
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๑ 

 

ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”  ที่ตั้ง ๑๔๒  หมู่ที่ ๖ ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ โทร. ๐-๓๕๖๙-๑๘๒๘  
โทรสาร ๐-๓๕๖๙-๑๘๒๘  e-mail: phothong_jinda@hotmail.com  website: http://www.pj.ac.th 

เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อท่ี ๑๕ ไร่  ๒๐๐  ตารางวา  
เขตพื้นท่ีบริการ  ๑๓  ต าบล  ได้แก่  ต าบลอ่างแก้ว  ต าบลสามง่าม  ต าบลอินทประมูล  ต าบลองครักษ์ 
ต าบลบางระก า  ต าบลบางเจ้าฉ่า  ต าบลบ่อแร่  ต าบลบางพลับ  ต าบลโพธิ์รังนก  ต าบลร ามะสัก   
ต าบลยางซ้าย  ต าบลทางพระ  และต าบลหนองแม่ไก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน          เป็นรูปดอกบัวบาน ตรงกลางเกสร 
                                       เป็นอักษรภาษาบาลี  ๓  ตัว 

สีประจ าโรงเรียน น้ าเงิน – ชมพู 

ปรัชญาโรงเรียน เรียนดี  มีวินัย  ใจซ่ือสัตย์  ประหยัด อดทน 

ฝึกฝนกิจกรรม 

คติพจน์ “ ปญญานราน รฺตน  ” 
ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของปวงชน 

ก าเนิดโรงเรียน ๑  มิถุนายน  ๒๔๙๖ 

อักษรย่อโรงเรียน พ.จ. 
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ก่อต้ัง
เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖  ซึ่งขณะนั้นอาคารเรียน “ตึกจินดามณี” ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ           
ต้องอาศัยเรียนท่ีศาลาการเปรียญวัดศีลขันธารามอยู่มาประมาณ ๑ ปี เมื่อวันท่ี ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ 
การก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกก็ได้สร้างเสร็จเรียบร้อย และได้ท าพิธีเปิดแล้วจึงได้ย้ายจาก
ศาลาการเปรียญวัดศีลขันธาราม มาเรียนท่ีตึก “จินดามณี”ต้ังแต่นั้นมา เริ่มเปิดท าการเรียนการสอน
เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๖๕ ปี ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับ   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

กลยุทธ์ 
 ๑. ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญ าของ

เศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่นักเรียนทุกคน 

 ๒. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับท้ังเด็กท่ัวไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออก
กลางคัน 

 ๓. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติพัฒนานักเรียน สมรรถนะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และนักเรียนสามารถ
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

 ๔. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ 

 ๕. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัด
การศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี” จัดการศึกษาเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น าชุมชนสืบค้นด้วยเทคโนโลยี อาคารสถานท่ีงดงาม 
 

พันธกิจ 
๑. จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนมีคุณภาพ โดยให้

นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมุ่งเน้น
ใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

๒. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 
๒.๑คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักท่ีจะเรียนรู้ มีวินัยในตนเอง กล้าคิด กล้าท ารับผิดชอบ
ในการกระท าของตนเอง 
๒.๒ คนเก่ง มีวิสัยทัศน์ ทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ส่ือสารใช้
เทคโนโลยแีสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 ๒.๓ คนมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีบุคลิกภาพดี 

๓. นักเรียนมีทักษะทางการจัดการและทักษะพื้นฐานทางอาชีพ 
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๔. คุณภาพนักเรียนเป็นท่ียอมรับของสังคม 
๕. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
๖. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหาร

จัดการ 
๗. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นท่ีช่ืนขมของสังคม โดยมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    

เน้นการมีส่วนร่วม 
๘. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ความช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ 

 

เป้าประสงค์ 

นักเรียนเป็นบุคคลส าคัญอันดับแรกท่ีต้องได้รับการอบรมส่ังสอนให้บรรลุผลดังนี้ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 
 นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

๓.๑  รัก ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
๓.๒  ซื่อสัตย์ สุจริต 
๓.๓  มีวินัย 
๓.๔  ใฝ่เรียนรู้ 
๓.๕  อยู่อย่างพอเพียง 
๓.๖  มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๗  รักความเป็นไทย 
๓.๘  มีจิตสาธารณะ 

 นักเรียนมีทักษะทางการจัดการและทักษะพื้นฐานทางอาชีพ 
 คุณภาพนักเรียนเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ครูเป็นบุคคลส าคัญท่ีท าหน้าท่ีอบรมส่ังสอนและพร้อมท่ีจะสร้างโอกาสให้นักเรียนบรรลุตาม
ความคาดหวังของโรงเรียน จึงต้องท าให้ 

๑. ครูมีความเป็นกัลยาณมิตรท่ีดีของนักเรียน 
๒. ครูมีทักษะในการสอนแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
๓. ครูใช้ส่ือประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
๔. ครูใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
๕. ครูมีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าของโลก 
๖. ครูมีบุคลิกภาพดีและมีสุขภาพแข็งแรง 
๗. ครูมีสวัสดิการท่ีดี 
๘. ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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 โรงเรียนเป็นองค์กรท่ีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความส าคัญท่ีจะต้องพัฒ นาให้ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีแท้จริง คือ 

๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการ 

๒. โรงเรียนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
๓. โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน และชุมชนพึงพอใจใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๔. โรงเรียนเป็นผู้น าและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอื่นในการจัดการศึกษา 
๕. โรงเรียนร่วมกิจกรรมชุมชน บริการชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"  

๑. นายประสิทธิ์  สุขขุม  ผู้ทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ 

๒. นายสุจินต์  แก้ววิมล  ผู้แทนผู้ปกครอง             กรรมการ 

๓. นายสุวัฒน ์  แดงประยูร ผู้แทนครู   กรรมการ 

๔. นายไพฑูรย ์   พลอยแดง ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 

๕. นายสมเกียรติ   อินทรด า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 

๖. นางอาภรณ์  เอกตระกูลชัย ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 

๗. พระครูปลัดอภิชาติ   อภิชาต  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 

๘. พระครูปริยัติ  ภทัรกิจ  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 

๙. นางเอมอร  ต้ังเกียรติตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 

๑๐. ว่าท่ีร้อยตรีบัญญัติ มีโอสถ  ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 

๑๑. นางรัชกร  ผดุงศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 

๑๒. นายลมัย  บุญสันต์  ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 

๑๓. นายส าเริง  รุ่งงาม              ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ 

๑๔. นางสุรีย์ลักษณ์ ค าวิหารภัทร  ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 

๑๕. นายมงคล  บกสกุล  ผู้อ านวยการ                          กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๕ 

 

 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ นายมงคลบกสกุล  โทรศัพท์ ๐๘ – ๗๔๑๓ – ๔๓๘๔          
วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษาด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่
วันท่ี ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๖  เดือน 
 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน     - 
 
ท าเนียบผูบ้ริหารโรงเรียน 

ปัจจุบันโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”มีผู้บริหารโรงเรียนรวมถึงปัจจุบันทั้งส้ิน ๑๘ คน ได้แก่ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล พุทธศักราช 

๑ นายอ่ า  จันทร์ขจร เมษายน ๒๔๙๖ – ๗ สิงหาคม ๒๔๙๖ 

๒ นายอานนท์  อนันตรังสี ๗ สิงหาคม ๒๔๙๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๔๙๗ 

๓ นายย้อย  หว่างอากาศ ๙ สิงหาคม ๒๔๙๗ – ๑ มิถุนายน ๒๔๙๘ 

๔ นายโพธิ์พงษ์สุวรรณ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๒๐ 
๕ นางสาวประไพพิศ  สุดเฉลียว ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ 

๖ นายประจวบ อินทรวิเชียร ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 

๗ นายสม  มั่งค่ัง ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 

๘ นายสวัสด์ิ  หล่อสุวรรณ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔ 

๙ นายจรัญผดุงศรี ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๗ 

๑๐ นายวิชิต  บุญประดับ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 

๑๑ นางผ่องสิริ  ผ่องเคหา ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

๑๒ นางปาลิดา  กุลรุ่งโรจน์ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๔๒ 

๑๓ นายเตชสิทธิ์ สุขเจริญ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๒ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 

๑๔ นายบัญชา  กุลรุ่งโรจน์ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ 

๑๕ นายประสงค์ กลัดแก้ว ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ – ๑ มกราคม ๒๕๕๓ 

๑๖ นายประสิทธิ์ สุขขุม ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

๑๗ นายวินัย  อินทรสวัสด์ิ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๑๘ นายมงคล  บกสกุล ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๗ 

 

๓.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
จ านวนครูและบุคคลากร โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร ๑ - ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑ ๖ ๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑ ๖ ๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๒ ๗ ๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ๑ ๗ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑ ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ๒ ๑ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๗ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - ๖ ๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) - ๒ ๒ 
ครูอัตราจ้าง ๒ ๓ ๕ 

รวม 12 ๔๖ ๕๘ 
 

สถิติจบการศึกษาของบุคลากร โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน/คน 

วุฒิปริญญาตรี ๔๒ 

วุฒิปริญญาโท ๑๖ 

       

๗๒.๔๑%

๒๗.๕๙%

สถิติจบการศึกษาของบุคลากร โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"

วุฒิปริญญาตรี

วุฒิปริญญาโท



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๘ 

 

ผู้บริหารโรงเรียน 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา เอกการศึกษา วิชาท่ีสอน 
๑ นายมงคล  บกสกุล ผู้อ านวยการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา ไม่ได้ท าการสอน 
 
ครูประจ าการ 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
วุฒิ

การศึกษา 
เอกการศึกษา วิชาท่ีสอน 

๑ นางสุพรรณี   อินมะณี ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี แนะแนว แนะแนว 
๒ นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๓ นางกฤติกา  เปาอินทร์ ช านาญการ ปริญญาตร ี วัดผล การงานอาชีพ 
๔ นางจ าปี  พงษ์ชุบ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี คหกรรม การงานอาชีพ 
๕ นางเรวดี  ผูกเกษร ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

๖ นางสาวน้ าฝน  ทองค า ช านาญการ ปริญญาโท 
เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

๗ นางจงถนอม  แสวงนิล ช านาญการ ปริญญาตร ี ประถมศึกษา การงานอาชีพ 
๘ ว่าท่ีร้อยตรีกิจสุเมธ แก้วพรหม ครู ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพ 
๙ นางสาวกัทลี  สังขวร ครู ปริญญาตร ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

๑๐ นางปราณีต  ชงกรานต์ทอง ช านาญการ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๑ นางอุบล  เปล่ียนทอง ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๒ นางวาสนา   เสนาพันธ์ ช านาญการ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา 
๑๓ นายสมชาย  มีสุวรรณ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๔ นางนภาดา  รวมสุวรรณ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๕ นางสาวกานติมา  ท้วมทอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๖ นางสาวชลดา  อ่อนพันธุ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๑๗ นายปราโมทย์  ทองค ามาก ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา ดนตรี 
๑๘ นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ ครู ปริญญาตร ี นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ 
๑๙ ว่าท่ีร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ า ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี พลศึกษา พลศึกษา 
๒๐ นางอุษา  ลือสมุทร ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี พลศึกษา พลศึกษา 
๒๑ นายถนอม  เปล่ียนทอง ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท วัดผล ชีววิทยา 
๒๒ นายสุวัฒน์  แดงประยูร ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
๒๓ นางพรพักตร์  ถนอมเขต ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ชีววิทยา ชีววิทยา 
๒๔ นางสาวรดา  จันทร์หอม ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
๒๕ นางสาวรพีพร   ทองเพ็ชร ครูช านาญการ ปริญญาตร ี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
๒๖ นางสุภัทรา  เจียรนันท์ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
๒๗ นางสาวสุกัลย์ เจริญกุล ครู ปริญญาโท เคมี เคมี 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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๙ 

 

ครูประจ าการ 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก วิชาท่ีสอน 
๒๘ นางสาววันศิริ  สมบุญ ครู ปริญญาโท เคมี เคมี 
๒๙ นางกิตติยา  ผลแย้ม ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๓๐ นางอมรรัตน์  ช่ืนทิพย ์ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๓๑ นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข์ ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

