พระนางเจ้าสิรกิิติ์  พระบรมราชินนีาถ ต าบลสีบัวทอง    

   อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

๓ 

๒ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด าริ ในสมเด็จพระ            

    นางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินนีาถ (หนองระหารจีน)  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดอ่างทอง  

๓ 

๓ จักสานบางเจา้ฉ่า  ๑๔ 

๔ ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ ๒ 

๕ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มท ากลอง ๒ 

๖ วัดขุนอินทประมูล ๖ 

๗ พระต าหนักค าหยาด ๓ 

๘ วัดท่าอิฐ ๓ 

  

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมปิัญญาท้องถิ่น ผูท้รงคุณวุฒิ ที่สถานศกึษาเชญิมาให้ความรู้แก่ครู 

นักเรียน ในปีการศกึษาที่รายงาน 

 

  ๖.๑ ชื่อ-สกุล นายพรชัย  บุญรื่น   ให้ความรูเ้รื่อง การจักสานไม้ไผ่ 

สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้ จ านวน  ๑๒  ครั้ง/ปี 

  ๖.๒ ชื่อ-สกุล นายประทีป  รอดภัย  ให้ความรูเ้รื่อง การประดิษฐ์หัวโขน 

สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้ จ านวน   ๒   ครั้ง/ปี 

  ๖.๓ ชื่อ-สกุล  นายเอกภพ  มไีม่จน  ให้ความรูเ้รื่อง ดนตรไีทย 

 สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรียนแหง่นี้ จ านวน   ๔   ครั้ง/ป ี

  ๖.๔ ชื่อ-สกุล  นางรัชนก  ยังคุ้มญาติ  ให้ความรูเ้รื่อง การประดษิฐ์กิ๊บช็อบ ดว้ย

ลูกปัด สถิติการให้ความรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้ จ านวน  5  ครั้ง/ปี 
 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๗ ~ 
 

 

๗. ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 40,894,411.24 งบด าเนนิการ/เงนิเดือนคา่จ้าง 37,888,321.22 

เงินนอกงบประมาณ 6,612,452.88 งบพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 3,075,835.65 

เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ 47,506,864.12 รวมรายจ่าย 40,964,156.87 

 

 งบด าเนินการ/เงนิเดือน เงินค่าจา้ง     คิดเป็นร้อยละ   92.65      ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา    คิดเป็นรอ้ยละ     6.47      ของรายรับ 
 

๘. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางของชุมชนความ

หนาแนน่ของประชากร  ๒๕๙ คนต่อตารางกิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรยีนได้แก่ ตลาด

เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง  ตลาดกมล วัดศีลขันธาราม  ชุมชนตลาดเหนือและโรงเรียนชุมชนวัดศีลขัน

ธาราม(วิทยาคม)  อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม อาชีพเสริมที่สรา้งรายได้

คือ การจักสาน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก

โดยทั่วไป คือ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ส าคัญแห่งหนึ่ง  เช่น ละคร  ลิเก  โดยเฉพาะ

การเล่นเพลงเรือ ซึ่งนับวันจะสูญหายไป ไม่มีผู้สืบทอดอนุรักษ์ไว้  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตาม

ยุค  ตามสมัย ประเพณีที่ยังคงอยู่ได้แก่ ประเพณีการท าขนมจีน ในวันแรม ๑๑ ค่ า เดือน ๑๑ ของ

วัดสว่างอารมณ ์ ต าบลสามง่ามส าหรับโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส าคัญที่ยังคงอยู่ ได้แก่ พระนอน

วัดขุนอินทประมูล ต าบลอินทประมูล, พระต าหนักค าหยาด ต าบลค าหยาดศาลาจตุรมุขและ

พระพุทธรูปทองค าวัดจุฬามุน ี ต าบลองครักษ์ ฯลฯ ศลิปวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อและได้รับการยกย่องว่า

เป็นงานหัตถกรรมที่ดีเด่นระดับประเทศ คือการท าเครื่องจักสานหวายและไม้ไผ่  ของราษฎรต าบล

บางเจ้าฉ่า และต าบลอื่น ๆ อีกหลายต าบล เป็นงานที่ประณีตสวยงาม   และยังมีหัตถกรรมการ

เจียรนัยพลอยของกลุ่มเยาวชนบ้านยางทอง ต าบลบางเจ้าฉ่า ซึ่งเป็นการเจียรนัยพลอยที่มีชื่อของ

ชาวอ าเภอโพธิ์ทอง 

 ๒) ผูป้กครองสว่นใหญ่ จบการศกึษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตร ีอาชีพหลัก คือ 

รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี      

๓๕,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   ๔   คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๘ ~ 
 

      โรงเรียนโพธิ์ทอง “จนิดามณี” ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนใกล้ตลาดเทศบาลต าบล   โพธิ์ทอง

