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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

คำนำ
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน คุ ณ ภาพการศึกษา ประกอบ กั บ
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
จึง ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษาระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน
ในชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดทำรายงานประจำปี
ของสถานศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อรายงานผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมายที่ได้ประกาศใช้ ทั้งนี้ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่รายงานนี้จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
10 พฤษภาคม 2564
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน
ทีต่ งั ้ 142 หมู่ท่ี 6 ตาบลอ่างแก้ว อาเภอโพธิทอง
์
จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
จานวนนักเรียนทัง้ สิน้ 1024 คน
เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
035-691828
035-691828
phothong_jinda@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.pj.ac.th
บุคลำกร

ผู้บริหำร

ครูผ้สู อน

ครูอตั รำจ้ำง

เจ้ำหน้ ำที่

ปี กำรศึกษำ 2563

3

50

6

3

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2563
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาซึ่งได้กาหนดตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประกอบด้วยการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ โดยได้จดั ให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเป็ นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา ดาเนินการตามแผน และประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วน
ในปี การศึกษา 2563 โรงเรียนได้ดาเนินการตรวจสอบและประเมินคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประเมิน คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษา ระดับ การศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีผลการประเมินตนเอง ดังนี้
ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2563
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับคุณภำพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
4 ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
5 ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
4 ดีเลิศ
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ผลกำรประเมินภำพรวมของสถำนศึกษำ
4 ดีเลิ ศ
หน้า | 1

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกำร
พิจำรณำ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

ผลสัมฤทธิ์ ทำงวิ ชำกำร
ความสามารถใน
นักเรียนร้อยละ 65
การอ่าน
มีความสามารถใน
การอ่านอยู่ในระดับ
พอใช้ ขึน้ ไป

ผลกำรประเมิน

เปรียบเทียบ
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบค่ำ
เป้ ำหมำย

เอกสำร/หลักฐำน

นักเรียนร้อยละ 80
มีความสามารถในการ
อ่านอยู่ในระดับ พอใช้ขน้ึ
ไป

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

- สรุปโครงการรัก
การอ่าน
- แบบสรุปผลการ
คัดกรอง
ความสามารถด้าน
การอ่านและการ
เขียนของนักเรียน

ความสามารถใน
การเขียน

นักเรียนร้อยละ 65
มีความสามารถใน
การเขียนอยูใ่ นระดับ
พอใช้ ขึน้ ไป

นักเรียนร้อยละ 80
มีความสามารถในการ
เขียนอยู่ในระดับ พอใช้
ขึน้ ไป

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

- สรุปโครงการรัก
การอ่าน
- แบบสรุปผลการ
คัดกรอง
ความสามารถด้าน
การอ่านและการ
เขียนของนักเรียน

ความสามารถใน
การสื่อสาร

นักเรียนร้อยละ 65
มีความสามารถใน
การสื่อสารอยูใ่ น
ระดับ พอใช้ ขึน้ ไป

นักเรียนร้อยละ 80
มีความสามารถในการ
สื่อสารอยู่ในระดับ พอใช้
ขึน้ ไป

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

- สรุปโครงการรัก
การอ่าน
- แบบสรุปผลการ
คัดกรอง
ความสามารถด้าน
การอ่านและการ
เขียนของนักเรียน
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ

เปรียบเทียบ
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบค่ำ
เป้ ำหมำย

เอกสำร/หลักฐำน

นักเรียนร้อยละ 75 นักเรียนร้อยละ 85.69
มีความสามารถใน มีความสามารถในการ
การคิดคานวณอยู่ใน คิดคานวณ
ระดับ ดี ขึน้ ไป

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

- สรุปผลการประเมิน
ความสามารถในการ
คิดคานวณ

ผูเ้ รียนร้อยละ 70
มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปรายและ
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา

ผูเ้ รียนร้อยละ 99.20
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
และแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

ความสามารถใน
ผูเ้ รียนร้อยละ 70
การสร้างนวัตกรรม มีความรูแ้ ละทักษะ
พืน้ ฐานในการสร้าง
นวัตกรรม

ผูเ้ รียนร้อยละ 99.02มี
ความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม

ความสามารถใน
การคิดคานวณ

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปรายและ
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

ผลกำรประเมิน

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

- สรุปกิจกรรมของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
- สรุปผลการประเมิน
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายและ
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
- สรุปกิจกรรมของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

- รูปเล่มสรุปกิจกรรม
พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- แผนการจัดการ
เรียนรู้
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ประเด็นกำรพิจำรณำ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