๓๒ นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา ช านาญการ 
ปริญญาโท เทคโนโลยีและ 

การส่ือสารการศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

๓๓ นางจิรวัฒน์  หลวงวงษ ์ ช านาญการ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๓๔ นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ ครู ปริญญาตร ี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๓๕ นางสาวมินตรา  อนันตรังสี ครู ปริญญาตร ี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๓๖ นายสมศักดิ์  สังข์สมบูรณ์ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
๓๗ นางรุจี  โกสยะมาศ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
๓๘ นางสุกัญญา  จันทนา ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาไทย ภาษาไทย 
๓๙ นางสาวธนพรรณ  เขมะชิต ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
๔๐ นางอารีวรรณ ทองค ามาก ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา ภาษาไทย 
๔๑ นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม ครู ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
๔๒ นางเบญจา  บุญฤทธิ์ ช านาญการ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๔๓ นางสุรีย์  แสงนาค ช านาญการ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๔๔ นางสมพิศ   แดงประยูร ช านาญการ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๔๕ นางสาวนภัทร  วงษ์สาหร่าย ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๔๖ นางสกุลดี  คุณโทถม ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๔๗ นางสาวบุษกร  แสงพงษ์ ครู ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๔๘ นางจันทิมา  ปกป้อง ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี การบัญชี คอมพิวเตอร์ 
๔๙ นางสาวพิมพ์พร  สมงาม ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
๕๐ นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ ครูช านาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
๕๑ นายชิตพล  เครือแก้ว ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะ 
๕๒ นางกรรณิการ์  สีลาด ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
 

ครูอัตราจ้าง 
ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวจินตนา  ปิติมล ปริญญาตร ี
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ 

นักเรียนเรียนร่วม งบด าเนินงาน สพฐ 

๒ นางสาววาสิฏฐี  สีงาม ปริญญาตร ี
ภาษาและ

วัฒนธรรมจีน 
ภาษาจีน รายได้สถานศึกษา 

๓ นายธนโชติ  ทองพิมล ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ รายได้สถานศึกษา 
๔ นายชาญณรงค์  เรื่องรัมย์ ปริญญาตร ี พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา รายได้สถานศึกษา 
๕ นางสาวปรางค์อรุณ  สินนาง ปริญญาตร ี บรรณารักษ์ IS (การศึกษาคันคว้าด้วยตนเอง) รายได้สถานศึกษา 
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๑๐ 

 

ข้อมูลผลงานดีเด่นของโรงเรียน    (ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา) 
 

ท่ี รายการ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑ 

โรงเรียนได้รับโล่บุคคลและองค์กรท่ีมีผลงานดีเด่นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นท่ี ปปส . ภาค ๑ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาค ๑ 

๒ 
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรพัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรียน  (ระดับดี) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓ 
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย
(ระดับดีมาก) 

องค์การอาหารและยา 

๔ 
โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวาดภาพสีน้ า “เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา    
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

๕ 
โรง เรียน ได้รับ โล่  “Farasay Inter Nation Inventors 
Group”  เครื่องแยกหวีกล้วยออกจากเครือ 

สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ ประเทศอิหร่าน
ในงานวันนักประดิษฐ์  ประจ าปี ๒๕๖๐ ท่ี
จัดขึ้นโดยส านักงาน คณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ 

 
ผลงานดีเด่นของบุคลากร ประจ าปี 2561 
 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล รายการ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑ นางสาวรดา  จันทร์หอม ครูดีในดวงใจ คุรุสภาอ าเภอโพธิ์ทอง 
๒ นางสกุลดี  คุณโทถม ครูดีในดวงใจ คุรุสภาอ าเภอโพธิ์ทอง 
๓ นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน์ ครูดีในดวงใจ คุรุสภาอ าเภอโพธิ์ทอง 
๔ นางจิรวัฒน์หลวงวงษ ์ ครูดีในดวงใจ คุรุสภาอ าเภอโพธิ์ทอง 
๕ นายสมชาย  มีสุวรรณ ครูดีในดวงใจ คุรุสภาอ าเภอโพธิ์ทอง 
๖ นางสุพรรณี    อินมะณี ครูดีในดวงใจ คุรุสภาอ าเภอโพธิ์ทอง 
๗ นางพิมพ์ผกา   เฉลยชีพ ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภาจังหวัดอ่างทอง 
๘ นางพิมพ์ผกา   เฉลยชีพ ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
๙ นางสาวน้ าฝน   ทองค า ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

๑๐ นางศรีอนงค์    ล้ิมสมบูรณ์ ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูของแผ่นดิน 
11 นางสาววันศิริ   สมบุญ ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูของแผ่นดิน 

12 นางจันทิมา     ปกป้อง ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูของแผ่นดิน 

13 นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูของแผ่นดิน 

14 ว่าท่ีร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ า 
กรรมการตัดสิน
กีฬามวยสากล
สมัครเล่น 

ระดับประเทศ 
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๑๑ 

 

๔. ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
  
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ……๙๙๘......คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๕ ๑๑๓ ๙๙ ๒๑๒ 40 

ม.๒ ๕ ๙๒ ๘๐ ๑๗๒ 34 

ม.๓ ๕ ๑๐๘ ๙๔ ๒๐๒ 40 

ม.๔ ๕ ๖๐ ๙๒ ๑๕๑ 30 

ม.๕ ๔ ๕๖ ๘๓ ๑๓๙ 35 

ม.๖ ๔ ๕๑ ๗๑ ๑๒๒ 31 

รวม ๒๘ ๔๘๐ ๕๑๙ ๙๙๘  

 
 ๑) สถิติการขาดเรียน…………-……….คน   คิดเป็นร้อยละ…-….. 
 2) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน .........-........ คน   คิดเป็นร้อยละ…-….. 
 3) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓              จ านวน  191 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  ๑๒๒ คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 4) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๙ 
 5) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๙๙๘ 
คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 6) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๙๙๘  คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 7) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ๙๙๘ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 8) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ๙๙๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 9) จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ๙๙๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 10) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา ๙๙๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 11) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๙๙๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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๑๒ 

 

ผลงานดีเด่นของนักเรียน 

งานวันนักประดิษฐ์  ประจ าปี ๒๕๖๐จัดขึ้นโดยส านักงาน คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 

ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 
๑ ประดิษ ฐ์เครื่อ ง

แยกหวีกล้วยออก
จากเครือ  

ได้รับโล่“Farasay 
International Inventors 
Group”   
จากสมาคมนักประดิษฐ์
นานาชาติประเทศอิหร่าน 

๑. นางสาวสุชาดา  ล่อกิม 
๒. นางสาวสุชาพรรณ  มาแก้ว 
๓. นางสาวกุลรัตน์  สุขสวย 
๔. นายอธิศนันท์  นิ้ววิจิตร์ 
 

๑. นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร 
๒. นางสาวพิมพ์พร  สมงาม 
๓. นางสาวกัทลี  สังขวร 
๔. นายธนโชติ  ทองพิมล 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

๑ 
การแข่งขันเรียงร้อย 
ถ้อยความ  ม.๔-ม.๖ 

เงิน ๑.  นางสาวจีรติกร  กาญช านาญ ๑.  นางสุกัญญา  จันทนา 

 
 

๒ 

 
 
การแข่งขันคีตะมวยไทย 
ม.๑-ม.๖ 

 
 
 

ทอง 

๑.  นางสาวกุลสตรี  พงษ์จันทร์ 
๒.  นางสาวจตุพร  พินโย 
๓.  นางสาวพิจิตรา  สุธน 
๔.  นางสาวสุดารัตน์  วรวัฒน์ 
๕.  นางสาวสุทธิพร  โกสุมา 
๖.  นางสาวสุมินตรา  โอชารส 
๗.  นางสาวอมรรัตน์  สาลีผล 

 
 
๑.  นางสาวพรพิมล ทรงบัณฑิตย์ 
๒.  นางอุษา  ลือสมุทร 
 
 
 

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ด้านกีฬา(มวย) 
ม.๑-ม.๓ 

 
 
 
 

เงิน 

๑.  เด็กหญิงกนกพร  รหัส 
๒.  เด็กหญิงจิรภัทร  ไก่แก้ว 
๓.  เด็กหญิงฐานิกา  ออเขาย้อย 
๔.  เด็กชายธิติรัตน์  ม่วงอ่อน 
๕.  เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิ์เอน 
๖.  เด็กหญิงวรรณวนัฏช์   ไพโรจน์ 
๗.  เด็กหญิงศิริกมล  เกิดสวัสด์ิ 
๘.  เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทัศกุลณีย์ 
๙.  เด็กหญิงศุกร์ธิตา  มณฑล 
๑๐.  เด็กหญิงอรอุมา  บัวนาค 

 
 
 
 
๑. นางสาวกานติมาท้วมทอง 
๒.  นางอุษา  ลือสมุทร 
 

๔ 
การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  
ม.๑-ม.๓ 

เงิน ๑.  เด็กหญิงกุลริศา  ศรีสงคราม ๑. นางอารีวรรณทองค ามาก 

5 
การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ประเภทหญิง
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑.  เด็กหญิงเยาวลักษณ์พูลผล ๑.  นายปราโมทย์ ทองค ามาก 
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๑๓ 

 

ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 

 
 
 
 

ทอง 

๑.  นายณรงศักดิ์  พลอยสมบุญ 
๒.  นายภัทรพล  แสงเรือง 
๓.  นางสาวมนัสวี  ธีรเลิศกมลธร 
๔.  นางสาวมินทร์ลดา  ยวงเกตุ 
๕.  นางสาวสมรักษ์  สาโย 
๖.  นางสาวสมฤดี  สมสอน 
๗.  นายสิทธิชัย  สนธิพงษ์ 
๘.  นางสาวสุดารัตน์  รุกขชาติ 
๙.  นายสุริยันต์  ชะเอม 
๑๐.  นายเอกสิทธิ์  รุ่งก าจัด 

๑.  นางพิมพ์ผกา   เฉลยชีพ 
๒.  นายชิตพล  เครือแก้ว 
๓.  นางสาวจินตนา  ปิติมล 

7 
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-ม.๖ 

 
เงิน 

๑. นายกานต์  ใจไทย 
๒. นางสาวชัญญานุช  เนื่องชมพู 
๓. นางสาวพิมพ์แก้ว  อัสดงสีหมากสุก 

๑. นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง 
๒. นางพรพักตร์  เป่ียมศักดิ์ 

8 
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 

ม.๑-ม.๓ 

 
ทอง 

๑.  เด็กหญิงจินตนา  ฉัตรช่อฟ้า 
๒.  เด็กหญิงธณิชา  ขันทอง 
๓.  เด็กหญิงสุนันทา  ช่ืนอารมณ์ 

๑.  นางสาวน้ าฝน ทองค า 
๒.  นางเรวดี  ผูกเกสร 

9 
การแข่งขันการแกะสลัก 

ผักผลไม้  ม.๔-ม.๖ 

 
ทอง 

๑.  นางสาวกิตติยา  จอมค าสิงห์ 
๒.  นางสาวสมหทัย  จันทร์เศรษฐี 
๓.  นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เท่ียง 

๑.  นางจงถนอม  แสวงนิล 
๒. ว่าท่ีร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม 

๑0 
การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการ
เห็น ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑.  เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร ๑.  นางสาวจินตนา  ปิติมล 

๑1 
การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการ
เห็น ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กชายอนันทศักดิ์ พิกุลทอง ๑.  นางสุพรรณี  อินมะณี 

๑2 
การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทออทิสติก 
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑.  เด็กชายเดชธนดลช่ืนภากรณ์ ๑.  นางสุพรรณี  อินมะณี 

๑3 

การแข่งขันการจัดท า
หนังสือเล่มเล็ก ประเภท 
บกพร่องทางการเรียนรู ้
ม.๑-ม.๓ 

ทอง 
๑.  เด็กชายกิตติทัต  อินทร์ถาวร 
๒.เด็กชายฉัตรจิรันตน์ นิมมานรติกุล 
๓.  เด็กชายวงศธร  ปรีชา 