และอยู่ในบริเวณวัดศีลขันธาราม โรงเรยีนได้รับความร่วมมอืจากชุมชนและเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี  

นอกจากนั้นยังอยู่ใกล้แหล่งที่มคีวามเสี่ยงตอ่อบายมุขและสิ่งเสพติด เนื่องจากเป็นแหลง่ชุมชนและ

ตลาดที่มรี้านค้าและ รา้นเกมคอมพิวเตอร์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๙ ~ 
 

๙. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะ 

    ๙.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้พื้นฐาน 

เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ด้านผู้เรยีน 

มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

    

 
มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมสีุขนสิัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี     

มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมสีุนทรียภาพ และลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา                    

   
 

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  

มวีจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รอง และมีวิสัยทัศน์  

  
 

 

มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ 

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

  
 

 

มาตรฐานท่ี ๗  ผู้เรียนมทัีกษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 

ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดตีอ่อาชพีสุจริต 

   
 

ด้านคร ู

มาตรฐานท่ี ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงาน                         

ท่ีรับผิดชอบ และมีครูเพยีงพอ 

  

 

 

มาตรฐานท่ี ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 

ประสิทธิภาพ และเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   
 

ด้านผู้บริหาร 

มาตรฐานท่ี ๑๐  ผู้บริหารมภีาวะผู้น าและมคีวามสามารถในการบริหาร 

จัดการ                         

  

 

 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศกึษามกีารจัดองคก์รโครงสร้าง และการ 

บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

  
 

 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน                           

โดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  
 

 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศกึษามหีลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ 

ท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ 

  
 

 

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศกึษาสง่เสริมความสัมพันธ์และความรว่มมือกับ 

ชุมชนในการพัฒนาการศกึษา 

  
 

 

 

โรงเรียนมีผลการประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ย  3.40   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๐ ~ 
 

    ๙.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศกึษาระดับขัน้พื้นฐาน 

เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก 
                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรยีนมีสุขนสิัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ี 

    

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิมที่พงึประสงค์     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรยีนมีความใฝเ่รียนใฝ่รู้  และเรียนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง                       

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรยีนคดิเป็น ท าเป็น      

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียน     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  

                พันธกจิและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

   

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพฒันาตามจดุเนน้และจดุเด่นทีส่ง่ผลสะท่อนเป็นเอกลักษณข์อง

สถานศึกษา                 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๑  ผลการด าเนินโครงการพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๒ การบรหิารจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรยีนการสอน                         

                 โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สงักัด 

    

 

 

  

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศกึษา  โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๘   

 มีคุณภาพระดับดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ตั้งแต่ 80 คะแนนขึน้ไป          ใช ่      ไม่ใช่ 

  มีตัวบ่งชีท้ี่ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งชี ้           ใช ่      ไม่ใช่ 

 ไมม่ตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งดว่น   ใช่      ไม่ใช่ 

 ในภาพรวมสถานศกึษาจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา 

 ข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

     ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทากายตามเกณฑ์ ปลอดภัยจากปัญหาทาง

เพศ ยาเสพติด  และสิ่งมอมเมา  มสีุนทรียภาพที่ดี ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

ดนตรี  นาฏศลิป์ วรรณศลิป์  หรอืนันทนาการเป็นอย่างดี   มีคุณธรรม จรยิธรรม  และค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ โดยผู้เรยีนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดขีองพ่อแม่ ผูป้กครอง ท าการช่วยเหลือแบ่ง

เบาภาระทางครอบครัว มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ด้วยความมุ่งมานะ

ในการเรียนปฏิบัติตามกฎของสถานศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  มีความสามารถด้านการคิด และสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

ได้สถานศึกษาด าเนินโครงการผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อรองรับอัต

ลักษณ์ของผู้เรียน คือ “ลูกจินดามณี คนดีตามวิถีชาวพุทธ” ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ซึ่ง

สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสถานศึกษา และจัดท าโครงการอนุรักษ์ศิลปะมวย

ไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในเรื่องการอนุรักษ์ศลิปะมวยไทยเป็นที่ยอมรับของบุคลากร

ในและนอกสถานศึกษา สถานศึกษามีโครงการธนาคารโรงเรียนเป็นโครงการพิเศษเพื่อเป็น

แบบอย่างและช่วยแก้ปัญหาผู้ปกครองมรีายได้นอ้ย 

 

มาตรฐานด้านการบรหิารจัดการศึกษา 

     การบริหารการจัดการศกึษาของสถานศกึษามีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  มกีารจัดโครงสร้าง

การบริหารงานทั้ง ๔ ด้าน  คือ งานวิชาการ  งานงบประมาณและบุคลากร งานกิจการนักเรียน 

และงานบริหารทั่วไป  อย่างมรีะบบได้รับความรว่มมอืในการบริหารจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี  สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ถูก

