
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำน ำ 
 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 - 2563) 
ตามแนวทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส าคัญ โรงเรียนได้น ากลยุทธ์ท่ี ก าหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ไป
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดกับผู้เรียน 

แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีการปรับเปล่ียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และสอดคล้องกับกับคุณลักษณะและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล (World – Class Standard School) เตรียมความพร้อมของผู้เรียน สู่ประชาคม
อาเซียน บนพื้นฐานความเป็นไทยและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้วยความมุ่งมั่น ความต้ังใจของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณการจัดการศึกษาได้ตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนก าหนดและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนท่ีเป็นผลผลิตท่ีภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการงานพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โพธิ์ทอง “จินดามณี” ท่ีเป็นก าลังส าคัญของโรงเรียนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และก ากับ ติดตาม ให้มี
การด าเนินการตามกรอบกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีร่วมแรงร่วม
ใจและร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ 

 
 
 
        
        (นายมงคล    บกสกุล) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตอนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ข้อมูลของโรงเรียน 
ที่ต้ัง 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”  ท่ีต้ัง 142  หมู่ท่ี 6 ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  โทร. 0 – 3569 - 1828 โทรสาร  0– 3569 – 1828 
e-mail:phothong_jinda@hotmail.com  website : http://www.pj.ac.th เปิ ด ส อ น ร ะ ดั บ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อท่ี 15 ไร่ 200 ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ 13 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 าบล
หนองแม่ไก่ 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อต้ังเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2496 ซึ่ง
ขณะนั้นอาคารเรียน “ตึกจินดามณี” ยังสร้างไม่แล้วเสร็จต้องอาศัยเรียนท่ีศาลาการเปรียญวัดศีลขัน
ธารามประมาณ 1 ปี เมื่อวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2498 การก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกก็ได้สร้างเสร็จ
เรียบร้อย และได้ท าพิธีเปิดแล้วจึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดศีลขันธาราม มาเรียนท่ีตึก “จินดามณี” 
ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา  เริ่มเปิดท าการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2496 จนถึงปัจจุบัน 

 

 

                                       

สัญลักษณ์ของโรงเรียน                              เป็นรูปดอกบัวบำน ตรงกลำงเกสร 

                                                           เป็นอักษรภำษำบำลี  3  ตัว 

สีประจ ำโรงเรียน                     น้ ำเงิน – ชมพู 
ค ำขวัญโรงเรียน        เรียนดี  มีวินัย  ใจซ่ือสัตย์  ประหยัด อดทน ฝึกฝนกิจกรรม 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ลูกจินดำมณีเป็นคนดีตำมวิถีพุทธ” 
ปรัชญำโรงเรียน                      “ ปญญำ  นรำน   รฺตน  ” 

                    ปัญญำเป็นแก้วสำรพัดนึกของปวงชน 
ก ำเนิดโรงเรียน                     1  มิถุนำยน  2496 
อักษรย่อโรงเรียน                     พ.จ. 

 

http://www.pj.ac.th/


 วิสัยทัศน์  (VISION) 
 “โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีมี คุณภาพและได้มาตรฐานสากล              
บนพื้นฐานความเป็นไทย  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 2. จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย 
   4. จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
 

เป้ำประสงค์ (GOALS) 
 1. โรงเรียนต้องบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้ มีความรู้  สามารถจัดการเรียนรู้ ให้ มี คุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน                       
      ความเป็นไทย 
 4. จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญา
ของ   เศรษฐกิจพอเพียง 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดำมณี" 
1. นายประสิทธิ์  สุขขุม                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ 
2. นายสุจินต์  แก้ววิมล                 ผู้แทนผู้ปกครอง              กรรมการ 
3. นายสุวัฒน์  แดงประยูร             ผู้แทนครู                       กรรมการ 
4. นายไพฑูรย ์  พลอยแดง            ผู้แทนองค์กรชุมชน           กรรมการ 
5. นายสมเกียรติ  อินทรด า            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
6. นางอาภรณ์  เอกตระกูลชัย         ผู้แทนศิษย์เก่า                     กรรมการ 
7. พระครูปลัดอภิชาติ  อภิชาติ        ผู้แทนองค์กรศาสนา                        กรรมการ 
8. พระครูปริยัติภัทรกิจ                 ผู้แทนองค์กรศาสนา                        กรรมการ 
9. นางเอมอร  ต้ังเกียรติตระกูล       ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 
10. ว่าท่ีร้อยตรีบัญญัติ  มีโอสถ       ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 
11. นางรัชกร  ผดุงศิลป์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 
12. นายลมัย  บุญสันต์              ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 



13. นายส าเริง  รุ่งงาม                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 
14. นางสุรีย์ลักษณ์  ค าวิหารภัทร    ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 
15. นายมงคล  บกสกุล                ผู้อ านวยการ                           กรรมการและเลขานุการ 

 
แผนที่โรงเรียน 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ข้อมูลผู้บริหำร 
2.1 ข้อมูลผู้บริหำร 
 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน นายมงคล  บกสกุล  โทรศัพท์ 08 – 7413 - 4384 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งท่ี
โรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี  30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน  
 

 2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน….....-............. คน 
 

 

 



ท ำเนียบผูบ้ริหำรโรงเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”มีผู้บริหารโรงเรียนรวมถึงปัจจุบันทั้งส้ิน 18 คน ได้แก่ 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล พุทธศักรำช 

1 นายอ่ า  จันทร์ขจร เมษายน 2496 – 7 สิงหาคม 2496 

2 นายอานนท์  อนันตรังสี 7 สิงหาคม 2496 – 17 มิถุนายน 2497 

3 นายย้อย  หว่างอากาศ 9 สิงหาคม 2497 – 1 มิถุนายน 2498 

4 นายโพธิ์  พงษ์สุวรรณ 20 ตุลาคม 2500 – 30 กันยายน 2520 
5 นางสาวประไพพิศ  สุดเฉลียว 1 ตุลาคม 2520 – 28 พฤศจิกายน 2526 

6 นายประจวบ  อินทรวิเชียร 19 ธันวาคม 2526 – 20 กรกฎาคม 2530 

7 นายสม  มั่งค่ัง 22 กรกฎาคม 2530 – 1 พฤศจิกายน 2532 

8 นายสวัสด์ิ  หล่อสุวรรณ 1 พฤศจิกายน 2532 – 30 กันยายน 2534 

9 นายจรัญ  ผดุงศรี 1 ตุลาคม 2534 – 30 กันยายน 2537 

10 นายวิชิต  บุญประดับ   1 ตุลาคม 2537 – 25 พฤศจิกายน 2540 

11 นางผ่องสิริ  ผ่องเคหา 26 พฤศจิกายน 2540 – 18 ธันวาคม 2541 

12 นางปาลิดา  กุลรุ่งโรจน์ 18 ธันวาคม 2541 – 3 ตุลาคม 2542 

13 นายเตชสิทธิ์  สุขเจริญ 4 ตุลาคม 2542 – 30 พฤศจิกายน 2547 

14 นายบัญชา  กุลรุ่งโรจน์ 8 ธันวาคม 2547 – 30 กันยายน 2548 

15 นายประสงค์  กลัดแก้ว 16 ธันวาคม 2548 – 1 มกราคม 2553 

16 นายประสิทธิ์  สุขขุม 15 มกราคม 2553 – 30 กันยายน 2556 

17 นายวินัย  อินทรสวัสด์ิ 7 ตุลาคม 2556 – 31 ตุลาคม 2559 

18 นายมงคล  บกสกุล 31 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  มกราคม ของปีการศึกษา 2561) 
  

 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ……998......คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 5 113 99 212 42 

ม.2 5 92 80 172 35 

ม.3 5 108 94 202 40 

ม.4 5 60 91 151 38 

ม.5 4 56 83 139 35 

ม.6 4 51 71 122 31 

รวม 28 480 518 998  

 
4.  ข้อมูลครูและบุคลำกร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกรำคม 2561) 

จ ำนวนครูและบุคคลำกร โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณ”ี 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร 1 - 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 6 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 6 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 7 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 1 7 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 2 1 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 7 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - 6 6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) - 2 2 
ครูอัตราจ้าง 2 3 5 

รวม 11 46 58 

 
 



สถิติจบกำรศึกษำของบุคลำกร โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดำมณี" 
 

วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน/คน 

วุฒิปริญญาตรี 42 

วุฒิปริญญาโท 16 
 

 
 
 
 
                    

 
                    
 
 
 
 
 
ผู้บริหำรโรงเรียน 
ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา เอกการศึกษา วิชาท่ีสอน 
1 นายมงคล  บกสกุล ผู้อ านวยการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา ไม่ได้ท าการสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ครูประจ ำกำร 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
วุฒิ

การศึกษา 
เอกการศึกษา วิชาท่ีสอน 

1 นางสุพรรณี   อินมะณี ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี แนะแนว แนะแนว 
2 น.ส.ปราณีต  บุญเรืองรัตน์ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
3 นางกฤติกา  เปาอินทร์ ช านาญการ ปริญญาตร ี วัดผล การงานอาชีพ 
4 นางจ าปี  พงษ์ชุบ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี คหกรรม การงานอาชีพ 
5 นางเรวดี  ผูกเกษร ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
6 น.ส.น้ าฝน  ทองค า ช านาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ 
7 นางจงถนอม  แสวงนิล ช านาญการ ปริญญาตร ี ประถมศึกษา การงานอาชีพ 
8 ว่าท่ี ร.ต.กิจสุเมธ แก้วพรหม ครู ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพ 
9 นางสาวกัทลี  สังขวร ครู ปริญญาตร ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
10 นางปราณีต  ชงกรานต์ทอง ช านาญการ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
11 นางอุบล  เปล่ียนทอง ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
12 นางวาสนา   เสนาพันธ์ ช านาญการ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา 
13 นายสมชาย  มีสุวรรณ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
14 นางนภาดา  รวมสุวรรณ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
15 นางสาวกานติมา  ท้วมทอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
16 นางสาวชลดา  อ่อนพันธุ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
17 นายปราโมทย์  ทองค ามาก ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา ดนตรี 
18 นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ ครู ปริญญาตร ี นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ 
19 ว่าท่ี ร.ต. ชาติชาย  บุญฉ่ า ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี พลศึกษา พลศึกษา 
20 นางอุษา  ลือสมุทร ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี พลศึกษา พลศึกษา 
21 นายถนอม  เปล่ียนทอง ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท วัดผล ชีววิทยา 
22 นายสุวัฒน์  แดงประยูร ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
23 นางพรพักตร์  ถนอมเขต ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ชีววิทยา ชีววิทยา 
24 น.ส. รดา  จันทร์หอม ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
25 น.ส. รพีพร   ทองเพ็ชร ครูช านาญการ ปริญญาตร ี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
26 นางสุภัทรา  เจียรนันท์ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
27 น.ส.สุกัลย์ เจริญกุล ครู ปริญญาโท เคมี เคมี 
28 น.ส.วันศิริ  สมบุญ 

 