๑.  นายชิตพล  เครือแก้ว 
๒.  นางพิมพ์ผกาเฉลยชีพ 
 

๑๕ 
การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี  ประเภท 
ออทิสติก ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑.  เด็กชายอชิรวิทย์  บุญประดับ ๑.  ว่าท่ีร้อยตรีชาติชาย   บุญฉ่ า 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๑๔ 

 

ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 
๑๖ การประกวดการขับร้อง

เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการ
เห็น ม.๑-ม.๓ 

- ๑. เด็กหญิงกานต์มณี  เช่ือมวิทย์ ๑. นางสาวจินตนา  ปิติมล 

๑๗ การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท 
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑.  เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร ๑.  นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ 

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓  เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ล าดับ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

๑ 
การแข่งขันคีตะมวยไทย   
ม.๑-ม.๖ 

 
 
 

ทอง 

๑.  นางสาวกุลสตรี พงษ์จันทร์ 
๒.  นางสาวจตุพร  พินโย 
๓.  นางสาวพิจิตรา  สุธน 
๔.  นางสาวสุดารัตน์  วรวัฒน ์
๕.  นางสาวสุทธิพร  โกสุมา 
๖.  นางสาวสุมินตรา  โอชารส 
๗.  นางสาวอมรรัตน์  สาลีผล 

๑. นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ 
๒. นางอุษา  ลือสมุทร 
๓. นางสาวกานติมาท้วมทอง 

๒ 
การแข่งขันจักสารไม้ไผ่  
ม.๑-ม.๓ 

 
ทอง 

๑.  เด็กหญิงจินตนา  ฉัตรช่อฟ้า 
๒.  เด็กหญิงธณิชา  ขันทอง 
๓.  เด็กหญิงสุนันทา  ช่ืนอารมณ์ 

๑.  นางสาวน้ าฝน ทองค า 
๒.  นางเรวดี  ผูกเกษร 

๓ 
การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่อง
ทางการเห็น  ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑.  เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร ๑. นางสาวจินตนา  ปิติมล 

๔ 
การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียน 
ออทิสติก  ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กชายเดชธนดล  ช่ืนภากรณ์ ๑.  นางสุพรรณี  อินมณี 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๑๕ 

 

 
 
การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 
 
 

ล าดับ ชื่อโครงการที่เข้าร่วม 
๑ โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 

๒ 
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ เป็นศูนย์การเรียนรู้ “เพศวิถีศึกษา” 
๔ โรงเรียนวิถีพุทธ 
๕ โรงเรียนสีขาว 
๖ โรงเรียนรักษาศีล ๕ 
๗ โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 
๘ โรงเรียนค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๙ ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๑๖ 

 

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ม.๑-ม.๖)  ปีการศึกษา  2๕๖๐ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ ๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๐๖ 0 0 ๖ 4๗ ๖๐ ๓๓ 2๒ ๓๘ ๙๓ ๔๕.๑๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๖ ๑ ๑๑๕ ๒๙ ๒๘ ๑๔ ๑๒   ๓ ๔ 1๙ ๙.๒๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐๖ 0 ๒ ๑๘ ๖๔ ๕๓ ๓๗ ๒๗ ๕ ๖๙ ๓๓.๕๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๐๖ ๑ ๔๔ ๓๓ ๔๐ ๓๗ ๒๑ ๑๕ ๑๕ ๕๑ ๒๔.๗๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐๖ 0 0 ๑ 1๖ ๒๗ ๓๗ ๔๙ ๗๖ ๑๖๒ ๗๘.๖๔ 
ศิลปะ ๒๐๖ 0 ๑๐ ๓๕ ๖๑ ๕๑ ๓๗ ๘ ๔ ๔๙ ๒๓.๗๙ 
การงานอาชีพฯ ๒๐๖ 0 ๒๑ ๒๒ ๒๘ ๔๒ ๓๑ ๒๙ ๓๓ ๙๓ ๔๕.๑๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๖ 0 1๔ ๒๘ ๒๙ ๓๙ ๒๘ ๒๓ ๔5 ๙๖ ๔๖.๖๐ 
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่๒ 
จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๐๖ ๕ ๑ - ๒๑ ๕๒ ๔๘ ๓๔ ๔๕ ๑๒๗ ๖๑.๖๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๖ ๑๕ ๕๑ ๕๒ ๒๗ ๒๖ ๒๑ ๔ ๑๒ ๓๗ ๑๗.๙๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐๖ ๖ ๑ ๕ ๓๐ ๔๖ ๔๘ ๒๙ ๔๑ ๑๑๘ ๕๗.๒๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๐๖ ๑๕ ๓๔ ๓๕ ๒๗ ๓๕ ๓๐ ๑๔ ๑๕ ๕๙ ๒๘.๖๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐๖ ๑๔ ๕๑ ๓๒ ๔๕ ๔๖ ๑๑ ๔ ๓ ๑๘ ๘.๗๔ 
ศิลปะ ๒๐๖ ๗ ๑ ๕๐ ๒ ๔๒ ๓๓ ๖๐ ๑๑ ๑๐๔ ๕๐.๔๙ 
การงานอาชีพฯ ๒๐๖ ๘ ๑๕ ๒๑ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๓๑ ๕๙ ๑๒๒ ๕๙.๒๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๖ ๖ ๒๒ ๔๕ ๓๕ ๒๒ ๒๐ ๑๒ ๔๔ ๗๗ ๓๗.๓๘ 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๑๗ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ ๑ 
จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๖๙ ๐ ๕๗ ๒๑ ๒๘ ๑๒ ๒๔ ๑๑ ๑๖ ๕๑ ๓๐.๑๘ 
คณิตศาสตร์ ๑๖๙ ๒ ๔๗ ๓๓ ๓๙ ๒๘ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๑๑.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๑๖๙ ๐ ๒๔ ๓๓ ๓๙ ๒๔ ๒๓ ๑๖ ๑๐ ๔๙ ๒๘.๙๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๖๙ ๐ ๒๕ ๑๙ ๓๑ ๓๗ ๒๙ ๑๗ ๑๑ ๕๗ ๓๓.๗๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๖๙ ๐ ๓๐ ๒๔ ๓๑ ๒๗ ๑๗ ๒๗ ๑๓ ๕๗ ๓๓.๗๓ 
ศิลปะ ๑๖๙ ๐ ๑ ๑๔ ๔๕ ๔๓ ๓๒ ๘ ๒๖ ๖๖ ๓๙.๐๕ 
การงานอาชีพฯ ๑๖๙ ๐ ๕๙ ๓๔ ๒๒ ๑๓ ๑๖ ๑๒ ๑๓ ๔๑ ๒๔.๒๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๖๙ ๐ ๓๗ ๓๗ ๓๙ ๒๗ ๑๘ ๕ ๖ ๒๙ ๑๗.๑๖ 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่๒ จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๖๙ ๑ ๓๖ ๑๘ ๑๕ ๒๘ ๓๙ ๑๔ ๑๘ ๗๑ ๔๒.๐๑ 
คณิตศาสตร์ ๑๖๙ ๑ ๒๒ ๒๖ ๓๘ ๓๓ ๓๓ ๘ ๘ ๔๙ ๒๘.๙๙ 
วิทยาศาสตร์ ๑๖๙ ๑ ๒๐ ๑๙ ๓๕ ๒๙ ๓๔ ๑๕ ๑๖ ๖๕ ๓๘.๔๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๖๙ ๑ ๒๕ ๑๙ ๓๔ ๒๖ ๒๘ ๒๑ ๑๕ ๖๔ ๓๗.๘๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๖๙ ๑ ๑๙ ๒๒ ๒๗ ๓๕ ๒๐ ๑๕ ๓๐ ๖๕ ๓๘.๔๖ 
ศิลปะ ๑๖๙ ๑ - - ๑๓ ๔๒ ๑๓ ๓๑ ๖๙ ๑๑๓ ๖๖.๘๖ 
การงานอาชีพฯ ๑๖๙ ๑ ๑ ๑๑ ๓๗ ๓๐ ๔๕ ๒๕ ๑๙ ๘๙ ๕๒.๖๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๖๙ ๑ ๑๓ ๒๒ ๔๐ ๓๕ ๓๑ ๑๙ ๘ ๕๘ ๓๔.๓๒ 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๑๘ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๙๑ ๐ ๕๓ ๓๑ ๑๐ ๒๐ ๒๔ ๑๕ ๓๘ ๗๗ ๔๐.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๑๙๑ ๐ ๗๕ ๑๐ ๒๓ ๒๔ ๒๙ ๑๓ ๑๗ ๕๙ ๓๐.๘๙ 
วิทยาศาสตร์ ๑๙๑ ๐ ๔๔ ๒๒ ๙ ๓๑ ๕๔ ๒๑ ๑๐ ๘๕ ๔๔.๕๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๙๑ ๐ ๒๗ ๓๑ ๒๖ ๒๓ ๑๖ ๑๖ ๕๒ ๘๔ ๔๓.๙๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๙๑ ๐ ๓๓ ๒๓ ๒๙ ๓๑ ๓๐ ๒๗ ๑๘ ๗๕ ๓๙.๒๗ 
ศิลปะ ๑๙๑ ๐ ๒๗ ๕ ๑๒ ๑๒ ๓๕ ๒๗ ๗๓ ๑๓๕ ๗๐.๖๘ 
การงานอาชีพฯ ๑๙๑ ๐ ๑๖ ๒๐ ๒๖ ๓๗ ๑๗ ๑๗ ๕๘ ๙๒ ๔๘.๑๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๙๑ ๐ ๓๒ ๑๖ ๓๓ ๔๐ ๒๔ ๑๒ ๓๔ ๗๐ ๓๖.๖๕ 
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย ๑๙๑ ๐ ๓๗ ๓ ๑๗ ๒๒ ๔๗ ๑๘ ๔๗ ๑๑๒ ๕๘.๖๔ 
คณิตศาสตร์ ๑๙๑ ๐ ๖๑ ๑๖ ๓๗ ๒๘ ๓๗ ๖ ๖ ๔๙ ๒๕.๖๕ 
วิทยาศาสตร์ ๑๙๑ ๐ ๕๒ ๑๓ ๑๑ ๑๒ ๒๐ ๔๓ ๔๐ ๑๐๓ ๕๓.๙๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๙๑ ๐ ๒๒ ๑๗ ๔๘ ๓๘ ๒๘ ๑๓ ๒๕ ๖๖ ๓๔.๕๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๙๑ ๐ ๔๔ ๑๖ ๑๘ ๒๙ ๒๖ ๑๗ ๔๑ ๘๔ ๔๓.๙๘ 
ศิลปะ ๑๙๑ ๐ ๑ - - ๔ ๑๑ ๑๒ ๑๖๓ ๑๘๖ ๙๗.๓๘ 
การงานอาชีพฯ ๑๙๑ ๐ ๒๕ ๔๑ ๔๓ ๓๐ ๑๘ ๑๐ ๒๔ ๕๒ ๒๗.๒๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๙๑ ๐ ๑๘ ๒๒ ๔๔ ๒๙ ๒๓ ๑๕ ๔๐ ๗๘ ๔๐.๘๔ 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๑๙ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔๗ 0 31 10 59 19 22 3 3 28 19.05 
คณิตศาสตร์ ๑๔๗ 0 4 1 24 41 66 8 3 77 52.38 
วิทยาศาสตร์ ๑๔๗ 0 7 5 30 37 25 18 25 68 46.26 
สังคมศึกษา ฯ ๑๔๗ 0 0 0 11 23 32 44 37 113 76.87 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๗ 1 48 21 35 23 10 5 4 19 12.93 
ศิลปะ ๑๔๗ 0 14 3 21 11 17 29 52 98 66.67 
การงานอาชีพฯ ๑๔๗ 0 5 8 13 46 47 14 14 75 51.02 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๗ 1 22 18 63 32 9 2 0 11 7.48 
 
 
  