สุขลักษณะสวยงามและมีความปลอดภัย 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
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มาตรฐานด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

      ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อ

วางแผนจัดการเรียนรู้ ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้ได้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัด

ตกแต่งห้องเรียนได้อย่างสวยงาม มีอากาศถ่ายเทสะดวก น าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน มีการวัดผลอย่างหลากหลายและท าวิจัยในช้ันเรียน ผู้บริหารประเมิน

ครูผู้สอนทุกคนโดยการสังเกตการสอนของครู  การใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรยีน โดยผ่านขั้นตอน กระบวนการตามล าดับ 

 

มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 

     การประกันคุณภาพภายใน  ได้รับการสนับสนุนและให้ค าปรึกษาจากส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ จัดท าประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

ส่งผลให้การประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งสถานศึกษามีคะแนนผลการประเมินที่สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

ผูเ้รียนมีผลการทดลองระดับชาติ O-NET อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเรง่ดว่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตรแ์ละกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี และอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ผูเ้รียนไม่เห็นความส าคัญในการสอบ   O-NET ไม่ได้

น ามาใช้ในการสอบเพื่อให้จบการศกึษา จึงไม่ตัง้ใจท าข้อสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๓ ~ 
 

๑๐. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบปทีี่ผ่านมา 

 ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน

เด็ก/ครู

ที่อยู่ใน

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน

เด็ก/คร ู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/

ระดับ 

ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รียน ๓๐.๐๐    

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรยีนมสีุขภาวะท่ีดี และมสีุนทรยีภาพ 5.00 4.90 5 ดีเยี่ยม 

๑.๑ มสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก

ก าลังกาย สม่ าเสมอ 
987 1004 98.31 0.5 0.49 5 ดีเยี่ยม 

๑.๒ มน้ี าหนัก สว่นสูง และมสีมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
989 1004 98.51 0.5 0.49 5 ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ

และหลกีเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหา

ทางเพศ 

980 1004 97.61 1.0 0.98 5 ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มคีวามม่ันใจ

กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
983 1004 97.91 1.0 0.98 5 ดีเยี่ยม 

๑.๕ มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรตผิู้อ่ืน 984 1004 98.01 1.0 0.98 5 ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้ารว่มกิจกรรมด้าน

ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 

ตามจินตนาการ 

985 1004 98.11 1.0 0.98 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรยีนมคีุณธรรมจรยิธรรม และค่านยิมท่ีพึงประสงค์ ๕.๐๐ 4.97 5 ดีเยี่ยม 

๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

หลักสูตร 
997 1004 99.30 ๒.๐๐ 1.99 5 ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอือ้อาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทต่ีอผู้

มพีระคุณ 
999 1004 99.50 ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมท่ี

แตกต่าง 
997 1004 99.30 ๑.๐๐ 0.99 5 ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รูคุ้ณค่า รว่มอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
996 1004 99.20 ๑.๐๐ 0.99 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  

รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 
๕.๐๐ 4.80 5 ดีเยี่ยม 

๓.๑ มนิีสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหลง่เรยีนรูแ้ละ

สื่อต่างๆ รอบตัว 
965 1004 96.12 ๒.๐๐ 1.92 5 ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๔ ~ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน

เด็ก/ครู

ที่อยู่ใน

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน

เด็ก/คร ู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/

ระดับ 

ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

๓.๒ มทัีกษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน

และตัง้ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเตมิ 
957 1004 95.32 ๑.๐๐ 0.95 5 ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรยีนรูร้ว่มกันเป็นกลุม่ แลกเปล่ียน

ความคดิเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
969 1004 96.51 ๑.๐๐ 0.97 5 ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และ

น าเสนอผลงาน 
967 1004 96.31 ๑.๐๐ 0.96 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  

คิดสร้างสรรค์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาได้อยา่งมีสติสมเหตุผล 
5.00 4.25 4 ดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และ

ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคดิของตนเอง 
848 1004 84.46 ๒.๐๐ 1.69 4 ดีมาก 

๔.๒ น าเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา

หรอืวิธีการของตนเอง 
835 1004 83.17 ๑.๐๐ 0.83 4 ดีมาก 

๔.๓ ก าหนดเปา้หมาย คาดการณ์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมเีหตุผลประกอบ 
858 1004 85.46 ๑.๐๐ 0.85 4 ดีมาก 

๔.๔ ความคดิริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน

ดว้ยความภาคภูมใิจ 
877 1004 87.35 ๑.๐๐ 0.87 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะ 

ท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
5 4.44 4 ดีมาก 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละ

กลุม่สาระ เป็นไปตามเกณฑ ์
886 1004 88.25 1 0.88 4 ดีมาก 

๕.๒ ผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญตาม

หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
977 1004 97.31 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 
1004 1004 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
201 345 58.26 1 0.58 2 พอใช้ 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมทัีกษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 

ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได ้และมีเจตคติท่ีดตีอ่อาชพีสุจริต 
5 4.88 5 ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจน

ส าเร็จ 

 
971 1004 96.71 2 1.93 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน

เด็ก/ครู

ที่อยู่ใน

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน

เด็ก/คร ู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/

ระดับ 

ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

๖.๒ ท างานอย่างมคีวามสุข มุง่มั่นพัฒนา

งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
983 1004 97.91 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 

๖.๓ ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้ 988 1004 98.41 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 

๖.๔ มคีวามรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
991 1004 98.71 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50 48.50 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกดิ

ประสิทธิผล 
10 10.00 5 ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมาย

คุณภาพผู้เรียนท้ังดา้นความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

55 55 100.00 1 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล และใชข้้อมูลในการวาง

แผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียน 

55 55 100.00 1 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรยีนรูท่ี้

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

และพัฒนาการทางสติปัญญา 
55 55 100.00 2 2.00 5 

ดี

เยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

ผนวกกับการน าบรบิทและภูมปัิญญาของ

ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 

55 55 100.00 1 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมนิผลท่ีมุง่เน้น

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย 
55 55 100.00 1 1.00 5 

ดี

เยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไข

ปัญหาให้แก่ผู้เรยีนท้ังด้านการเรียนและ

คุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 
55 55 100.00 1 1.00 5 

ดี

เยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ

จัดการเรยีนรูใ้นวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้

ผลในการปรับการสอน 
55 55 100.00 1 1.00 5 

ดี

เยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
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~ ๒๖ ~ 
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ขึ้นไป 
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เด็ก/คร ู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/

ระดับ 

ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

๗.๘ ครูประพฤติปฏบัิติตนเป็นแบบอย่าง

ท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
55 55 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่

ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ 
55 55 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
10 9.80 5 ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บรหิารมวีิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ

ความคดิริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
  

5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บรหิารใช้หลักการบริหารแบบมี

สว่นร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมนิหรือ

ผลการวิจัย เป็นฐานคดิท้ังดา้นวิชาการ

และการจัดการ 

  

5 2 2.00 5 
ดี

เยี่ยม 

๘.๓ ผู้บรหิารสามารถบรหิารจัดการ

การศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามท่ีก าหนด

ไวใ้นแผนปฏิบัติการ 

  
5 2 2.00 5 

ดี

เยี่ยม 

๘.๔ ผู้บรหิารสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
  

5 2 2.00 5 
ดี

เยี่ยม 
๘.๕ นักเรยีน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง

พอใจผลการบรหิารการจัดการศึกษา 
  

4 1 0.80 4 ดีมาก 

๘.๖ ผู้บรหิารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทาง

วิชาการและเอาใจใสก่ารจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 

  
5 2 2.00 5 

ดี

เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง ชุมชน 

ปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5 4.60 5 
ดี

เยี่ยม 
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ

ปฏบัิติหน้าที่ตามท่ีระเบียบก าหนด 
  

5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ

ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  

5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนรว่ม

ในการพัฒนาสถานศึกษา 
  

4 2 1.60 4 ดีมาก 
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คะแนนที่

ได้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศกึษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 
10 9.40 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกับท้องถิ่น 
  

5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลายให้

ผู้เรยีนเลอืกเรยีนตามความถนัด

ความสามารถ และความสนใจ 

  
5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสง่เสริม

และตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ

ของผู้เรียน 

  

4 1 0.80 4 ดีมาก 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ

เรยีนรูท่ี้ให้ผู้เรียนไดล้งมอืปฏิบัติจรงิจน

สรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 

  

5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม

ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรยีน

การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

  
4 2 1.60 4 ดีมาก 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชว่ยเหลอืผู้เรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
  

5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีสง่เสริม

ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
10 10.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ อาคาร

เรยีนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง

อ านวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพ

ใชก้ารไดด้สีภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมี

แหลง่เรยีนรูส้ าหรับผู้เรยีน 

  

5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริม

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

ผู้เรียน 

  
5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บรกิารสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอือ้ให้ผู้เรียนเรยีนรู้

ดว้ยตนเองและหรือเรยีนรูแ้บบมีส่วนร่วม 

  
5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๘ ~ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน

เด็ก/ครู

ที่อยู่ใน

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน

เด็ก/คร ู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/

ระดับ 

ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศกึษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 5 4.70 5 
ดี

เยี่ยม 
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษา 
  

5 1 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุง่พัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  

5 1 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบรหิารจัดการ 
  

4 1 0.80 4 ดีมาก 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมนิผล

การด าเนินงานคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
5 0.5 0.50 5 

ดี

เยี่ยม 

๑๒.๕ น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้

ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  
4 0.5 0.40 4 ดีมาก 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 
  