ครู ปริญญาโท เคมี เคมี 



ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
วุฒิ

การศึกษา 
เอกการศึกษา วิชาท่ีสอน 

29 นางกิตติยา  ผลแย้ม ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
30 นางอมรรัตน์  ช่ืนทิพย ์ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
31 นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข์ ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
32 น.ส.สุชาดา  รักไทยวัฒนา ช านาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา คณิตศาสตร์ 
33 นางจิรวัฒน์  หลวงวงษ ์ ช านาญการ ปริญญาโท คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
34 นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ ครู ปริญญาตร ี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
35 นางสาวมินตรา  อนันตรังสี ครู ปริญญาตร ี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
36 นายสมศักดิ์  สังข์สมบูรณ์ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
37 นางรุจี  โกสยะมาศ ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
38 นางสุกัญญา  จันทนา ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาไทย ภาษาไทย 
39 น.ส.ธนพรรณ  เขมะชิต ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
40 นางอารีวรรณ ทองค ามาก ช านาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา ภาษาไทย 
41 นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม ครู ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
42 นางเบญจา  บุญฤทธิ์ ช านาญการ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
43 นางสุรีย์  แสงนาค ช านาญการ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
44 นางสมพิศ   แดงประยูร ช านาญการ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
45 นางสาวนภัทร  วงษ์สาหร่าย ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
46 นางสกุลดี  คุณโทถม ช านาญการพิเศษ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
47 นางสาวบุษกร  แสงพงษ์ ครู ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
48 นางจันทิมา  ปกป้อง ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี การบัญชี คอมพิวเตอร์ 
49 นางสาวพิมพ์พร  สมงาม ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
50 นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ ครูช านาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
51 นายชิตพล  เครือแก้ว ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะ 
52 นางกรรณิการ์  สีลาด ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 
 

 
 
 
 
 
 



ครูอัตรำจ้ำง 
ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวจินตนา  ปิติมล ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ นักเรียนเรียนร่วม งบด าเนินงาน สพฐ 
2 นางสาววาสิฏฐี  สีงาม ปริญญาตร ี ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาจีน รายได้สถานศึกษา 
3 นายธนโชติ  ทองพิมล ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ รายได้สถานศึกษา 
4 นายชาญณรงค์  เรื่องรัมย์ ปริญญาตร ี พลศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา รายได้สถานศึกษา 
5 นางสาวปรางค์อรุณ  สินนาง ปริญญาตร ี บรรณารักษ์ IS (การศึกษาคัน

คว้าด้วยตนเอง) 
รายได้สถานศึกษา 

5. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  

 

ท่ี อำคำรสถำนที่ จ ำนวน (หลัง,สนำม) 
1 อาคารเรียน  5 
2 อาคารประกอบ 2 
3 ส้วม 4 
4 สระว่ายน้ า - 
5 สนามฟุตบอล 1 
6 สนามบาสเกตบอล 1 
7 สนามวอลเล่ย์บอล 1 
8 สนามเทนนิส - 
9 อาคารอเนกประสงค์แบบ 308 1 
10 อาคารประชาสัมพันธ์ 1 
11 อาคาร 57 ปี จินดามณี  1 
12 บ้านพักครู  5 
13 บ้านพักภารโรง  1 
14 อัฒจันทร์ 1 
15 ป้อมยาม 1 

 ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 



6. ข้อมูลงบประมำณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
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) - 

รวมรำยรับ 47,506,864.12 รวมรำยจ่ำย 40,964,156.87 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   92.65      ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ     6.47      ของรายรับ 
 

7. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ โรงเรียนต้ังอยู่ใจกลางของชุมชนความ

หนาแน่นของประชากร  259 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  โดยเฉพาะการ
เล่นเพลงเรือ ซึ่งนับวันจะสูญหายไป ไม่มีผู้สืบทอดอนุรักษ์ไว้   เนื่องจากการเปล่ียนแปลงตามยุค  ตาม
สมัย ประเพณีท่ียังคงอยู่ได้แก่ ประเพณีการท าขนมจีน ในวันแรม 11 ค่ า เดือน 11 ของวัดสว่างอารมณ์  
ต าบลสามง่ามส าหรับโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีส าคัญท่ียังคงอยู่ ได้แก่ พระนอนวัดขุนอินทประมูล ต าบล
อินทประมูล พระต าหนักค าหยาด ต าบลค าหยาดศาลาจตุรมุขและพระพุทธรูปทองค าวัดจุฬามุนี  ต าบล
องครักษ์ ฯลฯ ศิลปวัฒนธรรมท่ีขึ้นช่ือและได้รับการยกย่องว่าเป็นงานหัตถกรรมท่ีดีเด่นระดับประเทศ 
คือการท าเครื่องจักสานหวายและไม้ไผ่ ของราษฎรต าบลบางเจ้าฉ่า และต าบลอื่น ๆ อีกหลายต าบล 
เป็นงานท่ีประณีตสวยงาม   และยังมีหัตถกรรมการเจียรนัยพลอยของกลุ่มเยาวชนบ้านยางทอง ต าบล
บางเจ้าฉ่า ซึ่งเป็นการเจียรนัยพลอยท่ีมีช่ือของชาวอ าเภอโพธิ์ทอง 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี  35,000 บาท จ านวนคน
เฉล่ียต่อครอบครัว  4  คน 
 

8. โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
      โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ต้ังอยู่ในบริเวณชุมชนใกล้ตลาดเทศบาลต าบลโพธิ์ทองและ
อยู่ในบริเวณวัดศีลขันธาราม โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี  



นอกจากนั้นข้อจ ากัดของโรงเรียน คือ โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้แหล่งท่ีมีความเส่ียงต่ออบายมุขและส่ิงเสพติด 
เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนและตลาดท่ีมีร้านค้าและร้านเกมคอมพิวเตอร์ 
 

9. แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ/ภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
 1) ห้องสมุดมีขนาด   384  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  31,378 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
                OBEC Library สพฐ. 

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

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  7 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  3 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์   จ านวน  1 ห้อง 
  อื่นๆ      จ านวน  2 ห้อง 
 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน    205    เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   102    เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   50   เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย 
                 742 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 81.08  ของนักเรียนท้ังหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    53     เครื่อง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนคร้ัง/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 

  
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนคร้ัง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

3 

2. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด าริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์            
พระบรมราชินีนาถ (หนองระหารจีน) อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  

3 

3. จักสานบางเจ้าฉ่าศูนย์การเรียนรู ้ 14 
4. ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ 2 
5. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มท ากลอง 2 
6. วัดขุนอินทประมูล 6 
7. พระต าหนักค าหยาด 3 
8. วัดท่าอิฐ 3 
9. พระเมรุมาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙  ณ  สนามหลวง 1 
10.  ศูนย์การเรียนรู้โขนสด 5 
11. วัดศีลขันธาราม 50 



แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนคร้ัง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

12. วัดเกาะ 10 
13. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 
14.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 1 

15.  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์ 1 

16.  มหาวิทยาลัยรังสิต 1 

17.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 

18.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 

19.  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง 1 

20.  โรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลอินทประมูล 1 

21.  โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 1 

22.  อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี 1 

23.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 

26.  โรงละครแห่งชาติตะวันตก  จังหวัดสุพรรณบุรี 1 

25.  อาร์ทอินพาราไดซ์พัทยา  จังหวัดชลบุรี 1 

  
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน                                   

6.1 นายพรชัย  บุญรื่น   ให้ความรู้เรื่อง การจักสานไม้ไผ่ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  12  ครั้ง/ปี 
6.2 นายประทีป  รอดภัย  ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์หัวโขน 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   2   ครั้ง/ปี 
6.3 นายเอกภพ  มีไม่จน  ให้ความรู้เรื่อง ดนตรีไทย 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   4   ครั้ง/ปี 
6.4 นางรัชนก  ยังคุ้มญาติ   ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์กิ๊บช็อบ ด้วยลูกปัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  5  ครั้ง/ปี 
6.5  นายพิษณุ  พงษ์พยัคฆ์  นางสาล่ี  พงษ์พยัคฆ์  นางสมจิตร  โมรา   

นายอ านาจ  โพธิ์อ่อน  และผศ.กมล  บุญเขต  ให้ความรู้เรื่อง  แสดงโขน  เรื่อง  รามเกียรติ์   
สถิติให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  5  ครั้ง/วัน 
 
 



10. ผลงำนดีเด่นในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
10.1 ข้อมูลผลงำนดีเด่นของโรงเรียน    (ผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ) 

 
ท่ี รำยกำร หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1 โรงเรียนได้รับโล่บุคคลและองค์กรท่ีมีผลงานดีเด่นในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นท่ี ปปส.ภาค 1  
ส านักงานป้องกันและปราบปราม          
ยาเสพติดภาค 1 

2 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรพัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรียน  (ระดับดี) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน 

3 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.
น้อย (ระดับดีมาก) 

องค์การอาหารและยา 

4 โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวาดภาพสีน้ า “เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้า
ฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

5 โรงเรียนได้รับโล่ “Farasay Inter Nation Inventors 
Group”  เครื่องแยกหวีกล้วยออกจากเครือ 
 

สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ        
ประเทศอิหร่าน ในงานวนันักประดิษฐ์  
ประจ าปี 2560 ท่ีจัดขึ้นโดยส านักงาน 
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 

 

 10.2 ผลงำนดีเด่นของบุคลำกร  

ท่ี ชื่อ – นำมสกุล รำยกำร หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1 นางสาวรดา  จันทร์หอม ครูดีในดวงใจ คุรุสภาอ าเภอโพธิ์ทอง 
2 นางสกุลดี  คุณโทถม ครูดีในดวงใจ คุรุสภาอ าเภอโพธิ์ทอง 
3 นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน์ ครูดีในดวงใจ คุรุสภาอ าเภอโพธิ์ทอง 
4 นางจิรวัฒน์  หลวงงษ์ ครูดีในดวงใจ คุรุสภาอ าเภอโพธิ์ทอง 
5 นายสมชาย  มีสุวรรณ ครูดีในดวงใจ คุรุสภาอ าเภอโพธิ์ทอง 
6 นางสุพรรณี  อินมะณี ครูดีในดวงใจ คุรุสภาอ าเภอโพธิ์ทอง 
7 นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูของแผ่นดิน 
8 นางสาววันศิริ  สมบุญ ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูของแผ่นดิน 
9 นางจันทิมา  ปกป้อง ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูของแผ่นดิน 
10 นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา ครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูของแผ่นดิน 

 



10.3 ผลงำนดีเด่นของนักเรียน 
         งานวันนักประดิษฐ์  ประจ าปี 2560 จัดขึ้นโดยส านักงาน คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 

1 ประดิษฐ์เครื่อง
แยกหวีกล้วยออก
จากเครือ  

ได้รับโล่ “Farasay 
International 
Inventors Group”   
จากสมาคมนัก
ประดิษฐ์ นานาชาติ 
ประเทศอิหร่าน   