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 147 2 19 12 49 24 25 11 5 41 27.89 
คณิตศาสตร์ 147 2 10 2 28 71 30 3 1 34 23.13 
วิทยาศาสตร์ 78 1 2 1 16 23 17 11 7 35 44.87 
สังคมศึกษา ฯ 147 1 - - 20 17 36 32 41 109 74.15 
สุขศึกษาและพลศึกษา 147 1 - - 9 18 40 51 28 119 80.95 
ศิลปะ 147 1 7 4 20 5 20 30 60 110 74.83 
การงานอาชีพฯ 147 2 11 8 5 11 20 32 58 110 74.83 
ภาษาต่างประเทศ 147 1 13 14 37 46 26 10 - 36 24.49 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๒๐ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ ๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่๑ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 135 0 7 11 12 12 15 28 50 93 68.89 
คณิตศาสตร์ 135 0 16 9 23 21 34 21 11 66 48.89 
วิทยาศาสตร์ 74 1 19 15 4 7 7 12 9 28 37.84 
สังคมศึกษา ฯ 135 1 9 17 22 36 35 10 5 50 37.04 
สุขศึกษาและพลศึกษา 135 0 0 0 1 4 26 31 73 130 96.30 
ศิลปะ 135 0 1 4 19 15 16 24 56 96 71.11 
การงานอาชีพฯ 135 0 6 14 8 17 20 33 37 90 66.67 
ภาษาต่างประเทศ 135 0 0 0 21 55 45 11 3 59 43.70 
 
 
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่๒ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 
๐ 

 
๑ 

 
๑.๕ 

 
๒ 

 
๒.๕ 

 
๓ 

 
๓.๕ 

 
๔ 

ภาษาไทย 135 1 4 31 16 12 24 20 27 71 52.59 
คณิตศาสตร์ 135 1 8 18 7 12 37 28 24 89 65.93 
วิทยาศาสตร์ 74 2 55 16 1 - - - - 0 0.00 
สังคมศึกษา ฯ 135 4 28 8 27 34 23 8 3 34 25.19 
สุขศึกษาและพลศึกษา 135 1 - 1 1 8 21 55 48 124 91.85 
ศิลปะ 135 1 - 12 8 14 25 25 50 100 74.07 
การงานอาชีพฯ 135 1 5 7 7 17 29 33 36 98 72.59 
ภาษาต่างประเทศ 135 1 - - 28 42 47 16 1 64 47.41 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๒๑ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ ๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่๑ 
จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 122 0 37 10 9 15 16 16 19 51 41.80 
คณิตศาสตร์ 122 0 14 3 12 10 18 16 49 83 68.03 
วิทยาศาสตร์ 122 0 27 11 11 20 26 22 5 53 43.44 
สังคมศึกษา ฯ 122 0 7 3 15 24 33 23 17 73 59.84 
สุขศึกษาและพลศึกษา 122 0 8 6 11 14 31 22 30 83 68.03 
ศิลปะ 122 0 0 0 14 27 34 47 0 81 66.39 
การงานอาชีพฯ 122 0 12 5 8 10 26 28 33 87 71.31 
ภาษาต่างประเทศ 122 0 27 15 8 15 24 15 18 57 46.72 
 
 
 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่๒ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 122 0 29 11 26 19 18 12 7 37 30.33 
คณิตศาสตร์ 122 0 17 12 22 19 16 18 18 52 42.62 
วิทยาศาสตร์ 122 0 19 16 19 24 18 18 8 44 36.07 
สังคมศึกษา ฯ 122 0 7 15 23 25 23 16 13 52 42.62 
สุขศึกษาและพลศึกษา 122 0 16 1 8 13 25 33 26 84 68.85 
ศิลปะ 122 0 12 5 15 34 40 16 0 56 45.90 
การงานอาชีพฯ 122 0 4 6 12 7 8 11 74 93 76.23 
ภาษาต่างประเทศ 122 0 2 7 17 18 27 19 32 78 63.93 
  

 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๒๒ 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๐๖ ๑๔๘ ๕๔ ๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๖๙ ๙๔ ๗๓ ๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๙๒ ๑๐๗ ๗๗ ๘ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๔๗ ๑๒๓ ๒๒ ๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๓๕ ๑๑๗ ๑๖ ๑ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๒๒ ๙๒ ๒๘ ๒ 0 

รวม 971 681 270 1๙ ๐ 
เฉล่ียร้อยละ 100 70.13 27.81 ๒.๐๖ ๐ 

  

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๐๖ ๑๐๕ ๙๐ ๑๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๖๙ ๘๘ ๖๐ ๒๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๙๒ ๘๔ ๙๐ ๑๘ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๔๗ ๑๑๔ ๓๑ ๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๓๕ ๙๗ ๓๓ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๒๒ ๗๐ ๔๗ ๕ ๐ 

รวม 971 558 351 ๖๒ ๐ 
เฉล่ียร้อยละ 100 57.4๗ 36.1๕ ๖.๔๘ ๐ 

  

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนานักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๐๖ ๒๐๖ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๖๙ ๑๖๙ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๙๑ ๑๙๑ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๔๗ ๑๔๗ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๓๕ ๑๓๕ 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๒๒ ๑๒๒ 0 

รวม 971 971 0 
เฉล่ียร้อยละ 100 100 0 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๒๓ 

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียน ๕ ด้าน  ข้อมูลปี 25๖๐ 

 ๑)  ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
นักเรียนมีความสามารถในการรับ – ส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาการเลือกใช้

และบูรณาการส่ือสารหรือเครื่องมือท่ีหลากหลายเพื่อการถ่ายทอด สามารถแลกเปล่ียน
ความคิด ความรู้สึกและทัศนะของตนเองคิดเป็นร้อยละ 70 

๒) ด้านความสามารถในการคิด 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิด

อย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ   มีความสามารถในการวางแผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ  สร้างองค์ความรู้ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจคิดเป็นร้อยละ 60.78 

 ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
นักเรียนมีเข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของสังคม แสวงหาความรู้น ามา

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  โดยใช้เหตุผล  คุณธรรม ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ
คิดเป็นร้อยละ 57.61 

 ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
นักเรียนสามารถติดต่อส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในเชิงบวกมีความ

รับผิดชอบ       ในหน้าท่ีในฐานะเป็นสมาชิกในสังคม  ปรับตัวให้ทันกับความเปล่ียนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อมสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและหลีกเล่ียง
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ  79.00 

 ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน

การเรียนรู้  การส่ือสาร การท างานและการแก้ปัญหา  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน สามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วิเคราะห์เลือกใช้ส่ือได้เหมาะสมกับวัยคิดเป็นร้อยละ 78.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๒๔ 

 

6.  ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน 
๖.๑  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ระดับชั้น/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๓๙.๙๘ ๒๓.๕๙ ๓๑.๕๖ ๔๓.๖๖ ๒๗.๓๘ 
คะแนนเฉล่ียระดับ 
จังหวัดอ่างทอง 

๔๕.๖๒ ๒๗.๖๕ ๓๔.๓๕ ๔๘.๑๘ ๒๙.๗๑ 

คะแนนเฉล่ียระดับ สพม.๕ ๔๘.๕๘ ๒๙.๑๒ ๓๔.๔๔ ๔๘.๕๘ ๓๐.๒๘ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.  
ท้ังหมด 

๔๖.๘๑ ๒๙.๕๓ ๓๕.๑๒ ๔๙.๓๔ ๓๑.๓๙ 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๖.๓๖ ๒๙.๓๑ ๓๔.๙๙ ๔๙.๐๐ ๓๑.๘๐ 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
คณิตศาสตร์ 189 ๒๓.๕๙ ๑๐.๗๕ ๒๓.๕๙ ๐.๐๐ ๒๒.๔๐ ๘๑.๖๐ 
ภาษาไทย 189 ๓๙.๙๘ ๑๑.๑๗ ๓๙.๙๘ ๑๗.๐๐ ๓๙.๐๐ ๗๔.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ 189 ๓๑.๕๖ ๗.๔๒ ๓๑.๕๖ ๑๔.๐๐ ๓๒.๐๐ ๕๖.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ 189 27.38 8.15 27.38 ๑๐.๐๐ ๒๘.๐๐ ๙๖.๐๐ 
สังคมศึกษาฯ 189 ๔๓.๖๖ ๑๒.๘๒ ๔๓.๖๖ ๒๐.๐๐ ๔๒.๐๐ ๗๖.๐๐ 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๒๕ 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ระดับชั้น/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๔.๕๓ ๑๘.๕๓ ๒๘.๗๐ ๓๓.๒๓ ๒๑.๘๘ 
คะแนนเฉล่ียระดับ 
จังหวัดอ่างทอง 

๕๑.๔๓ ๒๒.๕๕ ๓๑.๒๑ ๓๔.๙๘ ๒๕.๔๘ 

คะแนนเฉล่ียระดับ สพม.๕ - - - - - 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.  
ท้ังหมด 

๕๓.๐๙ ๒๔.๙๐ ๓๑.๗๗ ๓๖.๑๗ ๒๗.๓๕ 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๒.๒๙ ๒๔.๘๘ ๓๑.๖๒ ๓๕.๘๙ ๒๗.๗๖ 
 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
คณิตศาสตร์ 104 18.53 7.43 18.53 ๕.๐๐ ๑๗.๕๐ ๔๒.๕๐ 
ภาษาไทย 104 44.53 14.07 44.53 1.92 39.42 58.66 
วิทยาศาสตร์ 104 28.70 6.20 28.70 ๑๕.๐๐ ๒๘.๐๐ ๔๘.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ 104 21.88 5.18 21.88 ๑๐.๐๐ ๒๒.๕๐ ๓๘.๗๕ 
สังคมศึกษาฯ 104 33.23 7.05 33.23 ๑๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ๖๐.๐๐ 
 
 

 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๒๖ 

 

 
 ๖.๒  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   

                 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ระดับชั้น/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๓.๔๑ ๑๙.๘๓ ๒๙.๘๙ ๒๗.๘๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง ๔๗.๓๑ ๒๔.๔๐ ๓๑.๖๑ ๒๘.๘๙ 
คะแนนเฉล่ียระดับ  สพม.๕ ๔๘.๐๔ ๒๖.๑๗ ๓๒.๐๓ ๒๙.๓๖ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.  ท้ังหมด ๔๘.๗๗ ๒๖.๕๕ ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕ 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ  วิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งดสอบ (O-NET)  เป็นปีแรก 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๒๗ 

 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
ระดับชั้น/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๔.๐๐ ๑๗.๖๑ ๒๖.๘๘ ๓๒.๗๕ ๒๒.๑๔ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง ๔๘.๖๕ ๒๒.๑๑ ๒๘.๙๐ ๓๓.๕๐ ๒๕.๙๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับ สพม.๕ - - - - - 
คะแนนเฉล่ียสังกัดสพฐ.ท้ังหมด ๕๐.๐๗ ๒๔.๖๔ ๒๙.๔๘ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๒๘ 

 

 
 ๖.๓  เปรียบเทยีบผลการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)     
    ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๒๙ 

 

๗.  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ๑) ห้องสมุดมีขนาด   ๓๘๔  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๓๑,๓๗๘ เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
OBEC Library สพฐ. 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย  228   คน ต่อ วัน 
คิดเป็นร้อยละ   22.85  ของนักเรียนท้ังหมด 
 ๒) ห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน ๗  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน ๓  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน ๑  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์  จ านวน ๑  ห้อง 
  อื่นๆ     จ านวน ๒  ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์   จ านวน ๒๐๕ เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  จ านวน ๑๐๒ เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน ๕๐   เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย 
742 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๘  ของนักเรียนท้ังหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  จ านวน  ๕๓ เครื่อง 
 ๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 
2. ห้องศูนย์วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
3. ห้องภูมิปัญญา 
4. ห้อง RESOURCE CENTER 
5. ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน 
6. ห้องจริยศึกษา 
7. สวนวิทยาศาสตร์ 
8. ป้ายความรู้ 
9. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
10. ห้องพลศึกษา 
11. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

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 

  
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๓๐ 

 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑.  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

๓ 

๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ (หนองระหารจีน)อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

๓ 

๓. จักสานบางเจ้าฉ่าศูนย์การเรียนรู้ ๑๔ 
๔. ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ ๒ 
๕. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มท ากลอง ๒ 
๖. วัดขุนอินทประมูล ๖ 
๗. พระต าหนักค าหยาด ๓ 
๘. วัดท่าอิฐ ๓ 
๙. พระเมรุมาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙  ณ  สนามหลวง ๑ 
๑๐.  ศูนย์การเรียนรู้โขนสด ๕ 
11. วัดศีลขันธาราม ๕๐ 
12. วัดเกาะ ๑๐ 
๑๓. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ 
๑๔.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ๑ 