5 1 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
10 9.00 5 

ดี

เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศกึษามกีารสร้างสง่เสริม สนับสนุน ให้สถานศกึษาเป็น

สังคมแหง่การเรียนรู้ 10 9.00 5 
ดี

เยี่ยม 
๑๓.๑ มกีารสร้างและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้

ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก

แหลง่เรยีนรู้ ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรยีนและบุคลากร 

ของสถานศึกษา รวมท้ังผูท่ี้เกี่ยวข้อง 

  

5 5 5.00 5 
ดี

เยี่ยม 

๑๓.๒ มกีารแลกเปล่ียนเรยีนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง

  
4 5 4.00 4 ดีมาก 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๙ ~ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวน

เด็ก/ครู

ที่อยู่ใน

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน

เด็ก/คร ู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/

ระดับ 

ที่ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ

องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ด้านที ่๔ มาตรฐานดา้นอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา 
5 4.60 5 

ดี

เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 

วสิัยทัศน์ และจุดเน้นของการศกึษาปฐมวัย 5 4.60 5 
ดี

เยี่ยม 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 

ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  
5 3 3.00 5 

ดี

เยี่ยม 

14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้

ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

  
4 2 1.60 4 ดีมาก 

ด้านที ่๕ มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 
5 4.60 5 

ดี

เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 

ปฏรูิปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศกึษาให้ยกระดับ 

คุณภาพสูงขึ้น 

5 4.60 5 
ดี

เยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ

ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษา 

  
5 3 3.00 5 

ดี

เยี่ยม 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

  
4 2 1.60 4 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม    ๑๐๐.๐๐ 94.94 5 
ดี

เยี่ยม 

 
 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 94.94 

ระดับคุณภาพ     ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓  ระดับ ๔  ระดับ ๕ 

         (ปรับปรุง)      (พอใช้)             (ด)ี                 (ดีมาก)            (ดีเยี่ยม) 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๐ ~ 
 

๑๑. ผลการติดตาม ตรวจสอบฯของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ คะแนน 

เฉลี่ย 

ระดับ 

คุณภาพ 

แปล 

ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

4.75 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

4.90 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3  การจัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 5.00 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5  การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

4.50 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 6  การจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.50 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8  การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4.66 5 ดีเยี่ยม 

ผลการติดตามตรวจสอบระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4.81 5 ดีเยี่ยม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๑ ~ 
 

 

 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

แปลคุณภาพ 

4.50 – 5.00 5 ดีเยี่ยม 

3.75 – 4.49 4 ดีมาก 

3.00 – 3.74 3 ด ี

2.50 – 2.99 2 พอใช้ 

0.00 – 2.49 1 ปรับปรุง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๒ ~ 
 

ส่วนที่ ๒  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน 

ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศกึษามีกระบวนการพัฒนาผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป

ตามศักยภาพของผู้เรยีน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการ

จัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรูท้ั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลง

มอืปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใชป้ัญหาเป็นหลักและ

พัฒนาครูทุกคนใหม้ีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผูเ้รียน  ใชส้ื่อ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 นอกจากนี ้สถานศกึษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวติของผูเ้รียน เพื่อให้อยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จรยิธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน  

โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน จัดกิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ  เน้นใหผู้เ้รียนมีวนิัย ซื่อสัตย์ 

รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจติ น าภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรูใ้นโลกกว้าง การเข้าไปศกึษากับภูมิ

ปัญญาในชุมชนรอบๆสถานศกึษา จัดกิจกรรมไหว้ครูมวยไทย ส่งเสริมการออกก าลังกาย  

 

๒.ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรยีนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแตล่ะ

ระดับช้ัน และสามารถสื่อสารได้ดีรูจ้ักการวางแผน สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดีตามหลัก

ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรอืวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สบืค้นขอ้มูล

หรอืแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห ์ความรู้

สถานการณ์ต่างๆที่จ าเป็นในการเรียนรู้ การด ารงชีวติ รวมทั้งรูเ้ท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วผูเ้รียนรู้ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ

ประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศกึษา ของสังคม มีความพร้อมในการศกึษาต่อ   

มีทัศนคติที่ดตี่ออาชีพสุจรติ รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งนี ้มผีลการ

ด าเนนิงานเชิงประจักษ์จากการประเมนิในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร

และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแตล่ะดับชัน้ 

ผลการประเมินความสามารถของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๑ – 6 (ระดับดีเยี่ยม) 

 

 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอยา่งมี

วจิารณญาณ อภปิราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๑ – 6 (ระดับดีเยี่ยม) 

 
 