ผลกำรประเมิน

เปรียบเทียบ
ผลกำร
ประเมินเมื่อ
เทียบค่ำ
เป้ ำหมำย

เอกสำร/หลักฐำน

ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ผูเ้ รียนร้อยละ 75
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ผูเ้ รียนร้อยละ 89.45
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

- รูปเล่มสรุปกิจกรรม
พัฒนาเครือข่าย ICT
เพื่อการเรียนรู้
- รูปเล่มสรุปกิจกรรม
พัฒนาพัฒนาระบบ
และบริการด้าน ICT
- แผนการจัด
การเรียนรู้
- ภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

หน้า | 4

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

ผลสัมฤทธิ ์ ผูเ้ รียนร้อยละ 60
ทางการเรียน มีผลการเรียนตัง้ แต่ระดับ
2.5 ขึน้ ไป
ผูเ้ รียนร้อยละ 65
มีผลการเรียนตัง้ แต่ระดับ
2.0 ขึน้ ไป
ผูเ้ รียนร้อยละ 60
มีผลการเรียนตัง้ แต่ระดับ
2.0 ขึน้ ไป

ผลกำรประเมิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 58.11

เปรียบเทียบ
ผลกำร
ประเมินเมื่อ
เทียบค่ำ
เป้ ำหมำย
สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 70.40
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 86.05
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผูเ้ รียนร้อยละ 65
มีผลการเรียนตัง้ แต่ระดับ สังคมฯ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 80.48
2.5 ขึน้ ไป

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

ผูเ้ รียนร้อยละ 65
มีผลการเรียนตัง้ แต่ระดับ
2.5 ขึน้ ไป
ผูเ้ รียนร้อยละ 65
มีผลการเรียนตัง้ แต่ระดับ
2.5 ขึน้ ไป
ผูเ้ รียนร้อยละ 65
มีผลการเรียนตัง้ แต่ระดับ
2.0 ขึน้ ไป
ผูเ้ รียนร้อยละ 60
มีผลการเรียนตัง้ แต่ระดับ
2.0 ขึน้ ไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา ฯ มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 65.72

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 74.28

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 89.14
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 76.52

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เอกสำร/หลักฐำน

แบบสรุปรายงาน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน
ของกลุม่ สาระ

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เปรียบเทียบ
ผลกำร
ประเมินเมื่อ
เทียบค่ำ
เป้ ำหมำย

เอกสำร/หลักฐำน

เท่ากับ
ค่าเป้ าหมาย

1.รายงายสรุปผล
แบบสอบถาม
เกีย่ วกับการประกอบ
อาชีพของนักเรียน
ระหว่างเรียน
2.รายงานสรุปผล
แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม
โครงการมหากรรม
ตลาดนัดอาชีพ

ผูเ้ รียนร้อยละ 80
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมทีด่ ตี ามที่
สถานศึกษากาหนด

เท่ากับ
ค่าเป้ าหมาย

1. ประมวลภาพ
กิจกรรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์ของนักเรียน
ด้วยกระบวนการจิต
สังคมบาบัด

มีความภูมใิ จในท้องถิ่น ผูเ้ รียนร้อยละ 100
และความเป็ นไทย
มีความภูมใิ จในท้องถิ่น
และความเป็ นไทย

ผูเ้ รียนร้อยละ 100
มีความภูมใิ จใน
ท้องถิน่ และความเป็ น
ไทย

เท่ากับ
ค่าเป้ าหมาย

1. รายงานโครงการ/
กิจกรรม ประจาปี
การศึกษา 2563

การยอมรับทีจ่ ะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย

ผูเ้ รียนร้อยละ 100
ยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย

เท่ากับ
ค่าเป้ าหมาย

1.ผลกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน
2.โครงการนักเรียน
เรียนรวม

ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

ผลกำรประเมิน

มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน ผูเ้ รียนร้อยละ 100 มี ผูเ้ รียนร้อยละ 100 มี
และเจตคติทด่ี ตี ่องาน ข้อมูลในประกอบอาชีพ ข้อมูลในประกอบ
อาชีพ
และมีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพ อาชีพและมีเจตคติทด่ี ี
ต่ออาชีพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะ
ผูเ้ รียนร้อยละ 80
และค่านิยมทีด่ ตี ามที่ มีคุณลักษณะและ
สถานศึกษากาหนด
ค่านิยมทีด่ ตี ามที่
สถานศึกษากาหนด

ผูเ้ รียนร้อยละ 100
ยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย
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รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประเด็นกำรพิจำรณำ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

ผลกำรประเมิน

ผูเ้ รียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม

ผูเ้ รียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย ผูเ้ รียนร้อยละ
90 มีผลการประเมินสุข
ภาวะทางร่างกายอยู่ใน
ระดับดีขน้ึ ไป