๑๕.  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๑ 

๑๖.  มหาวิทยาลัยรังสิต ๑ 

๑๗.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๑ 

๑๘.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๑ 

๑๙.  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ๑ 

๒๐.  โรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลอินทประมูล ๑ 

๒๑.  โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ๑ 

๒๒.  อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ๑ 

๒๓.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๑ 

๒๔.  โรงละครแห่งชาติตะวันตก  จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ 

๒๕.  อาร์ทอินพาราไดซ์พัทยา  จังหวัดชลบุรี ๑ 
   

 ๖)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
    ๑.  นายพรชัย บุญรื่น ให้ความรู้เรื่อง การจักสานไม้ไผ่ 
     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑๒  ครั้ง/ปี 
    ๒.  นายประทีป รอดภัย ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์หัวโขน 
     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   ๒   ครั้ง/ปี 
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๓๑ 

 

    ๓.  นายเอกภพ มีไม่จน  ให้ความรู้เรื่อง ดนตรีไทย 
     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   ๔   ครั้ง/ปี 
   ๔.  นางรัชนก ยังคุ้มญาติ ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์กิ๊บช็อบ ด้วยลูกปัด 

    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  5  ครั้ง/ปี 
    ๕.  นายพิษณุ พงษ์พยัคฆ์   นางสาล่ี พงษ์พยัคฆ์   นางสมจิตร โมรา      
         นายอ านาจ    โพธิ์อ่อน และผศ.กมล บุญเขต   
       ให้ความรู้เรื่อง  แสดงโขน  เรื่อง  รามเกียรติ์   

                สถิติให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  ๕  ครั้ง/วัน 

๘. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รายรับ – รายจ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 40,894,411.24 งบด าเนินการ/เงินเดือนค่าจ้าง 37,888,321.22 
เงินนอกงบประมาณ 6,612,452.88 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3,075,835.65 
เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ (ระบุ) - 

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

 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ 92.65 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของรายรับ 
๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ โรงเรียนต้ังอยู่ใจกลางของชุมชนความ
หนาแน่นของประชากร  ๒๕๙ คนต่อตารางกิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ตลาด
เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง  ตลาดกมล วัดศีลขันธาราม  ชุมชนตลาดเหนือและโรงเรียนชุมชนวัดศีลขัน
ธาราม(วิทยาคม) อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม อาชีพเสริมท่ีสร้างรายได้คือ 
การจักสาน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไป คือ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท่ีส าคัญแห่งหนึ่ง  เช่น ละคร  ลิเก  การแสดงโขน
สด ประเพณีท่ียังคงอยู่ได้แก่ ประเพณีการท าขนมจีน ในวันแรม ๑๑ค่ า เดือน ๑๑ของวัดสว่างอารมณ์  
ต าบลสามง่ามส าหรับโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีส าคัญท่ียังคงอยู่ ได้แก่ พระนอนวัดขุนอินทประมูล 
ต าบลอินทประมูลพระต าหนักค าหยาด ต าบลค าหยาด ศาลาจัตุรมุขและพระพุทธรูปทองค าวัดจุฬา
มุนี ต าบลองครักษ์ ฯลฯ ศิลปวัฒนธรรมท่ีขึ้นช่ือและได้รับการยกย่องว่าเป็นงานหัตถกรรมท่ีดีเด่น
ระดับประเทศ คือการท าเครื่องจักสานหวายและไม้ไผ่ของราษฎรต าบลบางเจ้าฉ่า และต าบลอื่น ๆ 
อีกหลายต าบล เป็นงานท่ีประณีตสวยงาม    

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๓๕,๐๐๐ บาท จ านวน
คนเฉล่ียต่อครอบครัว ๔ คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ต้ังอยู่ในบริเวณชุมชนใกล้ตลาดเทศบาลต าบลโพธิ์ทองและ
อยู่ในบริเวณวัดศีลขันธารามโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี แต่
โรงเรียนต้องก ากับติดตามนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีอาจจะเส่ียงจากแหล่งอบายมุขต่างๆ  
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๑๐.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  (ปีการศึกษา ๒๕๕๙) 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน     

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา     

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ     

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล     
ผลประเมินภาพรวมของสถานศึกษา คุณภาพระดับดี 

 
๑๑.   ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๙)  
 

รายการประเมิน / ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี  ๑  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ดีเย่ียม ๔.๕0 

องค์ประกอบท่ี  ๒  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                          ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเย่ียม ๔.๘๑ 

องค์ประกอบท่ี  ๓  สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดีเย่ียม ๕.00 

องค์ประกอบท่ี  ๔  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม ๕.00 

องค์ประกอบท่ี  ๕  สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดีเย่ียม ๔.๕0 

องค์ประกอบท่ี  ๖  สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ดีเย่ียม ๔.๕0 

องค์ประกอบท่ี  ๗  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดีเย่ียม ๕.00 

องค์ประกอบท่ี  ๘  สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดีเย่ียม ๔.๖๖ 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา ดีเยี่ยม ๔.๗๕ 
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๓๓ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของนักเรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้   ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังหลากหลายรูปแบบเช่นการระดม
สมองแบบลงมือปฏิบัติจริงแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
รวมท้ังได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้กิจกรรม
ทักษะการอ่านกิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมกิจกรรมห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนทุกระดับช้ันได้ร่วมกิจกรรมรักการ
อ่านครบทุกคนมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน
ฟังดูและส่ือสารด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิดน าเสนอความคิดวิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเองก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบมีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ในรูปแบบ
กิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ังพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอน  ให้ตรงตาม
ศักยภาพนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล
ได้แก่ห้องสมุดห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ครูระดับช้ันเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัด
และประเมินผลแบบบูรณาการครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 

สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีความเอื้อ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยจัดให้มีค่ายคุณธรรมจัดกิจกรรมมหัศจรรย์วันพระโดย
จัดให้มีกิจกรรมท าบุญทุกวันพระซึ่งได้ร่วมกับวัดและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างมีทักษะชีวิตในการ
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนวัดและชุมชน  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูมวยไทย ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนมีจิตอาสาในการพัฒนาและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 

๒. ผลการด าเนินงาน 
ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการนักเรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม

มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ันสามารถเขียนส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมรู้จัก
การวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตยกล้าแสดงออกและแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์  ได้อย่างสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาและ น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสมสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมท้ังสามารถ
วิเคราะห์จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดีส าคัญจ าเป็นรวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง      
อย่างรวดเร็วนักเรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิม
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๓๔ 

 

อย่างต่อเนื่องผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ีแล้ว          
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ 
เมื่อจบปีการศึกษานักเรียนเรียนต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาท่ีเหมาะกับตนเองนักเรียน
เป็นผู้ม ีคุณลักษณะและ  ค่าน ิยมที ่พึงประสงค์ตามที ่สถานศึกษาก าหนดกล่าวคือน ักเรียน             
มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณยอมรับความคิดและวัฒนธรรม ท่ีแตกต่าง         
มีความตระหนักรู้รู้ คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย            
ของตนเองมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ระหว่างวัยนักเรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหาร         
ท่ีสะอาดและมีประโยชน์รักการออกกาลังกายนักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภทยอมรับในกฎกติกาของก ลุ่ม ข อ ง สถ าน ศึก ษ า ข อ ง สัง คม ท้ังนี้มีผลการด าเนินงาน         
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
 ๑.  ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์  
(ม.๑ – ม.6)  กระบวนการพัฒนา 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย

ก าหนดเป้าหมายให้นัก เรียนทุก
ระดับช้ันอ่านออกเขียนได้  และ
อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2. ชุมนุมรักษ์ภาษาไทย 
3. จัดกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
4. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน และการ

เขียนรายงาน 
5. การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่อง

การอ่าน (Reading  Literacy) ตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA” 

6. ท าแผนพัฒนาการอ่านของนักเรียน
เป็นรายบุคคล  

7. การสวดมนต์สรภัญญะในสัปดาห์วัน
มาฆบู ชาของวัฒ นธรรมจังหวั ด
อ่างทอง 

8. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย 

 
๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น  นักเรียนพัฒนา  
ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์เพื่อ    
การเรียนรู้ท่ีดีขึ้น 
๒.  นักเรียนได้ฝึกทักษะและสามารถอ่านออก  
เขียนได้และอ่านคล่องมากขึ้น 
๓.  นักเรียนได้ฝึกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
๔.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนงัสือเพิ่มมากข้ึน 

ความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์             
(ม.๑ – ม.6)   
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ประเด็น ผลการประเมิน 

9. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตบูรณาการ๘ กลุ่ม
สาระ 

10. กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ 
11. จัดวิชาส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะ การอ่าน

การเขียน และการส่ือสารอย่างเป็นระบบ 
(วิชาการส่ือสารและการน าเสนอ IS) 

12. จัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนเรียนรวม 

 

๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง   
มีอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระดับดี 
ขึน้ไป 
 
 
จาก 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางแสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียน 
โพธิ์ทอง “จินดามณ”ี  (คิดเป็นร้อยละ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟแสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียน              
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”
(คิดเป็นร้อยละ) 

 
 

 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
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๓๗ 

 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

๕.  ผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๐.
๑๐.
๒๐.
๓๐.
๔๐.
๕๐.
๖๐.

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน

(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดอ่างทอง

คะแนนเฉลี่ยระดับ  สพม.๕

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.  ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๐.
๑๐.
๒๐.
๓๐.
๔๐.
๕๐.
๖๐.

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน

 (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.  ทั้งหมด

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
๖.  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  
การฝึกงานหรือการท างาน 

 นักเรียนได้รับรางวัล Farasay International Inventor Group (FIIG) 
 นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันงาศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับประเทศคือ 

1) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม่ไผ่ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

2) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง
ทางการเห็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา17 สถาบัน 
 นักเรียนได้ฝึกทักษะการท างานจากโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
และวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง เพื่อฝึกประสบการณ์ 
 

 
 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
๒. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
โรงเรียนได้จัดโครงการดังนี้ 
      
2.๑ กิจกรรมวันส าคัญภาษาไทย 
 
 
     2.๒ หลักสูตรการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมดังนี้  
ส21201 ท้องถิ่นอ่างทอง 1  

ส๒๑๒๐๒ท้องถิ่นอ่างทอง 2   
ส๓๑๒๐๑ภูมิปัญญาไทย  
ส๓๒๒๐๔ วิถีไทย 
ง๓๐๒๒๒ขนมไทย 
ง๓๐๒๒๔งานใบตอง 
ศ๓๑๒๐๑ดนตรีไทย 1 
ศ๓๑๒๐๒ดนตรีไทย 2 
ศ๓๒๒๐๑นาฏศิลป์ไทย 
ศ๓๓๒๐๑จิตรกรรมไทย และกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมความถนัดงานจักสานไม้ไผ่จากแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน และชุมนุมการแกะสลักผลไม้  
 
 
     2.๓ กิจกรรมการแห่เทียนจ าน าพรรษา 
 
 
 
     2.๔ กิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคีของโรงเรียน  
 
 
 
     2.๕ กิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ 
 
 
 
 
     2.6 กิจกรรมวันไหว้คร ู
 
 

 
 
2.๑.1  นักเรียนได้น าความรู้ทางการเขียน อ่าน  พูด 
ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมและภูมิใจในความเป็น
ไทยท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ 
 
2.๒.1  นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนคนอ่างทอง 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และเข้าไป
ศึกษาในชุมชนรอบสถานศึกษา อย่างเห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒.2.3  นักเรียนได้น าความรู้มาแสดงโดยผ่าน
กิจกรรมการจัดงานต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรม
ภายนอกโรงเรียน 
๒.2.4  นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
2.๓.1 นักเรียนได้น าภูมิปัญญาไทยในเรื่องการหล่อเทียน 
การตกแต่งต้นเทียน การร า และการตีกลองยาว 
ตลอดจนการแต่งกายแบบไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในความเป็นไทย 
 