1.  นางสาวสุชาดา  ล่อกิม 
2. นางสาวสุชาพรรณ  มาแก้ว 
 3. นางสาวกุลรัตน์  สุขสวย 
 4. นายอธิศนันท์  นิ้ววิจิตร์ 

 

1. นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร 
2. นางสาวพิมพ์พร  สมงาม 
3. นางสาวกัทลี  สังขวร 
4. นายธนโชติ  ทองพิมล 

 

 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 67 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
ระหว่ำงวันที่ 4 - 6 เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2561 
 

ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 
1 การแข่งขันเรียงร้อย 

ถ้อยความ  ม.4-ม.6 
เงิน 1.  นางสาวจีรติกร  กาญช านาญ 1.  นางสุกัญญา  จันทนา 

2 การแข่งขันคีตะมวยไทย 
ม.1-ม.6 

ทอง 1.  นางสาวกุลสตรี  พงษ์จันทร์ 
2.  นางสาวจตุพร  พินโย 
3.  นางสาวพิจิตรา  สุธน 
4.  นางสาวสุดารัตน์  วรวัฒน ์
5.  นางสาวสุทธิพร  โกสุมา 
6.  นางสาวสุมินตรา  โอชารส 
7.  นางสาวอมรรัตน์  สาลีผล 

1.  นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ 
2.  นางอุษา  ลือสมุทร 
 
 
 
 

3 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ด้านกีฬา(มวย) 
ม.1-ม.3 

เงิน 1.  เด็กหญิงกนกพร  รหัส 
2.  เด็กหญิงจิรภัทร  ไก่แก้ว 
3.  เด็กหญิงฐานิกา  ออเขาย้อย 
4.  เด็กชายธิติรัตน์  ม่วงอ่อน 
5.  เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิ์เอน 
6.  เด็กหญิงวรรณวนัฏช์  ไพโรจน์ 

7.  เด็กหญิงศิริกมล  เกิดสวัสด์ิ 
8.  เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทัศกุลณีย์ 
9.  เด็กหญิงศุกร์ธิตา  มณฑล 
10.  เด็กหญิงอรอุมา  บัวนาค 

1. นางสาวกานติมา  ท้วมทอง 
2.  นางอุษา  ลือสมุทร 
 



ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 
4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก

กรุง ประเภทหญิง  ม.1-ม.3 
เงิน 1.  เด็กหญิงกุลริศา  ศรีสงคราม 1. นางอารีวรรณ  ทองค ามาก 

 

5 การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์  
ประเภทหญิง  ม.1-ม.3 

ทอง 1.  เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พูลผล 1.  นายปราโมทย์ ทองค ามาก 

6 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ทอง 1.  นายณรงศักดิ์  พลอยสมบุญ 
2.  นายภัทรพล  แสงเรือง 
3.  นางสาวมนัสวี  ธีรเลิศกมลธร 
4.  นางสาวมินทร์ลดา  ยวงเกตุ 
5.  นางสาวสมรักษ์  สาโย 
6.  นางสาวสมฤดี  สมสอน 
7.  นายสิทธิชัย  สนธิพงษ์ 
8.  นางสาวสุดารัตน์  รุกขชาติ 
9.  นายสุริยันต์  ชะเอม 
10.  นายเอกสิทธิ์  รุ่งก าจัด 

1.  นางพิมพ์ผกา   เฉลยชีพ 
2.  นายชิตพล  เครือแก้ว 
3.  นางสาวจินตนา  ปิติมล 

8 การประกวด 
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน ม.4-ม.6 

เงิน 1.  นายกานต์  ใจไทย 
2.  นางสาวชัญญานุช  เนื่องชมพู 
3.  นางสาวพิมพแ์ก้ว อัสดงสีหมากสุก 

1.  นางสาวปรางค์อรุณ   สินนาง 
2. นางพรพักตร์  เป่ียมศักดิ์ 

9 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 
ม.๑-ม.๓ 

ทอง 1.  เด็กหญิงจินตนา  ฉัตรช่อฟ้า 
2.  เด็กหญิงธณิชา  ขันทอง 
3.  เด็กหญิงสุนันทา  ช่ืนอารมณ์ 

1.  นางสาวน้ าฝน ทองค า 
2.  นางเรวดี  ผูกเกสร 
 

10 การแข่งขันการแกะสลัก 
ผักผลไม้  ม.4-ม.6 

ทอง 1.  นางสาวกิตติยา  จอมค าสิงห์ 
2.  นางสาวสมหทัย  จันทร์เศรษฐี 
3.  นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เท่ียง 

1.  นางจงถนอม  แสวงนิล 
2.  ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม 

11 การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการ
เห็น ม.1-ม.3 

ทอง 1.  เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร 
 

1.  นางสาวจินตนา  ปิติมล 
 

12 การแข่งขนัการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.
1-ม.3 

ทอง 1.  เด็กชายอนันทศักดิ์ พิกุลทอง 1.  นางสุพรรณี  อินมะณี 

13  การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทออทิสติก  ม.1-ม.3 

ทอง 1.  เด็กชายเดชธนดล  ช่ืนภากรณ์ 1.  นางสุพรรณี  อินมะณี 
 



ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 
14 การแข่งขันการจัดท า

หนังสือเล่มเล็ก ประเภท 
บกพร่องทางการเรียนรู ้
ม.1-ม.3 

ทอง 1.  เด็กชายกิตติทัต  อินทร์ถาวร 
2.  เด็กชายฉัตรจิรันตน์   
     นิมมานรติกุล 
3.  เด็กชายวงศธร  ปรีชา 

1.  นายชิตพล  เครือแก้ว 
2.  นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  

 
      

15 การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี  ประเภท 
ออทิสติก ม.1-ม.3 

ทอง 1.  เด็กชายอชิรวิทย์  บุญประดับ 1.  ว่าท่ีร้อยตรีชาติชาย 
     บุญฉ่ า 
 

16 การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการ
เห็น ม.1-ม.3 

- 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เช่ือมวิทย์ 1. นางสาวจินตนา  ปิติมล 

17 การประกวดการขบัร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภท 
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

ทอง 1.  เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร 1.  นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ 

 

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังที่ 67 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
ระหว่ำงวันที่ 11– 13  เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. 2561 
 

ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 
1 การแข่งขันคีตะมวยไทย   

ม.1-ม.6 
ทอง 1.  นางสาวกุลสตรี พงษ์จันทร์ 

2.  นางสาวจตุพร  พินโย 
3.  นางสาวพิจิตรา  สุธน 
4.  นางสาวสุดารัตน์  วรวัฒน ์
5.  นางสาวสุทธิพร  โกสุมา 
6.  นางสาวสุมินตรา  โอชารส 
7.  นางสาวอมรรัตน์  สาลีผล 

1. นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ 

2. นางอุษา  ลือสมุทร 
3. นางสาวกานติมา  ท้วมทอง 

2 การแข่งขันจักสารไม้ไผ่  
ม.1-ม.3 

ทอง 1.  เด็กหญิงจินตนา  ฉัตรช่อฟ้า 
2.  เด็กหญิงธณิชา  ขันทอง 
3.  เด็กหญิงสุนันทา  ช่ืนอารมณ์ 

1.  นางสาวน้ าฝน ทองค า 
2.  นางเรวดี  ผูกเกษร 

3 การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่อง
ทางการเห็น  ม.๑-ม.๓ 

ทอง 1.  เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร 1. นางสาวจินตนา  ปิติผล 



ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 
4 การแข่งขันการเล่านิทาน 

ประเภทนักเรียน 
ออทิสติก  ม.๑-ม.๓ 

ทอง 1. เด็กชายเดชธนดล  ช่ืนภากรณ์ 1.  นางสุพรรณี  อินมณี 

 
กำรเข้ำร่วมโครงกำรของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณ”ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อโครงกำรที่เข้ำร่วม 
1 โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึง่โรงเรียนในฝัน 
2 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3 เป็นศูนย์การเรียนรู้ “เพศวิถีศึกษา” 
4 โรงเรียนวิถีพุทธ 
5 โรงเรียนสีขาว 
6 โรงเรียนรกัษาศีล 5 
7 โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 
8 โรงเรียนค่านิยมหลัก 12 ประการ 
9 ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 



11. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและข้อเสนอแนะ 
    11.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์     
ตัวบ่งช้ีท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง                       
ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น      

ตัวบ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
                พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

   
 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท่อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                     

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 11  ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

    

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบง่ชี้ท่ี 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรยีนการสอน                         
                 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

มำตรฐำนที่ 4 ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

    

 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  โดยมีค่าเฉล่ีย 3.58  
 มีคุณภาพระดับดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป          ใช่      ไม่ใช่ 



  มีตัวบ่งช้ีท่ีระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี       ใช่      ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน   ใช่      ไม่ใช่ 
 ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 11.2.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ  (ปีกำรศึกษำ 2560) 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของนักเรียน     

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ                   
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นนักเรียนเปน็ส ำคัญ     
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล     

ผลประเมินภำพรวมของสถำนศึกษำ คุณภำพระดับดี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.3  ผลกำรติดตำม  ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ   
          (ปีกำรศึกษำ 2560) 
 

รำยกำรประเมิน / ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ค่ำเฉลี่ย 

องค์ประกอบที ่1  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ดีเย่ียม 4.50 

องค์ประกอบที ่2  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
ดีเย่ียม 4.81 

                        สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบที ่3  สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดีเย่ียม 5.00 

องค์ประกอบที ่4  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม 5.00 

องค์ประกอบที ่5  สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดีเย่ียม 4.50 

องค์ประกอบที ่6  สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ดีเย่ียม 4.50 

องค์ประกอบที ่7  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน 
ดีเย่ียม 5.00 

                       คุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที ่8  สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ดีเย่ียม 4.66 

สรุปผลภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเยี่ยม 4.75 

ข้อเสนอแนะ 
มำตรฐำนด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทากายตามเกณฑ์ ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ       
ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา มีสุนทรียภาพท่ีดี ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์  หรือนันทนาการเป็นอย่างดี   มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
โดยผู้เรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ท าการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทาง
ครอบครัว มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  ด้วยความมุ่งมานะในการเรียนปฏิบัติ
ตามกฎของสถานศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ท้ังในและนอก
สถานศึกษา มีความสามารถด้านการคิด และสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้สถานศึกษาด าเนิน



โครงการผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เพื่อรองรับอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “ลูก
จินดามณี คนดีตามวิถีชาวพุทธ” ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และ
พันธกิจของสถานศึกษา และจัดท าโครงการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาใน
เรื่องการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยเป็นท่ียอมรับของบุคลากรในและนอกสถานศึกษา สถานศึกษามีโครงการ
ธนาคารโรงเรียนเป็นโครงการพิเศษเพื่อเป็นแบบอย่างและช่วยแก้ปัญหาผู้ปกครองมีรายได้น้อย 
 
มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานท้ัง 4 ด้าน  คือ งานวิชาการ  งานงบประมาณและบุคลากร งานกิจการนักเรียน และงาน
บริหารท่ัวไป  อย่างมีระบบได้รับความร่วมมือในการบริหารจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นอย่างดี  สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะสวยงามและ
มีความปลอดภัย 
 