ผูเ้ รียนร้อยละ 95
มีผลการประเมินสุข
ภาวะทางร่างกายอยู่
ในระดับดีขน้ึ ไป

ผูเ้ รียนมีสุขภาวะทางจิต
สังคม ผูเ้ รียนมีผลการ
ประเมินด้านจิตสังคม
จากโปรแกรม SDQ อยู่
ในกลุ่มปกติ ร้อยละ 80
ขึน้ ไป

ผูเ้ รียนมีผลการ
ประเมินด้านจิตสังคม
จากโปรแกรม SDQ
อยู่ในกลุ่มปกติ ร้อยละ
94.04

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เปรียบเทียบ เอกสำร/หลักฐำน
ผลกำร
ประเมินเมื่อ
เทียบค่ำ
เป้ ำหมำย
สูงกว่า
- สรุปกิจกรรมการ
ค่าเป้ าหมาย ช่างน้าหนักวัดส่วนสูง
-รูปการทากิจกรรม
กับโรงพยาบาลโพธิ ์
ทอง
สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

-สรุปการประเมินด้าน
จิตสังคมจาก
โปรแกรม SDQ
-สรุปกิจกรรม Group
coaching การ
ตัง้ เป้ าหมายใน
อนาคต
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

มำตรฐำนที่ 2
ประเด็นกำรพิจำรณำ

มีเป้ าหมายวิสยั ทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน

มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา

ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการทีเ่ น้นคุณภาพ
ผูเ้ รียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้ าหมาย
พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มคี วามเชีย่ วชาญ
ทางวิชาชีพ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

ผลกำรประเมิน

ยอดเยีย่ ม

โรงเรียนมีเป้ าหมายวิสยั ทัศน์
และพันธกิจทีช่ ดั เจน
สอดคล้องกับบริบทความ
ต้องการของชุมชน นโยบาย
แผนการศึกษาแห่งชาติท่ี
สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงและทัน
ต่อการเปลีย่ นแปลง
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพทีช่ ดั เจนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยเน้นความ
ร่วมมือของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
และมีการนาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง
โรงเรียนมีการดาเนินงาน
พัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพ
ผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้ าหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวติ จริงและเป็ นแบบอย่างได้
โรงเรียนมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญ
ทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มชี ุมชน
การเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อ
พัฒนางาน

เปรียบเทียบ
ผลกำร
ประเมินเมื่อ
เทียบค่ำ
เป้ ำหมำย
เท่ากับ
ค่าเป้ าหมาย

เอกสำร/หลักฐำน

1.แผนกลยุทธิ ์
2.แผนปฏิบตั กิ าร

คู่มอื บริหารโรงเรียน
และบริหารงาน 4
ฝ่ าย

1.หลักสูตร
สถานศึกษา
2.แผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี
3.แผนกลยุทธิ ์
1.รายงานสรุปการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
2.โครงการชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ(PLC)
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ประเด็นกำรพิจำรณำ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

ผลกำรประเมิน

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ

ยอดเยีย่ ม

โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย
โรงเรียนมีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้

เปรียบเทียบ
ผลกำร
ประเมินเมื่อ
เทียบค่ำ
เป้ ำหมำย
เท่ากับ
ค่าเป้ าหมาย

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เอกสำร/หลักฐำน

โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่

1.แบบสรุปกิจกรรม
พัฒนาเครือข่าย ICT
เพื่อการเรียนรู้
2.แบบสรุปกิจกรรม
พัฒนาระบบและ
บริการด้าน ICT
3.แบบสรุปกิจกรรม
หุ่นยนต์เพื่อการ
เรียนรู้

มำตรฐำนที่ 3
ประเด็น
กำรพิจำรณำ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

ผลกำรประเมิน

การจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบตั จิ ริง
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ
ได้

ครูรอ้ ยละ 90
จัดการเรียนรู้ทเ่ี น้น
กระบวนการคิด
และให้ผเู้ รียนฝึก
ปฏิบตั จิ ริง ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชีว้ ดั ของ
หลักสูตร
สถานศึกษา และ
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ
ได้)

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละ 100 จัดการเรียนรูท้ ่ี
เน้นกระบวนการคิด และให้
ผูเ้ รียนฝึกปฏิบตั จิ ริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั
ของหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้

เปรียบเทียบ
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบค่ำ
เป้ ำหมำย
เท่ากับ
ค่าเป้ าหมาย