2.๔.1 นักเรียนได้น าความรู้ความเป็นไทยมาปฏิบัติ
และเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
2.๕.1  นักเรียนทุกคนได้กราบพระ กล่าวค าบูชา
พระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม กล่าวค า
แสดงตนเป็นพุทธมามกะได้อย่างถูกต้องและภูมิใจใน
ความเป็นไทยท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ 
 
2.๖.1  นักเรียนน าความรู้จากท่ีเรียนและน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นพานไหว้ครูและกล่าว
ค าบูชาครูอย่างเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 
     2.๗ กิจกรรมชุมนุมนาฏยคีตศิลป์ 
 
 
 
 
     2.๘ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นิทรรศการพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระ
เมรุมาศ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 

      ๓.๑  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
 
 
 
      ๓.๒  โครงการนักเรียนเรียนรวม 
 
 
 
 
      ๓.๓  กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ของลูกเสือเนตรนารี 
  
 
      ๓.๔  กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุมนุมและโครงงาน 
 
 
 
 
 
 

2.๗.1  นักเรียนได้น าความรู้จากการเรียนร้อง
นาฏศิลป์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแสดงด้วย  
การร า การร้องเพลง การพูดมาจัดแสดงอย่าง
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 
2.๘.๑ นักเรียนเรียนรู้พระราชประวัติ หลักการทรงงาน 
โครงการในพระราชด าริต่างๆ ผ่านนิทรรศการและ
ภาพวาดฝาผนัง 
2.๘.2 นักเรียนเรียนรู้จากนิทรรศการ “พระผู้ทรง
เป็นนิรันดร์” และนิทรรศการพระเมรุมาศพิมาน
นฤมิต 
 
 
 
 
๓.๑.1  นักเรียนมีบทบาทและมีคณะกรรมการ
นักเรียนท่ีมาจากการเลือกตั้งของนักเรียน 
๓.๑.๒ มีการจัดต้ังสภานักเรียนท่ีมาจากตัวแทน
นักเรียนแต่ละห้องเรียน 
 
๓.๒.1  นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้และ
นัก เรียนปกติร่วมท ากิจกรรมในการเรียนและ
กิจกรรมด้านต่างๆ  อย่างเข้าใจยอมรับและร่วม
กิจกรรมอย่างมีความสุข 
 
๓.๓.1  ทุกคนสามารถปรับตนเองในการอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมี
ความสุข 
 
๓.๔.1  ทุกคนได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้ มีการ
รวมกลุ่มคิด  วิเคราะห์  สรุปผล  และน าเสนอ
ผลงานนักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี และมีจิต
อาสาต่อสังคม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๔.๑  ทดสอบสมรรถภาพนักเรียนช่ังน้ าหนักส่วนสูง
ทุกระดับช้ัน 
๔.๒  ตรวจวัดสายตาให้นักเรียน 
๔.๓  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในรายวิชา  
ศิลปะ นาฏศิลป์ และพลศึกษา 
๔.๔ กิจกรรม  To  be  number one 
๔.๕  กิจกรรมชุมนุม  วาดภาพ  ร าไทย  กีฬา 
๔.๖  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ทุกคนต้องผ่าน

ทักษะแม่ไม้มวยไทย ส่วนนักเรียนท่ีสนใจได้รับ
การฝึกฝนเพิ่มเติมในตอนเย็น 

๔.๗  กิจกรรมกีฬาสีภายนอก – ภายในโรงเรียน 
๔.๘  ลูกเสือจิตอาสา 
๔.๙  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
๔.๑๐ กิจกรรมจิตอาสาสอนน้องท่ีโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม (วัดเกาะ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
๔. จุดเด่น 

 โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ท่ีท าให้นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.๑ กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ  กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ  กิจกรรมค่ายวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม  
กิจกรรมจ้างครูต่างประเทศ  กิจกรรมติว O-Net  กิจกรรมสอนเสริมภาษาต่างประเทศ  สอนเสริม
นักเรียนท่ีอ่านไม่คล่อง  กิจกรรมสอนเสริมภาษาไทย กิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ และกิจกรรมอื่นๆ 
 
๕. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรจะจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และ
ทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีค าส่ังแต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าท่ี
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน หัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าระดับ และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ 
พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานโดยมีโดยการส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง   ได้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นนักเรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการ

จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
2. พิจารณาปรับปรุง/แก้ไขวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 
3. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร             

และการจัดการศึกษา 
4. ทบทวน/ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการ

ด าเนินการ 
5. ประเมินผลกระบวนการบริหารและการจัดการ 
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๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒.๖ สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนานักเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และพันธกิจ ที่สถานศึกษา
ก าหนด ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี” จัดการศึกษาเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาให้

นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมน าชุมชน 
สืบค้นด้วยเทคโนโลยี อาคารสถานท่ีงดงาม 
พันธกิจ 

๑. จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู้ ท่ี เน้ น นั ก เรี ย น เป็ น ส า คั ญ           
เพื่อให้นักเรียนเป็นคนมีคุณภาพ โดยให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทุกด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา    
และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ทักษะ
การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

๒. นัก เรียนมี คุณ ลักษณะท่ีพึ งประสงค์ เป็นคน ดี  คน เก่ ง        
และมีความสุข 

                 ๒.๑ คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักท่ีจะเรียนรู้ มีวินัย 
                       ในตนเองกล้าคิด กล้าท า รับผิดชอบในการกระท า 
                       ของตนเอง 
                 ๒.๒ คนเก่ง มีวิสัยทัศน์ ทักษะในการคิด วิเคราะห์สังเคราะห ์
                       คิดสร้างสรรค์ ส่ือสาร ใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ 
                       ด้วยตนเอง รักการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
                 ๒.๓ คนมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
                               มีสุนทรียภาพมีบุคลิกภาพด ี

๓. นักเรียนมีทักษะทางการจัดการและทักษะพื้นฐานทางอาชีพ 
๔. คุณภาพนักเรียนเป็นท่ียอมรับของสังคม 
๕. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
๖. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็น   

ส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการ 
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๔๔ 
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 ๗. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นท่ีช่ืนชมของสังคม โดยมีการบริหาร

จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม 
๘. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ความช่วยเหลือชุมชน

และโรงเรียนอื่นๆ 
 
เป้าประสงค์ 
นักเรียน เป็นบุคคลส าคัญอันดับแรกท่ีต้องได้รับการอบรมส่ังสอนให้
บรรลุผลดังนี้ 

1. นักเรียนได้รับการพฒันาทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย   สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

3.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
3.2 ซื่อสัตย์ สุจริต 
3.3 มีวินัย 
3.4 ใฝ่เรียนรู้ 
3.5 อยู่อย่างพอเพียง 
3.6 มุ่งมั่นในการท างาน 
3.7 รักความเป็นไทย 
3.8  มีจิตสาธารณะ 

4. นักเรียนมีทักษะทางการจัดการและทักษะพื้นฐานทาอาชีพ 
5. คุณภาพนักเรียนเป็นท่ียอมรับของสังคม 

ครู เป็นบุคคลส าคัญท่ีท าหน้าท่ีอบรมส่ังสอนและพร้อมท่ีจะสร้างโอกาส
ใหน้ักเรียนบรรลุตามความคาดหวังของโรงเรียน จึงต้องท าให้ 

1. ครูมีความเป็นกัลยาณมิตรท่ีดีของนักเรียน 
2. ครูมีทักษะในการสอนแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
3. ครูใช้ส่ือประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
4. ครูใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
5. ครูมีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าของโลก 
6. ครูมีบุคลิกภาพดีและมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ครูมีสวัสดิการท่ีดี 
8. ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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๔๕ 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน เป็นองค์กรท่ีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความส าคัญท่ี
จะต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีแท้จริง คือ 

1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดย
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม และ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการ 

2. โรงเรียนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ 
ของนักเรียน 
3. โรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน 
      และชุมชนพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
4. โรงเรียนเป็นผู้น าและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอืน่ใน 
      การจัดการศึกษา 
๕. โรงเรียนรว่มกิจกรรมชุมชน บริการชุมชน และส่งเสริม 

           กิจกรรมของชุมชน 

 
๒.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๒.๑ การวางแผนและ 
          ด าเนินงานพัฒนา 
          วิชาการที่เน้นคุณภาพ 
          ของนักเรียนรอบด้าน   
          ทุกลุ่มเป้าหมาย และ 
          ด าเนินการอย่างเป็น 
          รูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียนมีคุณภาพ  มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
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๔๖ 
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   ๒.2  การวางแผนการบริหาร 
          และการจัดการข้อมูล 
           สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    ๒.3  การวางแผนและ 
          จัดสภาพแวดล้อม 
          ทางกายภาพและสังคม 
          ที่เอื้อต่อการจัดการ  
          เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          ต่อผลการจัดการศึกษา 
          ให้มีคุณภาพและได้ 
          มาตรฐาน 
 

 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารสถานศึกษามาใช้  ซึ่งประกอบด้วยงานด้านต่างๆ  ดังนี้ 
๑.  งานระบบเครือข่าย  (Network  Administration)   
      -  ดูแลทางด้านระบบเครือข่าย  ระบบ  Security  และ  Server 
      -  ดูแลทางด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 
      -  ดูแลระบบเครือข่ายต่างๆ   ในโรงเรียนท้ังหมด  เช่น  Office  ต่างๆ  ในโรงเรียน    
            ห้อง Lab  ห้องสมุด  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องพักครู  ฯลฯ 
๒.   งานซ่อมบ ารุง  (PC  Support  and  Maintenance) 
        -  ติดต้ัง  ดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ท้ังหมดท่ีใช้ในโรงเรียน 
        -  บริการติดต้ัง  ซ่อมแซมอุปกรณ์เสริมต่างๆ   เช่น เครื่องพิมพ์  หมึกพิมพ์ ฯลฯ 
๓.   งานสารสนเทศ  (Information andApplication  Development) 
       -  ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  ใช้ระบบ  http://cct.thaieduforall.org 
          ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  DMC  http://portal.bopp-obec.info 
          และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา  data.bopp-obec.info/emis 
๔.  งานพัฒนาเว็บไซต์ 
 

 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้ มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน 
 
 

     

      มีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน      
โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็น   การวางแผน  การด าเนินการและ         
การแก้ปัญหาตลอดจนการควบคุมก ากับ  ติดตามและประเมินผล             
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 

 ากกว่า ๒  ค ัง้ ๒  ค ัง้ ๑  ค ัง้ ไ ่เค  บ  

๒๘ คน ๑๓  คน ๙  คน ๕  คน
เป
อร์

เซ้
นก

าร
เข้
าอ

บร
ม

จ านวนครัง้ที่เข้าอบรม / จ านวนครูที่เข้าอบรม

สถติกิารเข้าอบรมปีการศึกษา ๒๕๖๐

http://cct.thaieduforall.org/
http://portal.bopp-obec.info/
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๔๗ 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
 
 
๔. การก า กับ   ติดตาม  
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
 
 

       มีการวางแผนการติดตามประเมิน  และรายงานผลอย่างเป็นระบบ         
โดยได้ด าเนินการ  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการด าเนินงานตาม
ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ก าหนดแนวทาง  วิธีการเครื่องมือ  ขั้นตอน 
ท่ีจ าเป็น  และก่อนน าไปสู่การปฏิบัติได้ประเมินผลก่อนการด าเนินงาน
สถานศึกษาได้ด าเนินการนิเทศก ากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังต่อไปนี้ 

๑)  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน  ๔  ครั้ง 
๒)  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
๓)  ประชุมหัวหน้าฝ่าย  สัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง 
๔)  ประชุมครูและบุคลากรเดือนละ  ๑  ครั้ง 
๕)  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง 
 

 

๓. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุม       
ท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย   
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน          
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ
นิเทศ  ก ากับ  ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 ๒.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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๔๘ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ: ดี 