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
      ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อ
วางแผนจัดการเรียนรู้ ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้ได้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดตกแต่ง
ห้องเรียนได้อย่างสวยงาม มีอากาศถ่ายเทสะดวก น าส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีการวัดผลอย่างหลากหลายและท าวิจัยในช้ันเรียน ผู้บริหารประเมินครูผู้สอนทุกคนโดยการสังเกต
การสอนของครู  การใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน โดยผ่าน
ขั้นตอน กระบวนการตามล าดับ 
 
มำตรฐำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

การประกันคุณภาพภายใน  ได้รับการสนับสนุนและให้ค าปรึกษาจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จัดท าประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องส่งผลให้
การประกันคุณภาพภายในเข้มแข็งสถานศึกษามีคะแนนผลการประเมินท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดควรพัฒนำ 
มำตรฐำนด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ผู้เรียนมีผลการทดลองระดับชาติ O-NET อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ผู้เรียนไม่เห็นความส าคัญในการสอบ O-NET ไม่ได้น ามาใช้ในการสอบ
เพื่อให้จบการศึกษา จึงไม่ต้ังใจท าข้อสอบ 



12.  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 
ระดับชั้น/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 43.41 19.83 29.89 27.85 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง 47.31 24.40 31.61 28.89 
คะแนนเฉล่ียระดับ  สพม.5 48.04 26.17 32.03 29.36 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.  ท้ังหมด 48.77 26.55 32.47 30.14 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 
 

 
 
หมำยเหตุ  วิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งดสอบ (O-NET)  เป็นปีแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 
ระดับชั้น/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 44.00 17.61 26.88 32.75 22.17 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง 48.65 22.11 28.90 33.5 25.93 
คะแนนเฉล่ียระดับ สพม.5 - - - - - 
คะแนนเฉล่ียสังกัดสพฐ.ท้ังหมด 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 
กำรประเมินศักยภำพโรงเรยีน 

 

 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยครูทุกคน
ร่วมท าประชาพิจารณ์ประเด็นปัจจัยภายใน และประเด็นปัจจัยภายนอก ท่ีมีผลกระทบต่อภารกิจของ
โรงเรียน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อน าผลการวิเคราะห์ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก    การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียนและการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” จ ำแนกเป็น 2 ประเภทคือ 
1.สภำพแวดล้อมภำยนอก ( External Environment) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้ำน (STEP) 
ดังนี้ 

1.1 ปัจจัยด้ำนสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural factors : S) 
 

ประเด็นปัจจัย 
โอกำส 

(Opportunities) 
อุปสรรค 

(Threats) 
      S1 สังคมวัฒนธรรมเป็นชุมชนเมืองเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นสังคมท่ียังเข้าถึง
กัน เป็นกันเอง และยังเป็นสังคมผสมผสานแบบสังคมเมืองกับสังคมชนบท 
      S2 ผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่น ศรัทธา
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความเช่ือมั่นต่อการจัดการเรียน
การสอน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และโรงเรียนเป็นอย่างดี และเหมาะสม 
      S3 ชุมชนเห็นคุณค่าของการศึกษา ผู้ปกครองส่งบุตร – หลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนมาก 
      S4 โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ชุมชนเริ่มมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการเข้าใจและมีส่วนในการดูแลบุตรหลาน 

S5 ท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชนและตลาด การคมนาคมสะดวก ท าให้
นักเรียนเดินทางมาเรียนสะดวก 
      S6 นักเรียนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เพราะครอบครัวแตกแยก ท าให้นักเรียน
ไม่ได้รับการดูแลท้ังเรื่องการเรียนและมารยาทในสังคมเท่าท่ีควร ผู้ปกครอง
ดูแลลูกไม่ใกล้ชิดท าให้มีปัญหากับนักเรียน เพราะบางคนขาดความอบอุ่น 
      S7 สังคมภายนอกน ายาเสพติดมาเผยแพร่ในโรงเรียน ความเป็นอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีความเส่ียงเรื่องยาเสพติด และการโจรกรรม 

+4 
 

+5 
 
 
 

+4 
 

+3 
 

+5 
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-3 

 



 

ประเด็นปัจจัย 
โอกำส 

(Opportunities) 
อุปสรรค 

(Threats) 
      S8 มีนักเรียนท่ีมีครอบครัวแตกแยก ท าให้นักเรียนมีปัญหาในการ
ปรับตัว/ผู้ปกครองท างานนอกบ้านนักเรียนต้องอยู่กับปู่ย่าตายาย ไม่สามารถ
ดูแลนักเรียนได้เท่าท่ีควรและไม่มีเวลาให้กับนักเรียน 
      S9 ค่านิยมและความเช่ือมั่นในโรงเรียนลดลง ท าให้ขาดความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมของโรงเรียนไปบ้าง ความเช่ือมั่นและค่านิยมของชุมชนท่ีมีต่อ
โรงเรียนน้อยลง 
      S10 ค่านิยมของผู้ปกครองเด็กเก่งนิยมไปโรงเรียนอื่น (ท่ีมีระดับใกล้เคียง
กัน) สังคมรอบองค์กรขาดการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยลักษณะ
นิสัย การเรียนรู้และส่งผลเสียต่อพฤติกรรมนักเรียน 

 -3 
 
 

-3 
 
 

-3 

 

1.2 ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technological factors : T) 
 

ประเด็นปัจจัย 
โอกำส 

(Opportunities) 
อุปสรรค 

(Threats) 
      T1 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท าให้นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีด้านการส่ือสารได้อย่างท่ัวถึง การส่ือสารระหว่างครูกับนักเรี ยน
สะดวกและรวดเร็วขึ้น การติดต่อส่ือสารด้วยระบบ ITสะดวกสบาย การใช้
เครื่องมือส่ือสารในการติดต่อกันได้ง่ายขึ้น สามารถติดต่อส่ือสารกับโลก
ภายนอกทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างท่ัวถึง ครอบคลุมท าให้ติดต่อผู้ปกครองได้
รวดเร็ว นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดี ท าให้สะดวกต่อการ
ประชาสัมพันธ์ส่ือสารไปสู่โลกภายนอก 
      T2 มีความทันสมัยช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้ได้ดีมาก มีเทคโนโลยีท่ีดี 
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ดีมาก มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการเรียนการ
สอนของครู และการประเมินผล มีแหล่งเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      T3 การใช้ส่ือเทคโนโลยีของนักเรียนไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมเน้นเพื่อ
การบันเทิงมากกว่าการใช้แสวงหาความรู้  
      T4 มีร้านเกมมากเกินไป ท าให้นักเรียนใช้เวลาอย่างไม่มีประโยชน์          
ใช้เทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์ ไม่ใช่เนื้อหาการศึกษานักเรียนยิ่งก้าวล้ ามาก
พฤติกรรมก็ยิ่งต่ าลง การเข้าถึงส่ือลามกของเยาวชนท าให้นักเรียนขาดความสนใจเรียน 
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1.3 ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 
 

ประเด็นปัจจัย 
โอกำส 

(Opportunities) 
อุปสรรค 

(Threats) 
      E1 ชุมชนบางส่วนท่ีมีฐานะดี สามารถให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนดี เช่น การบริจาคปรับปรุงอาคารสถานท่ี การ
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา เป็นต้น 
      E2 ความต้องการของตลาดแรงงาน/แนวทางการประกอบอาชีพมีอย่าง
หลากหลาย 
      E3 เศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงค่อนข้างต่ าท าให้
โรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านของทุนการศึกษา เครื่องแต่งกาย เป็นต้น       

+4 
 
 
 

+4 
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1.4 ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and legal factors : P) 
 

ประเด็นปัจจัย 
โอกำส 

(Opportunities) 
อุปสรรค 

(Threats) 
      P1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนดี 
นโยบายจากหน่วยงานให้การสนับสนุนดี นโยบายภายนอก เช่น สพม. 5 และ
รัฐบาลสนับสนุนเป็นอย่างดี 
      P2 การปรับเปล่ียนหลักสูตรบ่อย ท าให้ครูสับสนและไม่มั่นใจในการ
จัดการเรียนการสอนเท่าท่ีควร ครูไม่ค่อยทราบนโยบาย นโยบายของรัฐ          
มีการเปล่ียนแปลงเรื่อง การประเมินผล O-NET , A-NET บ่อยครั้งส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
      P3 การก าหนดกิจกรรมการด าเนินการงานจากส่วนกลางมีมาก ท าให้
สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      P4 ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบาย ปฏิรูปการศึกษาขาดความรู้เรื่อง
กฎหมาย และ  พ.ร.บ. การศึกษา ส่งผลให้ขาดความร่วมมือ  ในการจัด
การศึกษา 

P5 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างด้านการ บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท าให้ งบประมาณท่ีโรงเรียนเคยได้รับการสนับสนุน ไม่ต่อเนื่อง และ
ไม่สม่ าเสมอ 
 

+4 
 
 
 

 
 
 

-3 
 
 
 

-3 
 

-3 
 
 

-3 

 



2. สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 6 ด้ำน ( 2S4M) 
ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำยของโรงเรียน (Structure and Policy : S1) 
 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
      S1.1 โรงเรียนมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจนโดยการท าคู่มือบริหารจัดการครอบคลุมทุกสายงาน
ของบุคลากรทุกฝ่าย ส่งผลท าให้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
      S1.2 มีการมอบหมายงานเป็นสัดส่วนตามภาระหน้าท่ี มี
การบริหารจัดการท่ีดี การบริหารจัดการแยกตามกลุ่มงานท าให้
สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วตรงตามเป้าหมาย 
      S1.3 มี โครงสร้างบริหารจัดการท่ีดี มีการบริหารงาน
กระจายอ านาจ มีโครงสร้างการมอบหมายงานเป็นระบบ เป็น
รูปธรรม ปฏิบัติได้จริง มีโครงสร้างและนโยบายการท างานท่ี
ชัดเจน มีการกระจายอ านาจและส่งมอบงาน ผู้ปฏิบัติมีความ
รับ ผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถและมี การ ติดตาม
ประเมินผล ผู้อ านวยการและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรองฯท้ัง 5 
กลุ่มงานมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน 
      S1.4 ทุกก ลุ่มงานมีนโยบายให้การสนับสนุน ส่งเสริม
กิจกรรม               การเรียนการสอน ท่ีสนองต่อนโยบายของ
โรงเรียนค่อนข้างชัดเจน 
      S1.5  มี ระเบียบ แนวทางปฏิบั ติ  และกฎเกณฑ์ ของ 
โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
      S1.6 โครงสร้างการบริหารงานในโรง เรียน เป็น ระบบ แต่
บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
      S1.7 การส่ือสารภายในองค์กร และระหว่าง องค์กรของ
หน่วยงาน ยังไม่ ท่ัวถึงในกลุ่มผู้ท่ี  เกี่ยวข้อง ส่งผลท าให้การ
ด าเนินงานขาด ประสิทธิภาพ 
 