ความพร้อมในการศกึษาตอ่ การฝึกงานหรือการ

ท างาน 

ระดับดีเยี่ยม 

 นักเรียนได้รับรางวัล Farasay International 

Inentor Group(FIIG) 

 นักเรียนได้รับรางวัลการแขง่ขันงาน

ศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศคอื 

1) รางวัลเหรียญทอง การแขง่ขันจกัสานไมไ่ผ่ 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

2) รางวัลเหรียญทอง การแขง่ขันเล่านทิาน 

ประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้น   
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ประเด็น ผลการประเมิน 

 นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา 17 

สถาบัน 

๔. จุดเด่น 

 โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ที่ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม

หลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ม.๑ กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ  กิจกรรมแข่งขัน

ทักษะวิชาการ  กิจกรรมค่ายวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาสื่อและ

นวัตกรรม  กิจกรรมจา้งครูต่างประเทศ  กิจกรรมติว O-Net  กิจกรรมสอนเสริมภาษาต่างประเทศ  

สอนเสริมผู้เรียนที่อ่านไม่คล่อง  กิจกรรมสอนเสริมภาษาไทย วรรณคดีสัญจร  กิจกรรมมหัศจรรย์

วันพระ 

 

๕. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และทดสอบ

ระดับชาติใหอ้ยู่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 
มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและ 

การจัดการ
ศึกษา  
 

โรงเรียนได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม 
ประเมิน การจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือวางแผน
ร่วมกัน ในการก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ใน
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทีส่อดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา 
 

๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถาน ศึกษา นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๕. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการ
เชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ
บาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๖ ~ 
 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 

๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

 
๒. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๓. จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม 

 

๑.กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนนิงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมกีารประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศกึษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มกีารบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย

ทุกระดับชั้นจัดท าหนว่ยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสรา้งรายวิชา หนว่ยการ

เรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้สัดส่วนคะแนนแตล่ะหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

สอดคล้องกับหนว่ยการเรียนรู ้สนับสนุนใหค้รูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหน้ักเรียนทุกคน

มีสว่นร่วม ได้ลงมอืปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด 

เชน่ จัดการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ครูมกีารมอบหมายหน้าที่ใหน้ักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ

ตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ภูมปิัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุก

คนท างานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง และได้รับการตรวจใหค้ าแนะน าโดยคณะกรรมการ

วิจัยของเขตพื้นที่การศกึษา 

 

๒.ผลการด าเนนิงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ส่งผลใหผ้ลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 

๓.จุดเด่น 

 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมใหน้ักเรียนได้เรียนรู้โดยการ

คิดได้ปฏิบัติจริง มกีารให้วิธีการและแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลายใหน้ักเรียนแสวงหาความรูจ้ากสื่อ

เทคโนโลยีดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีสว่นรว่มในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อ

การเรียนรู ้และผลงานวิจัยในช้ันเรยีนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินพรอ้มทั้งให้ค าแนะน า

จากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศกึษา 

 

๔.จุดควรพัฒนา 

 ควรจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสทิธิผล    ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้    ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ  

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ: ดี 

 

๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่  

4ระบบการ

ประกัน

คุณภาพ

ภายในท่ีมี

ประสิทธิผล   

- โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา ๘ ประการ ได้แก่  

    ๑) ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

     ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ

ตามมาตรฐาน  

     ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะหข์้อมูลเป็น

สารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศกึษาของโรงเรียน  

     ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษา  

      ๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

       ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศกึษา  

       ๗)จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลประเมินคุณภาพ

ภายใน  

       ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

โดยจัดประชุมคณะครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศกึษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของ

สถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปี

การศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานของสถานศึกษาโดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรี ยน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษามีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน

- โรงเรียนมีการ

ด าเนนิงานประกัน

คุณภาพการศกึษา

เพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัด

การศกึษาอย่างเป็น

ระบบ 

- ผลการประเมิน

คุณภาพภายในมี

ระดับคุณภาพดี 

- ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ 

คณะกรรมการ

สถานศกึษา 

ผูป้กครอง ชุมชนใน

การยกระดับ

คุณภาพการศกึษา

อยู่ในระดับดี               
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มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตาม

มาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนา

ปรับปรุง  ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรม

สรุปผลการด าเนินงานปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วน

ร่วมของทุกฝ่าย   

 

๒. จุดเด่น 

 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ

สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 

๓. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนต้องด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา และจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง

เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาโดยต้องด าเนินการทุกปี     
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  สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ๔ ดีเยี่ยม 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ส่งผลใหโ้รงเรียนโพธิ์ทอง “จนิดามณี”    

มีการจัดการพัฒนาคุณภาพการศกึษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน 

จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศกึษา อยู่ใน

ระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศกึษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๔ ระบบ