๑.  กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา    พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน       หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล โดยน า
ข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลท่ีเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้
ข้อมูลย้อนกลับไปยังนักเรียนรวมทั้งให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอ
ภาค ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนมาท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความรู้ประสบการณ์และ
ความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท างานวิจัย
ในช้ันเรียน มีโครงการท่ีส่งเสริมให้ครูได้ทุกกลุ่มสาระพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพื่อน า
ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอยู่ เสมอมีการส่งเสริม
สนับสนุนและให้ก าลังใจให้ครูได้พัฒนาวิทยฐานะ และเข้าร่วมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

๒.ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนท้ังด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ครูผู้สอนมีการ
วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ให้นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางรวมท้ังมีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย 
ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในช้ันเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน  ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
๑.  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    1.1  โครงการส่งเสริมครูเป็นคนดี             
มีความสามารถ 

- กิจกรรมประเมินแบบวัด
และแบบทดสอบของครู 

     1.๒   กิจกรรมประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

- โครงการส่งเสริมครูร้างสรรค์        
ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 

- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์พัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ         
การเรียนรู ้

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา 

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานและ
เทคโนโลยี 

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมพัฒนาห้องกิจกรรม
พัฒนานักเรียน 

- กิจกรรมปรับปรุงห้องดนตรไีทย 
- กิจกรรมพัฒนางานโสตฯ 
- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ (แนะแนว) 
- กิจกรรมพัฒนาระบบและ

บริการด้าน  ICT 
 
 

 
 

๑. ครูต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ค รู ให้ นั ก เรี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร จั ด บ ร รย าก าศ

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการฝึกกระบวนการคิด

ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย 

๕. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ   
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๖. ครูผู้สอนมีการท าวิจัยในช้ันเรียนทุกคน   
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
    1.๓ โครงการส่งเสริมครูมีผลงานท่ี
น าไปใช้ได้ 

- กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

- กิจกรรมพัฒนาส่ือและ  
นวัฒกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- กิจกรรมพัฒนาส่ือและ 
นวัฒกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- กิจกรรมพัฒนาส่ือและ 
นวัฒกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา           
- กิจกรรมพัฒนาส่ือและ 
นวัฒกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

- กิจกรรมพัฒนาส่ือด้าน
ดนตรีไทย  นาฏศิลป์ไทย 

- กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) 
     

   ๓.๒   การจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 

- พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและ
สอดแทรกบูรณาการกับ
เนื้อหาในบทเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

  ๓.๓   การตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ 
           - พัฒนาการวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้ครูวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง  ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลายและมี
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  นักเรียน ม.๑  ได้เรียนรู้ท้องถิ่นอ่างทอง 
-  นักเรียน ม.๒  ได้เรียนรู้อาเซียนศึกษา 
-  นักเรียน ม.๓  ได้เรียนรู้งานช่าง 
-   นักเรียน ม.๔  ได้เรียนรู้งานประดิษฐ์และงานใบตอง 
-  นักเรียน ม.๕  ได้เรียนรู้นาฏศิลป์  การผูกผ้าและการจีบผ้า 
-  นักเรียน ม.๖  ได้เรียนรู้การท าขนมไทย 
-  นักเรียนได้เรียนรู้การจักสานไม้ไผ่  มวยไทยและขนมไทย
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน 
 
 
 
นักเรียนมีผลสมฤทธิ์สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ า 
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๕๑ 

 

๓.จุดเด่น 
 ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยฝึกทักษะ
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
๔.จุดควรพัฒนา 
 ควรจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑.  วิธีด าเนินการพัฒนา  

      สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่  
๑)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
๓)  จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บ

ข้อมูล    
     วิเคราะห์ข้อมูลเป็น สารสนเทศท่ีเป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของ

โรงเรียน  
๔)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
๕)  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
๖)  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
๗)  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  
๘)  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

       สถานศึกษาจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร น าเสนอผลการด าเนินงาน           
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน         
จากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนา วิเคราะห์มาตรฐาน 
การศึกษาประจ าปีการศึกษาปัจจุบัน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดท่ีควรพัฒนา 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นท่ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียน 
ประเมินตนเองในการเรียนรู้  ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองท่ีวางไว้ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษาประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการ 
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผล 
การด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียน จัดท าแบบส ารวจความพึง 
พอใจและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา   
อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการบริหาร 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วน เก่ียวข้องต่อ
ระบบการ บริหารและ
การจัดการ ของ
สถานศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อระบบการบริหาร 
 และการจัดการศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

 
 

 
 
 
จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจท่ีสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดีมากท่ีสุด ในขณะท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
บรรลุผลส าเร็จตามต้องการ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจระดับดีน้อยท่ีสุด 
 

 
 
๓. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ครูและ 
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน 

 
๔. จุดควรพัฒนา 

สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม 
ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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๕๔ 

 

 สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ดี 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”              
มีการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผล
การประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเย่ียม ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเย่ียม
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของนักเรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและ
สภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม พัฒนาการของ
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษความสามารถ
ในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผล
ประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินใน
รายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผน
ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เยี่ยมวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และมีการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษา
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่าง
ดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ ๓  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ี
สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพ
ความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของนักเรียน 

    นักเรียนได้รับการฝึกและส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ นักเรียน
ส่วนใหญ่ จึงมีวินัย มีสัมมาคารวะดี และมีความ
รับผิดชอบ มีความสามารถในการท างานเป็นล าดับ
ขั้นตอน ผลงานมีประสิทธิภาพ มีความสามารถน า
กระบวนการกลุ่มมาใช้ในการท างานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบต่องานกลุ่มมีเจตคติท่ีดีต่อการการท างาน
และการประกอบอาชีพสุจริต นักเรียนมีสุขภาพกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีจิตสังคม 
มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อน ครู และผู้อื่น มีการเรียนธรรมศึกษา การมี
ส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและพักผ่อนเพียงพอมี
ความรู้ความเข้าใจในโทษของส่ิงเสพติดและส่ิงมอม
เมา และรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดจากส่ิงเสพติดและ
ส่ิงมอมเมาต่าง ๆ  นักเรียนมี สุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
ช่ืนชมและเข้าร่วมกิจกรรม ด้าน ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ เพลงและกีฬาอย่างสม่ าเสมอ มีผลงาน
ปรากฏท้ังในและนอกโรงเรียนตลอดมา 

 
 
 

    นักเรียนควรได้รับการฝึกกระบวนการคิด
โดยรอบด้าน ท้ังทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
คิ ด สั ง เค ราะห์  คิ ดอ ย่ างมี วิ จ ารณ ญ าณ       
ผ่านการไตร่ตรอง สามารถประเมินค่าและ
เลือกทางเลือกอย่างเหมาะสม และริเริ่มพัฒนา       
ส่ิง ใหม่  นั ก เรียนควรได้รับ โอกาสเข้าถึ ง          
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้มากขึ้น         
ควรฝึกการสรุปความรู้และประสบการณ์ 
อย่ า งมี เห ตุ ผล  ก ารจดบั น ทึ ก ก ารอ่ าน         
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

●  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๑) ผู้บริหารมีความต้ังใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหารและมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงานสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการทางานและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความต้ังใจและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
   ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย
วิธีเช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุมระดม
สมองการประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายท่ีชัดเจนมีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติ
การประจาปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมี
การด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล
มาใช้ เป็น ฐาน ในการวางแผนพัฒ นาคุณ ภาพ
สถานศึกษา 
 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

   ๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้องได้มี ส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้นเพื่อรับทราบความต้องการท่ีแท้จริง
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   ๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

●  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
   ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความต้ังใจมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

●  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง 
   ๒) ครูควรจัดส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในระดับช้ันม.๑  - ม .6 ให้สามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและมี
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 
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๕๗ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 
 

   ๓) ครูควรสอดแทรกให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับ
ค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบท า
ให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
   ๔ ) ครูควรจัดการเรียนการสอนท่ีฝึกให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้นและพัฒนาส่ือ
แหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
   ๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียน รู้ และ
ธรรมชาติวิชา 
   6) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

●  ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

   โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ ด้ านการประกัน คุณภาพ
การศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุก
ระดับเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 
 

● ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

   ๑ ) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยัง
ขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนา
ตน เองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
   ๒)  นักเรียนมีการประเมินตนเองในการ
เรียนรู้แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้าน
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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๕๘ 

 

1. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ

ของนักเรียนให้เพิ่มข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา 
๒) การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ          

การจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
๓) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย

ติดตามผลการน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 
2. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

๑) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนานักเรียน               
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒) การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) โดยใช้วิทยากรภายนอกเพื่ อสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ และความหลากหลายให้กับนักเรียน 
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๕๙ 

 

ส่วนที่ ๔  
ภาคผนวก 

 
 ประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษา 
 ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
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๖๐ 

 

 

   
 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนโพธิ์
ทอง “จินดามณี” จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  และ
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
       

(นายมงคล    บกสกุล) 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 
 
 
 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๖๑ 

 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน              
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                                     

ฉบับลงวันท่ี ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
.......................................................................... 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 
มีจ านวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของนักเรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ดับช้ัน 
 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้าน                   

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๖๒ 

 

  ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
  ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้           

อย่างมีคุณภาพ  
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน  
๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 ๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๖๓ 

 

  
 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนโพธิ์
ทอง “จินดามณี” จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน     เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โพธิ์ทอง “จินดามณี”มี
คุณภาพและมาตรฐาน  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
       

(นายมงคล    บกสกุล) 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๖๔ 

 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี  
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน ระดับดีเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน  
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ ๕๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ ๙0 ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

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

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเย่ียม 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของนักเรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเย่ียม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ระดับดีเย่ียม 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ระดับดีเย่ียม 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเย่ียม 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ระดับดีเย่ียม 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับดีเย่ียม 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๖๕ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ระดับดี 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ระดับดี 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

 
 
หมายเหตุ  การก าหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ก าหนดเป้าหมายแต่

มาตรฐานเป็น ระดับ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินเพื่อเทียบร้อยละ ดังนี้ 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๖๖ 

 

 
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

-------------------------------------------------- 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา  ให้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงาน          
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งต้ังบุคลากรเพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. นายวินัย  ปานแดง   ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง  ประธานกรรมการ 
๒. นายประสิทธิ์  สุขขุม  ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   รองประธานกรรมการ 
๓. นายประสิทธิ์  รักงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการ 
๔. นางสาวนันทพร  มั่นทัพ ศึกษานิเทศก์ สพม.๕   กรรมการ 
๕. นายมงคล  บกสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางจิรวัฒน์  หลวงวงษ์ ครูช านาญการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                  

 
มีหน้าท่ี 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
    (นายมงคล  บกสกุล) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๖๗ 

 

 
 
 
 
 
 

 

ค าส่ัง  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
ท่ี  ๒๘ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

….................................................................... 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.