+5 
 
 
 

+5 
 
 

+4 
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-3 

 
 



2.2 ปัจจัยด้ำนกำรให้บริกำรและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service and Products : S2) 
 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
      S2.1 มีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนดี มีการ
ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้วยที่ดีมาก มีอาคารเรียน และมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน
อย่างพอเพียง นักเรียนทุกคนได้รับบริการเป็นอย่างดีมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีดี 
      S2.2 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี 
ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนดี มีการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยครูท่ีปรึกษาก ากับ ดูแลให้ปฏิบั ติ/ประพฤติตนตาม
โครงการเด็กดีศรีจินดา 
      S2.3 โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดโครงการต่างๆ ได้
ดีมาก 
      S2.4 มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ ผู้ เรียนตามศักยภาพ            
ท่ีเหมาะสม มุ่งส่งเสริมและจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      S2.5  โรงเรียน เป็ นสถาน ท่ี ให้ บริก ารส าหรับ ชุมชน  และ 
หน่วยงานอื่นๆ มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ อนามัยและ
ความปลอดภัย มีความหลากหลาย และมีความ  พร้อมในการ
ให้บริการ เช่น หอประชุม สนามกีฬา เป็นต้น 
      S2.6 มีนักเรียนบางส่วนไม่ปฏิบัติตามคุณลักษณะท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้ 
      S2.7 ไม่สามารถคัดนักเรียนท่ีมีคุณภาพได้ ท าให้นักเรียนส่วน
หนึ่งมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
      S2.8 ผู้เรียนขาดการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ขาดวินัย ขาดความ
รับผิดชอบในการท างาน และการบริหารจัดการยังขาดการสร้าง
ระเบียบวินัยของนักเรียน นักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบใน
การเรียนและไม่ค่อยรักโรงเรียน นักเรียนไม่ให้ความสนใจต่อการเรียน
และไม่ ค่อยรักโรงเรียน นักเรียนไม่ ให้ความสนใจต่อการเรียน         
ขาดระเบียบวินัยเช่น การท้ิงขยะ และยังขาดจิตส านึกเพื่อส่วนรวม  
      S2.9 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง 
คิดอย่างมีวิจารณญาณค่อนข้างน้อย 

+4 
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2.3 ปัจจัยด้ำนบุคลำกร (Man : M1) 
 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
      M1.1 บุคลากรส่วนใหญ่มีความสามารถท าให้การขับเคล่ือนงาน
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความรู้ความสามารถ สอนตรงเอก
เป็นส่วนใหญ่ ท างานตรงตามความรู้ความสามารถ และให้ความส าคัญ
กับนักเรียนมาก บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างานตามหน้าท่ี
ของตนเอง มีความเข้มแข็ง มีความสามารถมาก มีประสิทธิภาพทุก
ท่าน บุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ ความสามารถและมีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ  
      M1.2 บุคลากรให้ความร่วมมือดีกับองค์กรในทุกๆเรื่อง บุคลากร      
มีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
      M1.3 บุคลากรของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ สอน ตรงตามวุฒิ/
สาขา/วิชาเอก และมีความรู้ ความสามารถพิเศษตรงตามสายงาน 
100% 
      M1.4 โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในบางกลุ่มงาน ส่งผลให้ การด าเนินงานของกลุ่มงาน
บริหารไม่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการจ้างบุคลากรเพิ่ม 
      M1.5 บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ไม่สามารถ
ด าเนินการบางเรื่องได้ หลายคนท างานไม่ตรงหน้าท่ีสายงาน 

+5 
 
 
 
 
 
 

+5 
 

+5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3 
 
 

-3 
 

 

2.4 ปัจจัยด้ำนกำรเงิน (Money : M2) 
 

 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
      M2.1 การใช้งบประมาณของโรงเรียนโปร่งใส สามารถ ติดตาม
ตรวจสอบได้ มีการบริหารงานได้ตรงตาม เป้าหมายท่ีก าหนด 
      M2.2 การจัดสรรงบประมาณส าหรับซื้ออุปกรณ์ การเรียน การ
สอน มีเพียงพอกับความต้องการ 
      M2.3 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร การเงินจาก
ชุมชน และผู้ปกครองเป็นอย่างดีท าให้ โรงเรียนมีงบประมาณในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ท่ี เพียงพอ 
 
 

+5 
 

+4 
 

+4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
      M2.4 การด าเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการในการด าเนินการ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การติดต่อ และการ
ประสานงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
      M2.5 โรงเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  และการ
พัฒนาโรงเรียนเป็นจ านวนมาก เช่น ค่า สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า เป็น
ต้น 
 

 -3 
 
 

-3 

 

 
2.5 ปัจจัยด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) 

 

 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
M3.1 โรงเรียนจัดหาส่ือนวัตกรรมท่ีทันสมัยให้ นักเรียนจ านวนมาก
ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจ และเกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
M3.2 โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียน
การสอนอย่างเต็มท่ี ส่งผลต่อการ จัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
M3.3 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
M3.4 โรงเรียนมีการบริหารจัดการเป็นไปตามกลุ่มสาระฯ แต่ขาดการ
บ ารุงรักษา เมื่อมีการขัดข้องบุคลากรท่ีให้บริการในการซ่อมบ ารุงยังไม่
เพียงพอ 

+5 
 

+4 
 

+4 
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2.6 ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management : M4) 
 

 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
M4.1 โรงเรียนวางแผนการปฏิบั ติงานอย่างดีและปฏิบั ติงาน           
ตามแผนได้ตรงและมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการมีความเสมอ
ภาคกัน ส าหรับครูทุกคน มีการดูแลก ากับติดตามในทางท่ีดีและ
สม่ าเสมอ มีโครงสร้างการบริหารท่ีครอบคลุมงาน ท้ังโรงเรียนมี
โครงสร้างการบริหารเป็นกลุ่มงานชัดเจน 
M4.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการสนองนโยบายของกระทรวง ดูแล
ก ากับติดตามมีการประเมินผลทุกโครงการ มีระบบการบริหารจัดการ
เป็นระบบเรียบร้อยดีมาก ให้โอกาสทุกคนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนว
ทางการท างานและวางแผนร่วมกัน มีการบริหารตามโครงสร้าง  และ
นโยบาย 
M4.3 มีการมอบหมายงานอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีการบริหาร
สอดคล้องกับนโยบาย มีการแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจนในแต่ละสาย
งานการแบ่งการบริหารจัดการท่ีชัดเจนและมีการบริหารจัดการอย่าง
เต็มศักยภาพ 
M4.4 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ กับ ผู้ปกครอง ชุมชน วิทยากร
ท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ใน ท้องถิ่นสม่ าเสมอ ท าให้ได้รับความ
ร่วมมือด้วยดี ส่งผลท าให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
M4.5 การก ากับการนิเทศติดตามผลงาน ประเมินผลการรายงานผล 
ไม่เข้มงวดและไม่ต่อเนื่อง ท าให้ขาดข้อมูลในการปรับปรุง ท าให้การ
พัฒนา โรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และ สม่ าเสมอ 
M4.6 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมีมาก เกินไป ท าให้เวลา
เรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ และ ครูไม่สามารถสอนได้ทันตาม
ตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
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ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยนอก 
 
รำยกำรปัจจัย 

สภำพแวดล้อมภำยนอก 

 

น้ ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ ำหนัก × คะแนนเฉลี่ย  

สรุปผล 
โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (E) 0.30 4 3 1.20 0.90 +0.30 
2. ด้านเทคโนโลยี 0.20 4 3 0.80 0.60 +0.20 
3. ด้านเศรษฐกิจ 0.25 4 2 1.00 0.50 +0.50 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย 0.25 4 3 1.00 0.75 +0.25 

สรุปปัจจัยภำยนอก +4.00 -2.75  
เฉลี่ยปัจจัยภำยนอก +1.25 

 
ตำรำงสรปุผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยใน 

 
รำยกำรปัจจัย 

สภำพแวดล้อมภำยใน 

 

น้ ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ ำหนัก × คะแนนเฉลี่ย  

สรุปผล 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย
ของโรงเรียน (Structure and 
Policy : S1) 

0.15 5 3 0.75 0.45 +0.3 

2. ด้านการให้บริการและ
คุณลักษณะของผู้เรียน (Service 
and Products : S2) 

0.20 5 4 1.00 0.80 +0.2 

3. ด้านบุคลากร (Man : M1) 
 

0.20 5 3 1.00 0.60 +0.4 

4. ด้านการเงิน (Money : M2) 
 

0.15 4 3 0.60 0.45 +0.15 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์   
(Materials : M3) 

0.15 4 3 0.60 0.45 +0.15 

6. ด้านการบริหารจัดการ 
(Management : M4) 

0.15 5 4 0.75 0.60 +0.15 

สรุปปัจจัยภำยใน +4.70 -3.35  
เฉลี่ยปัจจัยภำยใน +1.35 

 



 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ท้ัง
สภ าพ แวด ล้อมภ ายน อก  (External Environment) และสภ าพ แวด ล้ อมภ าย ใน  ( Internal 
Environment) สรุปผล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค จึงอยู่
ในสภาพ “เอื้อ” และ สภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน จึงอยู่ในสภาพ “แข็ง” ดังนั้น 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงอยู่ในสภาพ “เอื้อและแข็ง” ซึ่งถือว่าเป็นภาวะท่ีเหมาะสมในการท่ีจะ
ก าหนดกลยุทธ์ และส่งเสริมศักยภาพในเชิงรุกได้ เป็นอย่างดีมีสมรรถนะภายในท่ีเข้มแข็ง และ
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอื้อต่อการด าเนินการ  
 ดังผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนในรูปแบบตารางสัมพันธ์แบบเมตริก (SWOT Matrix) ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโพธิ์ “จินดามณี” สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยภำยใน 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” พบว่าโรงเรียนมีปจัจัยในท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ดังนี้ 
1.1 จุดแข็ง 
1.1.1 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีเอื้อต่อบริหารจัดการศึกษา 

โดยแบ่งกลุ่มบริหารเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่ม
บริหารงบประมาณและบุคลากร และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป มีการบริหารงานท่ีกระจายอ านาจ มี
โครงการมอบหมายงานท่ีเป็นระบบ เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง มีการท างานท่ีชัดเจน มีการกระจาย
อ านาจและส่งมอบงาน ผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถและมีการติดตามประเมินผล 
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ผู้อ านวยการและบุคลากรครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีรองท้ัง 4 กลุ่มงาน มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมี
ความชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างรอบคอบ ชัดเจน กลุ่มนโยบาย
และแผนงานของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีและให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างดีเยี่ยม มีการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน มีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
อย่างชัดเจน 

1.1.2 ปัจจัยด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service and Products : S2) 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ด าเนินการให้บริการกับผู้เรียนในทุกๆ ด้านท่ีสามารถส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 
ในห้องเรียน เช่น ด้านอาคารสถานท่ี ด้านแหล่งเรียนรู้และส่ือ นวัตกรรมท่ีทันสมัย และจัดให้มีกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น โครงการเด็กดีศรีจินดา การจัดคาบ
พัฒนาผู้เรียน และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน รวมท้ังจัดอบรมปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ การด ารงชีวิตอย่างสม่ าเสมอ 