การประกันคุณภาพภายในที่มปีระสิทธิผล อยู่ในระดับดี  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม

ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและ

สภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  พัฒนาการของ 

ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความสามารถ

ในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่

ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามี

ผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ

ด าเนนิงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐาน

ในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  และการ

ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมี

ผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ

หลักสูตร และบริบทสถานศกึษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู ้ติดตามตรวจสอบและ

ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุก

ขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิด

คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้

ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและ

การจัดการของสถานศกึษาในระดับสูง 

 
 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๑ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๓  

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตอ้งการการช่วยเหลือ  
 

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่

สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพ

ความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถ

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนว

ทางการพัฒนาในอนาคตและความตอ้งการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรยีน 

    ผูเ้รียนได้รับการฝกึและส่งเสริมด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม ระเบียบวินัย ความ

รับผิดชอบ ผูเ้รียนส่วนใหญ่จงึมวีินัย มีสัมมา

คารวะดี และมีความรับผดิชอบ มี

ความสามารถในการท างานเป็นล าดับขั้นตอน 

ผลงานมปีระสิทธิภาพ มีความสามารถน า

กระบวนการกลุ่มมาใช้ในการท างานเป็นทีม มี

ความรับผดิชอบต่องานกลุ่ม มีเจตคติที่ดีตอ่

การการท างานและการประกอบอาชีพสุจริต 

ผูเ้รียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มสีมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ ์มีสุขภาพจิตด ียิม้แย้ม 

แจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ครู และ

ผูอ้ื่น มกีารเรียนธรรมศกึษา การมีสว่นร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีการออกก าลัง

กายอย่างสม่ าเสมอและพักผอ่นเพียงพอมี

ความรูค้วามเข้าใจในโทษของสิ่งเสพติดและ

สิ่งมอมเมา และรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดจาก

    ผูเ้รียนควรได้รับการฝึกกระบวนการคิด

โดยรอบด้าน ทั้งทักษะด้านการคิดวิเคราะห ์

คิดสังเคราะห ์คิดอย่างมีวจิารณญาณ ผา่น

การไตร่ตรอง สามารถประเมินค่าและเลือก

ทางเลือกอย่างเหมาะสม และริเริ่มพัฒนาสิ่ง

ใหม่ ผูเ้รียนควรได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้มากขึ้น ควรฝกึการ

สรุปความรูแ้ละประสบการณ์อย่างมเีหตุผล 

การจดบันทึกการอ่านอย่างต่อเนื่อง 

สม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

สิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาต่าง ๆ  ผู้เรยีนมี

สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตร ี

นาฏศลิป์ และกีฬา ชื่นชมและเขา้ร่วมกิจกรรม

ด้านศลิปะ ดนตรี นาฏศลิป์ เพลงและกีฬา

อย่างสม่ าเสมอ มีผลงานปรากฏทั้งในและ

นอกโรงเรยีนตลอดมา 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ในการบรหิาร

จัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนด

ไว้ดังนี ้กจิกรรมจัดท าแผนการศึกษาระยะปาน

กลาง  กจิกรรมจัดท าแผนพฒันาประจ าป ี

กจิกรรมนิเทศงานวิชาการภายใน  กจิกรรมพบ

ผู้ปกครอง กจิกรรมจัดท าคูม่อืบริหารจัดการ 

จัดท าคู่มือผู้เรียน  กจิกรรมประชาสัมพันธ์

โรงเรยีน 

 

   ผู้บริหารควรสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือกับผู้

มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ให้มีความเขม้แข็ง มีส่วนรว่มรับผดิชอบต่อผล

การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการ

จัดการศึกษา 

ดา้นกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

    ครูมคีวามรูค้วามเข้าใจมาตรฐานของ

ผูเ้รียนตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา

ชาติเป็นอย่างด ีครูเอาใจใส่ผูเ้รียนอย่างทั่วถึง

และปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมตามวิถีไทย

และสังคมโลก ครูมีวุฒคิวามรูค้วามสามารถ

ตรงกับงานที่รับผดิชอบ 

 

 

    ครูควรประเมินและทบทวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญให้มี

ความชัดเจนมากขึ้น ควรพัฒนาสื่อการสอน 

และมีกิจกรรมหลากหลายใหผู้เ้รียน

พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพ ครูควรน าผล

การประเมนิไปปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียน

และการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

และมีการนเิทศภายในอย่างเป็นระบบ

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 

 

ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

       โรงเรียนให้ความส าคัญกับการ

ด าเนนิงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้

ความรูด้้านการประกันคุณภาพการศกึษากับ

คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน 

เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนเน้นการมีสว่นร่วม 

 

 

     การด าเนินการติดตามตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา

และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศกึษา

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โครงการที่เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีบทบาทในการร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกจิตสานึกในการ

เป็นพลเมืองที่ด ี 

๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมใหม ่ให้นักเรียน

มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม  

๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ที่เสริมทักษะกระบวนการทางการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวม มีแนวทาง

การตัดสินใจ มกีารแก้ปัญหาอย่างมสีติ ส่งเสริมกิจกรรมที่ดี ให้ด าเนินงานอย่างตอ่เนื่อง  

4. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะและรักการอ่าน  อีกทั้งแสวงหา

ความรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จากแหล่งเรียนรู้ตา่งๆ รอบตัวทั้งในและนอกหอ้งเรียนให้มากยิ่งขึน้  

  5. จัดให้มีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อ

เพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ส่งเสริมสนับสนุนความถนัดของเด็กในด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ให้มาก

ขึน้เพื่อเป็นตัวอย่างและเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอื่นๆได้ค้นหาความถนัดของตนเอง 

6. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของ

ผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการ

เรียนรู ้มีระบบการนเิทศการสอนที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 

7. ส่งเสริมให้มีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ มีแบบแผนให้เหมาะสม

กับสถานศกึษา มีการประเมิน ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเป็นระบบ 
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8. ส่งเสริมการจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นระบบ  ครอบคลุมและทันต่อ

การใช้งาน จัดท าแบบส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารงานในโรงเรียนทั้งนักเรียน 

ครู ผูป้กครอง และชุมชนเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป  
 

 

 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

๑. ความช่วยเหลือด้านวิทยากรในการพัฒนาครูจากสถาบันอุดมศกึษา 
 ๒. การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ด้านดนตรี ศิลปะและ

กีฬา 

 ๓. เทคนิควิธีและเอกสารเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
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ส่วนที่ ๔  

ภาคผนวก 
 

 

 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นายมงคล        บกสกุล ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

๒. นางกิตติยา      ผลแย้ม ครู  คศ. ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 

๓. นางสุกัญญา    จันทนา ครู  คศ. ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 

๔. นางสาวนภัทร   วงษ์สาหร่าย ครู  คศ. ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 

๕. ว่าที่ ร.ต.กิจสุเมธ  แก้วพรหม ครู  คศ.1  ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 

๖. นายสมศักดิ์     สังข์สมบูรณ์ ครู  คศ. ๓ 

7. นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา ครู  คศ. ๒ 
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คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ   
 

๑. นางกิตตยิา ผลแย้ม            ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา          รองประธานกรรมการ 

๓. นางอารีวรรณ ทองค ามาก   กรรมการ 

๔. นางสุภัทรา  เจียรนันท์   กรรมการ 

๕. นางอุบล  เปลี่ยนทอง   กรรมการ 

๖. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ   กรรมการ 

๗. นายหอมหวล       ศรีอาภรณ์   กรรมการ 

๘. นางอุษา  ลือสมุทร   กรรมการ 

๙. นางสกุลดี  คุณโทถม   กรรมการ 

๑๐. นางสาวปราณีต บุญเรอืงรัตน์   กรรมการ 

๑๑. นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์   กรรมการ 

๑๒. นางสุพรรณี อินมะณี   กรรมการ 

๑๓. นางสาวน้ าฝน ทองค า    กรรมการ 

๑๔. นางพรพักตร์ ถนอมเขต   กรรมการ 

๑๕. นางสาวกัทลี สังขวร    กรรมการ 

๑๖. นางสุรยี์  แสงนาค   กรรมการ 

๑๗. นางจันทิมา ปกป้อง    กรรมการ 

๑๘. นางสาววันศิริ สมบุญ    กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๗ ~ 
 

 
 

   
 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบ
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอยกเลิกประกาศ
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป              

ประกาศ ณ วันที่ 19  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
       

(นายมงคล    บกสกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๘ ~ 
 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  
เรื่อง    ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ    
          สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

.......................................................................... 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙  
มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลแต่ละมาตรฐาน 
มีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น       
และแก้ปัญหา 
 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๙ ~ 
 

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๐ ~ 
 

 

 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบ
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”    
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 ประกาศ ณ วันที่ 19  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
       

(นายมงคล    บกสกุล) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๑ ~ 
 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”  

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเยี่ยม 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเยี่ยม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ระดับดีเยี่ยม 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ระดับดีเยี่ยม 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๒ ~ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพิจารณา 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 

ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
ระดับดีเยี่ยม 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเยี่ยม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ระดับดีเยี่ยม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  
และมีประสิทธภิาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับดี 

ค่าเป้าหมาย 
 
  

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
3.01 – 4.00 90 – 100 4 ดีเยี่ยม 
2.01 – 3.00 75 – 89 3 ดี 
1.01 – 2.00 50 – 74 2 พอใช้ 
0.00 – 1.00 0 - 49 1 ปรับปรุง 

 