เอกสำร/หลักฐำน

รายงานผลสรุป
โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่
โรงเรียน
มาตรฐานสากล
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ประเด็น
กำรพิจำรณำ

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

ผลกำรประเมิน

เปรียบเทียบ
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบค่ำ
เป้ ำหมำย

เอกสำร/หลักฐำน

ใช้ส่อื เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรูท้ ่ี
เอื้อต่อการ
เรียนรู้

ครูรอ้ ยละ 80 มี
ความ สามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร)

ครูรอ้ ยละ 100 มีความ
สามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

รายงานผลสรุป
โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่
โรงเรียน
มาตรฐานสากล

การบริหาร
จัดการชัน้ เรียน
เชิงบวก

ครูรอ้ ยละ 80
มีการบริหาร
จัดการชัน้ เรียน
เชิงบวก

ครูรอ้ ยละ 98.25
มีการบริหารจัดการชัน้
เรียนเชิงบวก

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

ตรวจสอบและ
ประเมินผูเ้ รียน
อย่างเป็ นระบบ
และนาผลมา
พัฒนาผูเ้ รียน

ครูรอ้ ยละ 80
มีการตรวจสอบ
และประเมิน
ผูเ้ รียนอย่างเป็ น
ระบบ และนาผล
มาพัฒนาผูเ้ รียน)

ครูรอ้ ยละ 100
มีการตรวจสอบและ
ประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ น
ระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผูเ้ รียน

สูงกว่า
ค่าเป้ าหมาย

การแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

ร้อยละ 100 ของ ร้อยละ 100 ของครูได้รบั
ครูได้รบั การนิเทศ การนิเทศเยีย่ มชัน้ เรียน
เยีย่ มชัน้ เรียน
ภาคเรียนละ 1 ครัง้ )
ภาคเรียนละ 1
ครัง้ )

เท่ากับ
ค่าเป้ าหมาย

รายงานผลสรุป
โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่
โรงเรียน
มาตรฐานสากล
รายงานผลสรุป
โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่
โรงเรียน
มาตรฐานสากล
รายงานผลสรุป
โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
วิชาการ
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ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ
1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยีย่ ม เนื่องด้วยหลักสูตรการจัดการ
เรีย นการสอนที่มุ่ ง เน้ น การสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริย ธรรม ผนวกกับ กระบวนการและกิจ กรรมของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเป็ น “ลูกจินดามณี” แก่ผเู้ รียน โดยมีการจัดการ
ส่งเสริมกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย เช่น โครงการคุณธรรม กิจกรรมธรรมศึกษาในโรงเรียน
กิจกรรมมหัศจรรย์วนั พระ โครงการเด็กดีศรีจนิ ดา พร้อมทัง้ การดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เรียน มีความเป็ นจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเป็ นผูน้ าใน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยปรากฏเป็ นที่ยอมรับแก่ชุมชน สะท้อนได้จากการได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ และ
การได้รบั เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
2.ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ผูบ้ ริหารมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทีห่ ลากหลาย ให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โดยเฉพาะประเด็น “การมีส่วนร่วม” โดยคณะครู บุคลากร
องค์กรเครือข่ายในการสนับสนุนสถานศึกษา ชุมชน และผูป้ กครอง มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้ าหมาย
วิสยั ทัศน์ในการจัดการศึกษาร่วมกัน ซึง่ คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ภาครัฐ และภาคประชาชน
ในพื้น ที่ มีค วามตัง้ ใจและความพร้อมในการที่จ ะสนับ สนุ นกิจการของสถานศึก ษาอย่ างเต็มกาลัง
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ จัดโครงสร้างการบริหารงานและกระจายอานาจอย่างชัดเจน
มีกระบวนการกากับติดตามการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นกัลยาณมิตร โดยจุดเด่นซึง่ เป็ นเงื่อนไขความสาเร็จ
ในกระบวนการบริหารจัดการได้แก่ “บุคลากร” ในสถานศึกษา เป็ นผู้มีค วามรักในองค์กรและเชื่อมัน่
ศรัท ธาในการปฏิบัติ ง านเพื่อ ความส าเร็จ ของสถานศึก ษาและความก้า วหน้ า ของผู้ เ รีย น โดยมี
คุณลักษณะที่เด่นชัดคือ “ความเป็ นกัลยาณมิตร” ต่อ กัน มีจติ วิญญาณของความเป็ นครู มีจติ อาสา มี
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจให้บรรลุตามทีร่ ่วมกันกาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความหมาย
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรียนดาเนินการอนุ รกั ษ์อาคารสถานที่ทางประวัติศาสตร์
ซึง่ เป็ นต้นกาเนิดแห่งความภาคภูมใิ จของสถานศึกษา ได้แก่ อาคารจินดามณี และอาคารเทพสังวรญาณ
ซึง่ เป็ นอาคารเรียนหลังแรกให้คงอยู่ในสภาพดัง้ เดิม ซึง่ สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็ นไทย หากแต่ได้มกี าร
พัฒนาห้องเรียนให้เป็ นห้องเรียนเทคโนโลยีทม่ี อี ุปกรณ์รองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT ที่
ทันสมัยพร้อมทัง้ มี WIFI ให้บริการสืบค้นแก่นักเรียนครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ด้านสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
โรงเรียนตัง้ อยู่ในชุมชนทีม่ ภี ูมปิ ั ญญาด้านการจักสานระดับประเทศ ได้แก่ ตาบลบางเจ้าฉ่า และมีแหล่ง
เรียนรูท้ างพระพุทธศาสนา ได้แก่ วัดขุนอินทประมูล ซึง่ ได้ดาเนินการหลอมรวมสภาพแวดล้อมดังกล่าว
สู่หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
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3.ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสำคัญ
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” มีจุดเด่นในการจัด กระบวนการเรียนที่มุ่งเน้นความคิดระดับสูง
(Higher-Oder Thinking) มีการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบประเมินค่า โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน และการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การจัดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน
นอกจากนี้ยงั มีการสอดแทรกหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการจักสาน เพื่อเป็ นการอนุ รกั ษ์และสืบสานภูมิ
ปั ญญาของท้องถิน่ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านอาชีพ