1.1.3 ปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M1) บุคลากรมีความสามารถท าให้การขับเคล่ือนงานเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความรู้ความสามารถ สอนตรงเอกเป็นส่วนใหญ่  ท างานตรงตาม
ความสามารถ และให้ความส าคัญกับนักเรียนมาก บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างานตามหน้าท่ี
ของตนเอง มีความเข้มแข็ง มีความสามารถ มีประสิทธิภาพทุกกท่าน บุคลากรมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ และมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

1.1.4 ปัจจัยด้านการเงิน (Money : M2) โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ใช้หลักการบริหาร
งบประมาณอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยมีการค านวณต้นทุนผลผลิต และมีการตรวจสอบและ
รายงานการใช้เงินทุกประเภทตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน รวมท้ังมีการรายงานผลการใช้เงิน
ระดมทรัพยากรโครงการพิเศษทุกโครงการอย่างละเอียดรัดกุม ท าให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเงิ น
งบประมาณจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของพัสดุ
สามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนให้ การสนับสนุนการเงินดี มีการจัดการด้านการเงินชัดเจน  มีการ
สนับสนุนการผลิตส่ือการเรียนการสอนดีและเพียงพอ 

1.1.5 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ยึดหลักความ
คุ้มค่าในการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยจัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีระบบ การ
ควบคุมการใช้วัสดุส านักงาน มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทันสมัย และส่ือเทคโนโลยีท่ีดีมาก อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอต่อการเรียน มีการจัดห้องเรียนแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าตนเอง 

1.1.6 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ยึด
หลักการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) และยึดหลักการ
พัฒนาคุณภาพ โดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA โรงเรียนวางแผนการปฏิบัติงานอย่างดีและ
ปฏิบัติงานตามแผนได้ตรงและมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการมีความเสมอภาคกันส าหรับครูทุกคน มี



การดูแลก ากับติดตามในทางท่ีดีและสม่ าเสมอ มีโครงสร้างการบริหารท่ีครอบคลุมงานชัดเจน มีการ
บริหารจัดการสนองนโยบาย ของกระทรวง ดูแลก ากับติดตามมีการประเมินผลทุกโครงการ มีระบบการ
บริหารจัดการเป็นระบบ เรียบร้อยดีมาก ให้โอกาสทุกคนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะทางการท างานและ
วางแผนร่วมกัน มีการบริหารตามโครงสร้างและนโยบายท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

1.2 จุดอ่อน 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีจุดอ่อนด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service 
and Products : S2)  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ค่อนข้างน้อย และด้านปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M 1) โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางกลุ่มงาน ส่งผลให้  การด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารไม่มี
ประสิทธิภาพ ต้องมีการจ้างบุคลากรเพิ่ม 
 
2. ปัจจัยภำยนอก 
 2.1 ปัจจัยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีปัจจัยภายนอกท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
ของโรงเรียน เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural factors : S) 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 
และปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P) ดังนี้คือ 
  2.1.1 สังคมวัฒนธรรมเป็นชุมชนเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นสังคมท่ียังเข้าถึงกัน เป็นกันเอง
และยังเป็นสังคมผสมผสาน ผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่น ศรัทธาในการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน มีความเช่ือมั่น
ต่อการจัดการเรียนการสอน ร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโรงเรียนเป็นอย่างดีและเหมาะสม 
  2.1.2 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท าให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี              
ด้านการส่ือสารได้อย่างท่ัวถึง การส่ือสารระหว่างครูกับนักเรียนสะดวกและรวดเร็วขึ้น การติดต่อส่ือสาร
ด้วยระบบ IT สะดวกสบาย การใช้เครื่องมือส่ือสารในการติดต่อกันได้ง่ายขึ้น สามารถติดต่อส่ือสารกับ
โลกภายนอก ทางอินเตอร์เน็ตอย่างท่ัวถึง ครอบคลุม ท าให้ติดต่อผู้ปกครองได้รวดเร็ว นักเรียนมี
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดี ท าให้สะดวกต่อการประชาสัมพันธ์ส่ือสารไปสู่ภายนอก 
  2.1.3 ชุมชนบางส่วนท่ีมีฐานะดี สามารถให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนดี เช่น การบริจาคปรับปรุงอาคารสถานท่ี การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เป็นต้น 
  2.1.4 หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนดี เช่น ส านักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง และศิษย์เก่า เป็นต้น  



 2.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” พบว่า มีปัจจัยท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) เศรษฐกิจ
ของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงค่อนข้างต่ าท าให้โรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือนักเรียนใน
ด้านของทุนการศึกษา เครื่องแต่งกาย เป็นต้น                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำสู่มำตรฐำน 

 

วิสัยทัศน์  (VISION) 
  “โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
    บนพื้นฐานความเป็นไทย  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 2. จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย 
   4. จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  
 

เป้ำประสงค ์(GOALS) 
 1. โรงเรียนต้องบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้ มีความรู้  สามารถจัดการเรียนรู้ ให้ มี คุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน                       
      ความเป็นไทย 
 4. จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็น
ไทย 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตท่ีดีและน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 4 
ก ำหนดกลยุทธ ์

 

  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้ก าหนดกลยุทธ์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ของโรงเรียนโดยโรงเรียนมีความคาดหวังท่ีส าคัญท่ีต้องการให้เกิดขึ้นภายในเวลา 3 ปี โดยมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน ดังนี้คือ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ และสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ทำงกำรศึกษำ 
 เป้ำหมำย : มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพด้าน
คุณภาพผู้บริหารโรงเรียน ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
               
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำครูให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของมำตรฐำนสำกล 

เป้ำหมำย : มีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ด้านคุณภาพครู และด้านการวิจัยและพัฒนา
เทียบเคียงมาตรฐานสากลได้ 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 

เป้ำหมำย : ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 5 ลักษณะ คือ 1) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Smart)      2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (Communicator) 3) มีความล้ าหน้าทาง
ความคิด (Thinker) 4) สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ (Innovator) 5) มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก (Global Citizenship) 
 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
เป้ำหมำย : มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ

พื้นฐานในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะชีวิตที่ดีและน ำหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
เป้ำหมำย : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2 คุณลักษณะ คือ 1) มีความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรู้และ



ทักษะพื้นฐานในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 5 
กรอบกลยุทธ ์

 

 จากกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ในตอนท่ี 4 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้น ามาก าหนดเป็นกรอบกลยุทธ์
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการน าสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ และสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ทำงกำรศึกษำ 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
สภำพปัจจุบัน 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละของควำมส ำเร็จ) 
2561 2562 2563 

1. เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัด
การศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
การศึกษา 

1. มีการก าหนดรายละเอียดของ
ภาระงานทุกงาน ตามแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารงาน 

1. ทุกภาคส่วนในโรงเรียน 
มีส่วนร่วมก าหนดบทบาท
หน้าท่ี และภาระงาน 

80 90 100 

2. มีค าส่ังของโรงเรียนมอบหมาย
งาน และก าหนดผู้รับผิดชอบ 

2. มีค าส่ังมอบหมายงาน 
และก าหนดผู้รับผิดชอบ 

3. มีการนิเทศ ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

3. มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการปฏิบัติงาน  
แต่ยังไม่เป็นระบบท่ีชัดเจน 

4. มีการประเมินผลและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานทุกงานอย่าง 
เป็นระบบ ชัดเจนครบถ้วน 
สมบูรณ์ และสามารถตรวจสอบได้ 

4. มีการประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
แต่ยังไม่ครบทุกงาน  
และยังไม่เป็นระบบท่ีชัดเจน 

2. เพื่อพัฒนา 
กลยุทธ์ของ 
โรงเรียน 

1. มีการพัฒนากลยุทธ์ของ
โรงเรียน ให้สนองต่อนโยบาย 
ของหน่วยงานต้นสังกัด และ
ครอบคลุมภาระงานของโรงเรียน 

1. มีแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน  
แต่ยังไม่ครอบคลุมภาระงาน 
ตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

80 90 100 

2. มีการก าหนดงาน  
ตามกลยุทธ์ ท่ี ก าหนดอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

2. มีการด าเนินงานตาม 
กลยุทธ์ที่ก าหนด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
สภำพปัจจุบัน 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละของควำมส ำเร็จ) 

2561 2562 2563 
3. เพื่อพัฒนา 
ระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

1. มีการพัฒนาวิธีการ 
ของการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนของระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา ท่ีเป็น
ระบบและมีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

1. มีการด าเนินงาน 
ตามข้ันตอนของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

80 90 100 

2. มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายใน มาก าหนด
เป็นแผนกลยุทธ์ และ 
แผนการปฏิบัติราชการ  
ท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาก าหนด
เป็นแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติราชการ 

4. เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้บริหาร 
โรงเรียน 

ผู้บริหารได้พัฒนา 
ด้านระบบการบริหาร 
ด้านปัจจัยพื้นฐาน และ 
ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา
มากยิ่งขึ้น 

ผู้บริหารมีการพัฒนา 
ด้านระบบการบริหาร 
ด้านปัจจัยพื้นฐาน และ 
ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 

90 100 100 



กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำครูให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของมำตรฐำนสำกล 

 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
สภำพปัจจุบัน 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละของควำมส ำเร็จ) 

2561 2562 2563 
5. เพื่อส่งเสริมครู 
ในการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาตนเอง 

1. มีการส่งเสริมให้ครู 
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการและพัฒนาตนเอง  
ตามความต้องการและ 
ความสมัครใจของครู 

1. มีการส่งเสริมให้ครู 
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
และพัฒนาตนเอง 

80 90 100 

2. ครูได้พัฒนาตนเอง 
ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 

2. ครูมีการพัฒนาตนเอง 
ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

3. ครูได้จัดท าวิจัยและ 
พัฒนา เพื่อพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน และ
ได้น าผลการวิจัยมาใช้จริง 

3. ครูมีการจัดท าวิจัยและ 
พัฒนา เพื่อพัฒนาด้าน   
การจัดการเรียนการสอน 

6. เพื่อปรับปรุง 
หลักสูตร 
สถานศึกษา 

มีหลักสูตรสถานศึกษา 
ท่ีใช้ชุมชนและโรงเรียน 
เป็นฐาน และบูรณาการ 
สู่ประชาคมอาเซียน 

มีหลักสูตรสถานศึกษา 
ท่ีใช้ชุมชนและโรงเรียน 
เป็นฐาน 

80 90 100 

7. ส่งเสริมให้ 
ครูจัดการเรียน  
การสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

มีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ท่ีสามารถเทียบเคียง 
มาตรฐานสากล และ 
บูรณาการสู่ประชาคม  
อาเซียน ท่ีเป็นรูปธรรม
พร้อมรับการประเมิน 
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

มีการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

80 90 100 



กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
สภำพปัจจุบัน 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละของควำมส ำเร็จ) 

2561 2562 2563 
8. เพื่อพัฒนา 
ผู้เรียน 
ให้มีศักยภาพ 
เป็นพลโลก 

ผู้เรียนมีศักยภาพ 
เป็นพลโลกครบท้ัง 5 
คุณลักษณะท่ีสามารถ 
ผ่านการประเมินได้ 
อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 80 90 100 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
สภำพปัจจุบัน 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละของควำมส ำเร็จ) 

2561 2562 2563 
9. เพื่อส่งเสริมให้
ครูมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีทักษะ
พื้นฐานในการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ และมี
ทักษะพื้นฐานในการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ และมี
ทักษะพื้นฐานในการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยังไม่ครบ
ทุกคน 

90 100 100 



กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะชีวิตที่ดีและน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 

ตำรำงแสดงควำมสอดคล้องระหว่ำงกลยุทธ์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 
กับจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 

กลยุทธ์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณ”ี จุดเน้นของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษา 

องค์กรเด่น ( High Performance Organization ) 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ
มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรดี ( High Quality Personals ) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความ
เป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตท่ีดีและน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนดัง ( High Quality Students ) 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
สภำพปัจจุบัน 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละของควำมส ำเร็จ) 

2561 2562 2563 
10. เพื่อพัฒนา 
คุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ครบท้ัง 2 คุณลักษณะ 
 ท่ีสามารถผ่านการ
ประเมินได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

80 90 100 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนท่ีกลยุทธ์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 

 

 

แผนที่กลยุทธ์ ( Strategy Map ) 

 

นักเรียน 

กระบวนกำร
จัดกำรศึกษำ 
ในโรงเรียน 

งบประมำณ 
และทรัพยำกร 

กำรเรียนรู้ 
และกำรพัฒนำ 

มีศักยภำพ 
เป็นพลโลก 

ยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

พร้อมเข้ำสู ่
ประชำคมอำเซียน 

ด ำเนินกำร 
และกิจกรรม 

ก ำกับติดตำม 
และกำรประเมินผล 

เน้นกำรเรียนรู้ 
สู่กำรปฏิบัติ 

ระบบ 
ประกันคุณภำพ 

บุคลำกร 
เป็นมืออำชีพ WCS - school 

ได้รับกำรสนับสนุน 
จำกเครือข่ำย 
ร่วมพัฒนำ 

โปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ 

มีงบประมำณ 
เพียงพอและ 

ใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ 



ตอนที่ 6 
กำรน ำแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบตั ิ

 

แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ
โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน                     
เป็นส าคัญ และ
สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการท่ี 1 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
1.1 กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มบริหาร
บริหารวิชาการ 

โครงการท่ี 3 พัฒนาระบบ
เครือข่าย ICT เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
3.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ICT 
เพื่อการเรียนรู ้
3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบและ
บริการด้าน ICT 

 เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงมากขึ้น 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

โครงการท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิชาการ 
4.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ธุรการ งานวิชาการ 
4.2 กิจกรรมประเมิน/ปรับปรุง
หลักสูตร 
4.6 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

โครงการท่ี 13 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(งานแนะแนว) 
13.10 กิจกรรมพัฒนางานศูนย์
แนะแนว จังหวัดอ่างทอง 
13.11 กิจกรรมสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ(จิตอาสา)  
13.13 กิจกรรมวันแนะแนว
การศึกษาต่อ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศูนย์แนะแนว 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของ
โรงเรียน   ในเขต/นอกเขตพื้นท่ีบริการ
ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ 

งานแนะแนว 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ
โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน                     
เป็นส าคัญ และ
สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
การศึกษา 
(ต่อ) 

 

โครงการท่ี 15  
พัฒนาระบบการบริหารกิจการ
นักเรียน 
15.1 กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนางานเอกสารและพัสดุกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 

เพื่อพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

โครงการท่ี 16 พัฒนาคุณภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
16.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ช้ันเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่าย 

16.3 กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ
กิจการนักเรียน 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ผู้ปกครองนักเรียนและสร้างเครือข่ายใน
การดูแลนักเรียน 
2.เพื่อจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูล
งานกิจการนักเรียน 
 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

โครงการท่ี 20 ค่าใช้จ่ายวัสดุ
กลาง ค่าสาธารณูปโภค และค่า
น้ ามันเช้ือเพลิงซ่อมบ ารุง 
20.1 กิจกรรมค่าวัสดุกลาง เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียน 
20.2 กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 
20.3 กิจกรรมค่าน้ ามันเช้ือเพลิง
และซ่อมบ ารุง 

1. เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ท าให้ผลงานมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมียานพาหนะใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในราชการ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และบุคลากร 

โครงการท่ี 21 ส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
21.1 กิจกรรมจัดท าแผนการ
ศึกษาระยะปานกลาง 
21.2 กิจกรรมจัดท าคู่มือการ
บริหารจัดการโรงเรียน 
21.3 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
 
 
 

เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ( Quality System 
Management ) ของโรงเรียนโพธิ์ทอง  
“จินดามณี” 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และบุคลากร 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ
โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน                     
เป็นส าคัญ และ
สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
การศึกษา 
(ต่อ) 

 

โครงการท่ี 22 ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
22.1 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
22.2 กิจกรรมการประชุมภาคี
เครือข่าย 

เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และบุคลากร 

โครงการท่ี 23 พัฒนาระบบการ
บริหารงานท่ัวไป 
23.1 กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารท่ัวไป 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มบริหาร
บริหารงาน
ท่ัวไป 

โครงการท่ี 24  พัฒนางาน
พยาบาลสู่ประชาคมอาเซียนและ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
24.1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
 

1. นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนท่ี
เจ็บป่วยได้รับการบริการให้มีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู ้
2. เพื่อพัฒนาห้องพยาบาลให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก สะอาดปราศจากเช้ือ
โรค พร้อมท่ีจะให้บริการนักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน ได้ตลอดเวลา 

งานพยาบาล 
 

โครงการท่ี 26 พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
26.1 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

1. เพื่อเป็นส่ือกลางในการเสริมสร้าง
ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง และชุมชน 
2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 
ผลงาน เกียรติคุณของโรงเรียน และ
กิจกรรม 
ของโรงเรียน 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู และนักเรียน ได้
เสนอแนวคิดใหม่ๆ ความรู้ท่ัวไป และ
ผลงานท่ีปฏิบัติ 
 
 
 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ
โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน                     
เป็นส าคัญ และ
สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
การศึกษา 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการท่ี 27 พัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 
27.1 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา 
 

1. เพื่อให้บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพของงานโสตทัศนศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
3. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
4. เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษาใช้ในการเรียนการสอน 
5. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 

งานโสตทัศน
ศึกษา 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
ของ
มาตรฐานสากล 

โครงการท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิชาการ 
4.3 กิจกรรมนิเทศการสอน 
4.4 กิจกรรมประเมินแบบวัดและ
แบบทดสอบของครู 
4.5 กิจกรรมประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

โครงการท่ี 5 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
5.5 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทย 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 

โครงการท่ี 6 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
6.6 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

โครงการท่ี 7 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
7.8 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
ของ
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

โครงการท่ี 8 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
8.14 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการท่ี 9 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
9.6 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

โครงการท่ี 10 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
10.7 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะ 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

โครงการท่ี 11 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
11.8 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
ของ
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

โครงการท่ี 12 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
12.7 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาภาษาต่างประเทศ 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

โครงการท่ี 13 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(งานแนะแนว)  
13.9 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอน กิจกรรมแนะแนว และ
พัฒนางานแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาแนะแนว 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่างๆ ของงาน
แนะแนว 
 
 

งานแนะแนว 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย 

 

โครงการท่ี 1 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
1.2 กิจกรรมพิธีมอบใบประกาศ 
1.3 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1.4 กิจกรรมสอนเสริมนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1.5 กิจกรรมสอนเสริมนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
การจบการศึกษาตามหลักสูตรของ
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
2. ครูและผู้เรียนมีเอกสารแบบฝึกท่ี
ทันสมัยจากส านักงานพิมพ์ต่างๆ 
ประกอบการเรียนรู้อย่างพอเพียงมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถ
เข้าแข่งขันได้ทุกสนามท่ีจัดการแข่งขัน 
4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตนเอง 
รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผล
การเรียนรวบยอดระดับชาติสูงขึ้น 
6. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

โครงการท่ี 2 
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและ
แข่งขันทักษะวิชาการ 
2.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ (วิชาการ) 

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ ท้ังในและนอก
ห้องเรียน 
2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเพื่อ
คัดเลือกนักเรียนตัวแทนด้านวิชาการ
ของโรงเรียนในระดับจังหวัดระดับเขต 
การศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 

 

โครงการท่ี 5 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ 
5.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
5.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5.3 กิจกรรมวันส าคัญภาษาไทย 
5.4 กิจกรรมรักการอ่าน 
 

1. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทย 
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาไทยและ
สามารถท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
3.นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนเอง
และร่วมอนุรักษ์มรดกไทย 
4.นักเรียนมีความรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
5. นักเรียนสามารถน าความรู้
ความสามารถด้านทักษะภาษาไทยไปใช้
ในการแข่งขันเพื่อสร้างช่ือเสียงให้กับ
ตนเองและโรงเรียนได้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 

โครงการท่ี 6  
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
6.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
6.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6.3 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
6.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหค้รูและผู้เรียนมีเอกสารแบบฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีทันสมัยจาก
ส านักงานพิมพ์ต่างๆ ประกอบการ
เรียนรู้อย่างพอเพียงมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการสามารถเข้าแข่งขันได้ทุก
สนามท่ีจัดการแข่งขัน 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและมีผลการเรียนรวบยอด
ระดับชาติสูงขึ้น 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ทางด้านการคิดค านวณและ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 

 

โครงการท่ี 7 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
7.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
7.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
7.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ไทย 
7.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนสู่สากล 
7.5 กิจกรรมทัศนศึกษา (จ านวน 
139 คน) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ม.4 ม.5 ห้อง 1 , 2 
7.6 กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็น
พลโลก 
2. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ 
ความสามารถของนักเรียนสู่ชุมชน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์  
5. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาด้านต่างๆ คือ 
5.1ได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
สังเกต ส ารวจรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติในท้องถิ่นและชุมชน 
5.2 ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีท้า
ทาย สนุก แปลกใหม่ และตระหนักถึง
ความส าคัญทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
5.3 ส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด 
ได้แก่ คิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ความสามารถในการตัดสินใจ 
5.4 ส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการ
สืบเสาะความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
5.5 ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะการส่ือสาร 
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุข 
5.6 ส่งเสริมความเป็นผู้น า ความเช่ือมั่น
ในตนเอง ความมีระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบ  
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 

 