๒๕๔๘    ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรใน
สถานศึกษา แต่งต้ังบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
 นายมงคล    บกสกุล    ประธานกรรมการ 
 นางสุกัญญา  จันทนา    รองประธานกรรมการ 
 นางสาวนภัทร วงษ์สาหร่าย   รองประธานกรรมการ 
 ว่าทีร.ต.กิจสุเมธ แก้วพรหม   รองประธานกรรมการ 

      นางเบญจลักษณ์    ศรีสังข ์    กรรมการและเลขานุการ 
นางจิรวัฒน ์ หลวงวงษ์                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   

๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบั ติต่างๆเพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา 
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพภายใน   

๓. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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๖๘ 

 

๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือ
ว่าการประกัน คุณภาพภายใน เป็น ส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารซึ่ ง เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

 นายมงคล  บกสกุล    ประธานกรรมการ 
 นางอารีวรรณ ทองค ามาก   กรรมการ 
 นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์   กรรมการ 
 นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร   กรรมการ 
 นางอุบล  เปล่ียนทอง   กรรมการ 
 นางอุษา  ลือสมุทร   กรรมการ 
 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ    กรรมการ 
 ว่าทีร.ต.กิจสุเมธ แก้วพรหม   กรรมการ 
 นางสมพิศ  แดงประยูร   กรรมการ 
 นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน ์   กรรมการ 

นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข ์    กรรมการและเลขานุการ  
นางจิรวัฒน ์ หลวงวงษ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
๑. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ

ติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 
๓. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตาม

พันธกิจของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

๔. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอ านวยการ 
๖. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  
๗. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 
๘. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
 
 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

๖๙ 

 

 
 
 

๒.  คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

๔.๑  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ          

ตามเกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น 
นางอารีวรรณ  ทองค ามาก  กรรมการ 
นางสุกัญญา  จันทนา   กรรมการ 
นางสาวธนพรรณ  เขมะชิต   กรรมการ 
นางกรรณิการ ์  สีลาด   กรรมการ 
นางณัฐกานต์   แก้วแสงแจ่ม  กรรมการ 
นางสาวจริยา  สุมประเสริฐ  กรรมการ 
นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง   กรรมการ 
นางยุพิน  ช่วยชู   กรรมการ 
นายวิชัย   ก่ ากระโทก  กรรมการ 
นางสมพิศ  แดงประยูร  กรรมการ 
นางสกุลดี  คุณโทถม  กรรมการ 
นางเบญจา  บุญฤทธิ์   กรรมการ 
นางสุรีย์    แสงนาค   กรรมการ 
นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์  กรรมการ  
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์  กรรมการ 
นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา  กรรมการ 
นางอมรรัตน ์  ช่ืนทิพย์   กรรมการ 
นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข ์   กรรมการ 
นางจิรวัฒน ์  หลวงวงษ ์  กรรมการ 
นางสาวมินตรา  อนันตรังสี  กรรมการ  

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร  กรรมการ 
นายสุวัฒน ์  แดงประยูร  กรรมการ 
นางสาววันศิริ  สมบุญ   กรรมการ 
นางสาวรดา  จันทร์หอม  กรรมการ 
นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์  กรรมการ 
นายถนอม  เปล่ียนทอง  กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร  สมงาม   กรรมการ 
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๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ว่าท่ีร.ต.กิจสุเมธ  แก้วพรหม  กรรมการ 
นางสาวกัทลี  สังขวร   กรรมการ 
นางเรวด ี  ผูกเกษร   กรรมการ 
นางสาวน้ าฝน   ทองค า   กรรมการ 
นางจงถนอม  แสวงนิล   กรรมการ 
นายปราโมทย์  ทองค ามาก  กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์  กรรมการ 
นางจันทิมา  ปกป้อง   กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล  กรรมการ 
นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์  กรรมการ 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก  กรรมการ 
   นายหอมหวล   ศรีอาภรณ์  กรรมการ 
   นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร  กรรมการ 
   นางอุบล   เปล่ียนทอง  กรรมการ 
   นางอุษา   ลือสมุทร  กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ   กรรมการ 
   ว่าทีร.ต.กิจสุเมธ  แก้วพรหม  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร  กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์  กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี   กรรมการ 
   นางพรพักตร ์  เป่ียมทรัพย์  กรรมการ 
   นางเรวด ี  ผูกเกษร   กรรมการ 
   นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข ์   กรรมการ 
   นางสุรีย์   แสงนาค   กรรมการ 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
นางเบญจลักษณ์   ศรีสังข ์   กรรมการ 
นางสาวน้ าฝน  ทองค า   กรรมการ 
นางอุบล   เปล่ียนทอง  กรรมการ 
นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์  กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร  สมงาม   กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์  กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล  กรรมการ 
นางสาวจริยา  สุมประเสริฐ  กรรมการ 
นายวิชัย   ก่ ากระโทก  กรรมการ 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
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นางสุพรรณี  อินมะณี   กรรมการ 
นางเรวด ี  ผูกเกษร   กรรมการ 
นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ   กรรมการ 

 ว่าท่ีร.ต.ชาติชาย  บุญฉ่ า   กรรมการ 
นางอารีวรรณ  ทองค ามาก  กรรมการ 

 นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์  กรรมการ 
นายชิตพล  เครือแก้ว  กรรมการ 
นางสาวจินตนา  ปิติมล   กรรมการ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

  นางสุกัญญา    จันทนา   ประธานกรรมการ 
นายสุวัฒน ์  แดงประยูร  กรรมการ 
นางอุษา   ลือสมุทร  กรรมการ 

  นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์  กรรมการ 
   นางอมรรัตน ์  ช่ืนทิพย์   กรรมการ 
   นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์  กรรมการ 
   นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์  กรรมการ 
   นางสาวกานติมา  ท้วมทอง  กรรมการและเลขานุการ 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
นางอุบล   เปล่ียนทอง  ประธานกรรมการ 
นางนภาดา  รวมสุวรรณ  กรรมการ 
นางปราณีต  ชงกรานต์ทอง  กรรมการ 
นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ   กรรมการ 
นายปราโมทย์  ทองค ามาก  กรรมการ 
นายชิตพล  เครือแก้ว  กรรมการ 
นางวาสนา  เสนาพันธ์  กรรมการ 
นางสาวกานติมา  ท้วมทอง  กรรมการ 
นางสาวชลลดา  อ่อนพันธุ ์  กรรมการ 
นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์  กรรมการ 
นายสมชาย  มีสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  นางสาวปราณีต   บุญเรืองรัตน ์  ประธานกรรมการ 

นางสุพรรณี  อินมะณี   กรรมการ 
นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ   กรรมการ 

 ว่าท่ีร.ต.ชาติชาย  บุญฉ่ า   กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์  กรรมการ 
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นายชิตพล  เครือแก้ว  กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล  กรรมการ  
นางสาวจินตนา  ปิติมล   กรรมการ 
นางสาววาสิฏฐี  สีงาม   กรรมการ 
นางนภาดา   รวมสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม  ประธานกรรมการ 
นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์  กรรมการ 
นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์  กรรมการ 
นางกรรณิการ ์  สีลาด   กรรมการ 
นายโซ่ทอง  สระบัวทอง  กรรมการ 
ว่าท่ีร.ต.ชาติชาย  บุญฉ่ า   กรรมการ 

   นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์  กรรมการ 
นางอุษา   ลือสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

  นางจิรวัฒน ์  หลวงวงษ ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา  กรรมการ 
นางสาววันศิริ  สมบุญ   กรรมการ 

  นางยุพิน  ช่วยชู   กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี  กรรมการและเลขานุการ 

  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน

รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
นางเบญจลักษณ์   ศรีสังข ์   ประธานกรรมการ 
นางสาวรดา  จันทร์หอม  กรรมการ 
นางสาวน้ าฝน  ทองค า   กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร  สมงาม   กรรมการ 
นางสาวจริยา  สุมประเสริฐ  กรรมการ 
นายวิชัย   ก่ ากระโทก  กรรมการ 
นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
๒ .๒  การวางแผนและด า เนิ น งานพัฒ นาค รูและบุ คลากรให้ มี         

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  นางสาวนภัทร  วงษ์สาหร่าย  ประธานกรรมการ 

นางจันทิมา  ปกป้อง   กรรมการ 
นางสาววันศิริ  สมบุญ   กรรมการ 
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  นางสาวพิมญาดา  เกตุเตียน  กรรมการ 
   นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
  นางสาวน้ าฝน  ทองค า   ประธานกรรมการ 

นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์  กรรมการ 
นางสาวกัทลี  สังขวร   กรรมการ 
นางธนโชติ  ทองพิมล  กรรมการ 

  นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์  กรรมการ 
   นางสาวพิมพ์พร  สมงาม   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ        
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

  ว่าท่ีร.ต.กิจสุเมธ  แก้วพรหม  ประธานกรรมการ 
นายโซ่ทอง  สระบัวทอง  กรรมการ 
นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์  กรรมการ 

  นางเรวด ี  ผูกเกษร   กรรมการ 
   นางสาวจารุวรรณ ไม้เท่ียง   กรรมการ 
   นางสาวจันทิมา  ปกป้อง   กรรมการและเลขานุการ 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  นางมงคล  บกสกุล   ประธานกรรมการ 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก  กรรมการ 
   นายหอมหวล   ศรีอาภรณ์  กรรมการ 
   นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร  กรรมการ 
   นางอุบล   เปล่ียนทอง  กรรมการ 
   นางอุษา   ลือสมุทร  กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ   กรรมการ 
   ว่าทีร.ต.กิจสุเมธ  แก้วพรหม  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร  กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี   กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์  กรรมการ 
   นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข ์   กรรมการและเลขานุการ 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  นางมงคล  บกสกุล   ประธานกรรมการ 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก  กรรมการ 
   นายหอมหวล   ศรีอาภรณ์  กรรมการ 
   นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร  กรรมการ 
   นางอุบล   เปล่ียนทอง  กรรมการ 
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   นางอุษา   ลือสมุทร  กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ   กรรมการ 
   ว่าทีร.ต.กิจสุเมธ  แก้วพรหม  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร  กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์  กรรมการ 
   นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข ์   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๓  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

  นางสาวรดา  จันทร์หอม  ประธานกรรมการ 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก  กรรมการ 
   นายหอมหวล   ศรีอาภรณ์  กรรมการ 
   นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร  กรรมการ 
   นางอุบล   เปล่ียนทอง  กรรมการ 
   นางอุษา   ลือสมุทร  กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ   กรรมการ 
   ว่าทีร.ต.กิจสุเมธ  แก้วพรหม  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร  กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์  กรรมการ 
   นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน  
  นางสุพรรณี  อินมะณี   ประธานกรรมการ 

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย  บุญฉ่ า   กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ ไม้เท่ียง   กรรมการ 

  นายปราโมทย์  ทองค ามาก  กรรมการ 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก  กรรมการ 
   นายชิตพล  เครือแก้ว  กรรมการ 
   นางสาวจินตนา  ปิติมล   กรรมการ 
   นางสาวพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ   กรรมการและเลขานุการ 

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ          
มีประสิทธิภาพ 

  นางสาวบุษกร   แสงพงษ ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวรดา   จันทร์หอม  กรรมการ 
นายวิชัย   ก่ ากระโทก  กรรมการ 

  นายธนโชติ   ทองพิมล  กรรมการ 
   นางสาวจริยา   สุ่มประเสิรฐ  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔  มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี 
ยิ่งขึ้น และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  นายมงคล   บกสกุล   ประธานกรรมการ 

นางสุกัญญา   จันทนา   กรรมการ 
นางสาวนภัทร   วงษ์สาหร่าย  กรรมการ 

  ว่าท่ี ร.ต.กิจสุเมธ  แก้วพรหม  กรรมการ 
  นางสาวธนพรรณ  เขมะชิต   กรรมการ 
  นางอารีวรรณ  ทองค ามาก  กรรมการ 
   นางสาวน้ าฝน   ทองค า   กรรมการ 
   นางสาวมินตรา   อนันตรังสี  กรรมการ 
   นางยุพิน   ช่วยชู   กรรมการ 
   นางสาวพิมญาดา  เกตุเตียน   กรรมการ 
   นางสาวพรพิมล   ทรงบัณฑิตย์  กรรมการ 
   นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง   กรรมการ 
   นายธนโชติ   ทองพิมล  กรรมการ 
   นางจิรวัฒน์   หลวงวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวสุชาดา   รักไทยวัฒนา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ประชุม วางแผน  จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอย ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
๓. จัดท าสารสนเทศ  วางแผนการเก็บข้อมูล  ท่ีจ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในมาตรฐานการศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
๔. ประสานเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง  วิเคราะห์ข้อมูลและ

บันทึกลงในแผ่นซีดี  เก็บเป็นสารสนเทศแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
๕. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  พร้อมหลักฐาน  จัดท าเป็นแฟ้มมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน 
๖. น าเสนอผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
๗. รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม เตรียมพร้อมรับการประเมินและส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
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                   (นายมงคล  บกสกุล) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 
 

 
บันทึกให้การให้ความเห็นชอบ 

การใช้มาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศกึษา 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๐ 

 
การใช้มาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เล่มนี้  ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” แล้ว ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๕ 
กันยายน  ๒๕๖๐ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ อนุญาตให้ใช้รายงานต่อท้ายงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้ 
 
   
 
 
                                                         (ลงช่ือ)   

  (นายประสิทธิ์   สุขขุม) 
                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                                                                              ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
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