
มาตรฐานที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

 กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 

Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม และค่านิยมของโรงเรียน “ชีวิตอุทิศ  เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน” เป็น
วัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
          โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย 
อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
วิเคราะห์ SWOT  ก าหนดจุดยืน ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวน
และปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School Base Management) ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ก ากับดูแลองค์กรและ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource 
Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ 
(Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี  ด าเนินการตามแผนที่
วางไว้ นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน น าผลที่
ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับ



ผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมี
จิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพความต้องของผู้เรียน และชุมชน  

วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน ดังนี้ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ คู่คุณธรรม และมีความพอเพียง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา และการส่ือสาร เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (SMT) ของ สสวท. และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ active Learning เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ในระดับสูง จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดนตรี นาฏศิลป์ และทักษะกีฬา       

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน โดยสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง น าผลประเมิน มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุก
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN 
แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ตนเองในการศึกษาต่อ การจัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้าน
ต่างๆ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่ได้
เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพื่อ
พิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ สพม. เขต 5 พัฒนา
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอาคารประกอบ 6 หลัง 
มีอาคารโดม มีหอประชุม ที่มีความพร้อม  และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ มี



ต้นไม้ร่มรื่น บริเวณทั่วไปสะอาด สวยงาม มีสวนหย่อมต่างๆมากมายให้นักเรียนได้พักผ่อน มีที่นั่ง
พักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก แหล่งเรียนรู้
ภายใน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน ห้องสหกรณ์โรงเรียน  ห้องดนตรีไทย 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สวนคณิตศาสตร์ สวนวิทยาศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องดนตรีสากล 
ห้องพยาบาล  ห้องแนะแนว ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  ห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการคหกรรม สนามกีฬา 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ  Wifi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการ
เรียนรู้ออนไลน์  โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โปรแกรมห้องสมุด ระบบบัญชี
ออนไลน์ การรายงานข้อมูลทางการเงิน (e - budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) 
พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา ส่ือดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ผลการด าเนนิงาน 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

ตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ               
ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที่ 2 /ประเดน็การพิจารณา 

ระดบัคณุภาพ 
สรุปผลการ
ประเมนิ เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมนิ 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี 
 

ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดี 

 
ยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 
 

ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดี 
ยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดี 
ยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 
ยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 



มาตรฐานที่ 2 /ประเดน็การพิจารณา 

ระดบัคณุภาพ 
สรุปผลการ
ประเมนิ เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมนิ 

สรุปผลการประเมนิ มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจดัการ 

ระดบัยอดเยี่ยม 

    

จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเป้าหมาย ทุกประเด็น
พิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย ระดับยอดเยี่ยม 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการของชุมชน 
ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาของชาติ เพื่อก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการ
ก าหนดตัวชี้วัดของ แต่ละมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
โพธิ์ทอง “จินดามณี” ขับเคล่ือนความส าเร็จของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม  
และวัดความส าเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดา
มณี” มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการทั้งส้ิน 27 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  มีตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด ซึ่งบรรลุผลความส าเร็จทุกตัวชี้วัด 
และสามารถสรุปเป็นร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”                  
ดังแผนภาพ  ซึ่งจากแผนภาพพบว่าโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  โดยรวมมีค่าร้อยละ
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 



 

แผนภาพ  ร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
มีการก าหนดกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ท่ีด าเนินการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) มาขับเคล่ือนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 จุดเด่น 

 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนา
งานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   

 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่  มีแหล่งเรียนรู้  มีทีพักผ่อนหย่อนใจ 
ร่มรื่น  สวยงาม มีหอประชุมที่สะดวกต่อการใช้งาน  มีโดมเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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ร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
ปีการศึกษา 2560 – 2562
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90 เป้าหมาย 



1. จุดควรพัฒนา 
 กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ยังไม่เป็นรูปธรรม 
และขาดความต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

2. แนวทาง/แผนพฒันาเพื่อให้ได้มาตรฐานทีสู่งข้ึน 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” พบว่า 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และ
หน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการ
พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนา
บุคลากรตามแผน  และการนิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการ
ก าหนด โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล   

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