โครงการท่ี 8 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
8.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
8.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
8.3 กิจกรรมวันอาเซียน 
8.4 กิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา การแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ 
8.5 กิจกรรมส่งเสริมธรรมศึกษา
ในโรงเรียน 
8.6 กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
8.7 กิจกรรมนิทรรศการวันส าคัญ
ของไทย 
8.8 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถี
พุทธ ท าบุญ ตักบาตร   ฟังธรรม 
8.9 กิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เข้าใจ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
4. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักใน 
Spirit of ASEAN และมีเจตคติท่ีดี 
5. เพื่อสร้างมิตรภาพความร่วมมือของ
นักเรียน ครูและชุมชน 
6. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม 
7. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติเป็นประจ าใน
ชีวิตประจ าวัน 
8. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกับผู้อื่นโดยหลักสามัคคีธรรม 
9. เพื่อให้นักเรียนศรัทธาปฏิบัติใน
หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 

 

โครงการท่ี 9 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
9.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
9.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
9.3 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์มวยไทย 
9.4 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
9.5 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
โรงเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเล่นกีฬา
ทุกชนิดกีฬาท่ีท าการเปิดสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพด้านกีฬากับบุคคลภายนอกได้ 
3. เพื่อใหม้ีการจัดแสดงผลงานของ
นักเรียนอย่างมีระบบ 
4. เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้มี
โอกาสแสดงศักยภาพของคณะนักกีฬา 
5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการในสังคมอย่าง
มีความสุข รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
6. เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มสารการเรียนรู้
ทุกคนทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลกาภิวัฒน์ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

โครงการท่ี 10 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
10.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ แข่งขันทักษะวิชาการ (วง
ดนตรีลูกทุ่ง) 
10.2 กิจกรรมวันวิพิธทัศนา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
10.3 กิจกรรมค่ายศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
10.4 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
10.5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านศิลปะ  
10.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านดนตรีไทย 

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ
และความสนใจได้ฝึกทักษะจนสามารถ
เข้าร่วมประกวดในรายการต่างๆ ได้ 
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
กิจกรรมในระดับ สพม. และสพฐ. 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านดนตรีสู่ความเป็นเลิศ 
4. เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
5. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ
อุดมศึกษาและประกอบอาชีพ 
6. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทักษะ
ท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความ
ต้องการ 
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ศิลปะ 
8. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 
 

โครงการท่ี 11 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
11.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
11.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  
11.3 กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการ
เรียนรู ้

1. เพื่อยกระดับการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยใีห้สูงขึ้น และมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
2. เพื่อให้บริหารการจัดการด้วยระบบ
คุณภาพของกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
4. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
5. เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การเรียนการสอน 
๕. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 
6. เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน 
7. เพื่อพัฒนาทักษะในการท างาน 
8. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
9. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการขาย
และการประกอบอาชีพเบ้ืองต้น 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

โครงการท่ี 12 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
12.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
12.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12.3 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
12.4 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ 
12.5 กิจกรรมเสียงตามสาย
ภาษาต่างประเทศ 
 

1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนโรงเรียน
ไปแข่งขันความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับจังหวัด
นอกชั้นเรียน 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
3. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความ
เป็นมาของวันส าคัญ(วันคริสต์มาส) ของ
ชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษ 
6. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
7. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู ้ท้ังในและนอกห้องเรียน 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 

 

โครงการท่ี 13 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(แนะแนว) 
13.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ (นักเรียนเรียนรวม) 
13.2 กิจกรรมสอนเสริมนักเรียน
ท่ีอ่านเขียนไม่คล่อง 
13.6 กิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างพี่น้อง 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพด้าน
วิชาการ (นักเรียนเรียนรวม) เพิ่มขึ้น 
2. เพื่อประโยชน์ในการเรียนและ
การศึกษาต่อของนักเรียน 
3. เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านวิชาการ
ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
4. เพื่อส่งเสริมการท าความรู้จัก
มหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศและ
ข้อมูลการศึกษาต่อในคณะและสาขาวิชา
ต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนในระดับ 
 

งานแนะแนว 
 

โครงการท่ี 14 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 
14.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สภานักเรียน 
14.3 กิจกรรมวันถวายราชสดุดี 
ทบทวนค าปฏิญาณและแข่งขัน
สวนสนาม 
14.4 กิจกรรมเดินทางไกล 
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด      
ช้ัน ม.1 
14.5 กิจกรรมค่ายลูกเสือ     
เนตรนารี ม.2-3 
14.6 กิจกรรมทัศนศึกษา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
14.7 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5    
ห้อง 3-4 
 

เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 
 

โครงการท่ี 16 พัฒนาคุณภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
16.1 กิจกรรมผดุงระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
16.4 กิจกรรมโฮมรูม 
16.5 กิจกรรมคลินิกลูกรัก 
16.6 กิจกรรมวัยใสห่างไกลเอดส์ 
 
 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทาง
สติปัญญาและพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. เพื่อสร้างจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนใน
การน าใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

โครงการท่ี 17เสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียน 
17.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน
ใหม่ (ม.1 และ ม.4) 
17.2 กิจกรรมความรู้หน้าเสาธง 
17.3 กิจกรรมเข้าค่ายธรรม
นักเรียนใหม่(ม.4) 
17.4 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
วัยใสมองตนเอง สมาธิ ปัญญา 
(ม.5) 
17.5 กิจกรรมเด็กดีศรีจินดา 
17.6 กิจกรรมมุฑิตาจิต ไหว้ครู 
 
 

1. เพื่อปรับพื้นฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนใหม่ เน้นเรื่องการ
สร้างวินัยในตนเอง การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบกฎหมายความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ การพัฒนาบุคลิกภาพ
มารยาท และการมีจิตอาสา 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรักความศรัทธา
ในสถาบัน เคารพรักครูและผู้มีพระคุณ 
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองและครูรู้จัก
นักเรียน อันจะน าไปสู่การดูแลช่วยเหลือ
อย่างรอบด้าน 
 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

โครงการท่ี 19  
พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณและบุคลากร 
19.4 กิจกรรมการจ้างครูชาว
ต่างประเทศ 
 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่ือสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศของนักเรียน 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และบุคลากร 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการท่ี 19 พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณและบุคลากร 
19.1 กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนา กลุ่มบริหารงบประมาณ
และบุคลากร 
19.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนดีเด่น 
19.3 กิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนา 
 

1. เพื่อพัฒนาการบริหารงบประมาณ
และบุคคล ให้มีประสิทธิภาพและ             
เกิดประสิทธิผล 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และบุคลากร 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมผู้เรียน
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีทักษะชีวิต
ท่ีดีและน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

โครงการท่ี 1 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
1.6 กิจกรรมโพธิ์ทองนิทรรศ   
ครั้งท่ี 13  
1.7 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
1.8 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด 
 

 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนให้สามารถเทียบเคียง
มาตรฐานสากลได้ 
๓3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ ฯ 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน มีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง อันจะเป็นการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

6. เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
7. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับ
นักเรียน 
8. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

 

วิชาการ 
งานห้องสมุด 

 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมผู้เรียน
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีทักษะชีวิต
ท่ีดีและน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
(ต่อ) 

 

โครงการท่ี 6 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
6.5 กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานท่ี และส่ิงแวดล้อมภายในในมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

โครงการท่ี 7 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
7.7 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานท่ี และส่ิงแวดล้อมภายในในมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

โครงการท่ี 8 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
8.10 กิจกรรมค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
8.11 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
8.12 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
8.13 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 

1. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม 
2. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานท่ี และส่ิงแวดล้อมภายในในมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมผู้เรียน
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีทักษะชีวิต
ท่ีดีและน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
(ต่อ) 

 

โครงการท่ี 11 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
11.4 กิจกรรมออมทรัพย์ใน
สถานศึกษา 
11.5 กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
11.6 กิจกรรมบริษัทจ าลอง 
11.7 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานท่ี และส่ิงแวดล้อมภายในในมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

โครงการท่ี 12 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
12.6 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานท่ี และส่ิงแวดล้อมภายในในมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

โครงการท่ี 13 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(งานแนะแนว) 
13.3 กิจกรรมมหกรรม TO BE 
NUMVER ONE  
13.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 
และ ม.6 
13.5 กิจกรรมมหกรรมตลาดนัด
อาชีพ 
13.7 กิจกรรมกลาดนัดแนะแนว/
ค่ายวิชาการ 
13.8 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศค่าย
ทักษะชีวิตเชิงบูรณาการ 
 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของ
โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขต/นอกเขต
พื้นท่ีบริการของโรงเรียนโพธิ์ทอง 
“จินดามณี” 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่าง
โรงเรียนชุมชน และผู้ปกครอง 
3. เพื่อแนะน าวิธีการับสมัครเข้าศึกษา
ต่อ ม.1 และ ม.4 
4. เพื่อจัดนิทรรศการและกิจกรรมทาง
วิชาการส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
5. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคล่ือนใน
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อการศึกษา
ต่อ 

งานแนะแนว 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมผู้เรียน
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีทักษะชีวิต
ท่ีดีและน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
(ต่อ) 

 

13.12 กิจกรรมแนะแนวสัญจร พี่
แนะแนวน้อง ครูแนะแนวศิษย์ 
สถาบันแนะแนวนักเรียน 
13.14 กิจกรรมปรบัปรุงห้องและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
13.15 กิจกรรมให้ความรู้และ
เสริมสร้างเจตคติแก่นักเรียน
กองทุนฯ 

6. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของ
สถานศึกษาในระดับต่างๆ 
7. เพื่อสนับสนุนการด าเนินชีวิตท่ี
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

โครงการท่ี 14 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
14.8 กิจกรรมพัฒนาห้องกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 

14.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วย
ชุมนุมและโครงงาน 
1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานท่ี และส่ิงแวดล้อมภายในในมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของห้อง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

โครงการท่ี 16 พัฒนาคุณภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
16.7 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
16.8 กิจกรรมพัฒนาความ
ปลอดภัย 

 

1. เพื่อมิให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด 
2. เพื่อมิให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเป็นภัย
แกต่นเองและสังคม 
3. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน 
4. เพื่อสร้างจิตส านึกและเผยแพร่
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้
รถจักรยานยนต์ของนักเรียน 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

 

โครงการท่ี 17 เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรียน 
17.7 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
17.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทาง
สติปัญญาและพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 



แผนกลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมผู้เรียน
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีทักษะชีวิต
ท่ีดีและน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
(ต่อ) 

 

โครงการท่ี 18  
ส่งเสริมประชาธิปไตย 
18.1 กิจกรรมรณรงค์
ประชาธิปไตย 
 
 
 

1. เพื่อสร้างเสริมวิถีความเป็น
ประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 
2. เพ่อให้ได้คณะกรรมการนักเรียนใน
การดูแลและมีจิตอาสาต่อโรงเรียนและ
ชุมชน 
 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

โครงการท่ี 25 
พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
25.1 กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานท่ี สิงแวดล้อม และระบบ
สาธารณูปโภค 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 
 