แผนพัฒนำตนเองของสถำนศึกษำ
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” ขับเคลื่อนโดยการนาของ
ผูบ้ ริหาร คณะครู บุคลากร เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานเป็ นทีป่ รึกษาหลักและร่วมกากับติดตาม เน้นการรับฟั งเสียง ความต้องการของนักเรียนและ
ผูป้ กครอง และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและต้นสังกัด โดยการนาข้อมูลผล
การดาเนินงานทีผ่ ่านมามาใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
ตรงประเด็น เน้นการปรับปรุงพัฒนาจุดอ่อน และส่งเสริมประเด็นทีม่ ผี ลการดาเนินการทีด่ อี ยูแ่ ล้วให้เกิด
การพัฒนาทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่องด้วย
จากการพิจารณาผลการดาเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563 และพิจารณาย้อนหลัง 3 ปี กาหนดแผนพัฒนาตนเองของสถานศึกษาเน้นการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนทัง้ ด้านผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้พร้อม
ต่อการเปลีย่ นแปลง สามารถศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ มีอาชีพทีส่ จุ ริตมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
และใช้ชวี ติ อย่างมีคุณค่าและมีความสุขต่อตนเองและผูอ้ ่นื รวมถึงสังคมด้วย อย่างไรก็ตามยังคง
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ซึง่ เป็ นการดาเนินงานทีส่ อดคล้องส่งเสริมเกื้อกูลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนได้อย่างยังยื
่ น
โรงเรียนได้กาหนดแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิบนแนวคิ
์
ดที่ว่าการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับ ผลสัม ฤทธิท์ ่ไี ด้ผ ลดีท่สี ุด และเกิดผลอย่า งยังยื
่ นคือการเริ่มต้น จากการพัฒ นา
คุ ณ ภาพการจัด การเรีย นรู้ในห้องเรียนซึ่ง เชื่อมโยงไปถึง การพัฒ นาครู ผู้ส อนในการจัดการเรียนรู้
การทดสอบและประเมิน ผลการเรีย นรู้ของผู้เ รียนด้ว ยเครื่องมือที่มีม าตรฐานด้ว ยวิธีแ ละรู ป แบบที่
หลากหลาย การจัดให้มแี หล่งเรียนรู้ รวมถึงสื่อและอุปกรณ์ทเ่ี อื้อต่อการเรียนรูข้ องผู้เรียน เป็ นห้องเรียน
คุณภาพ ควบคู่กบั การส่งเสริมโดยการจัดโครงการกิจกรรมสอนเสริม เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน รวมถึงการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รียน
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ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำน
1. ข้อมูลทัวไป
่
2. ทีต่ งั ้ 142 หมู่ท่ี 6 ตาบลอ่างแก้ว อาเภอโพธิทอง
์
จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
จานวนนักเรียนทัง้ สิน้ 1024 คน
3. เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.
035-691828
035-691828
phothong_jinda@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.pj.ac.th
2. ข้อมูลผู้บริหำร
ผูอ้ านวยการโรงเรียน ชื่อ นายบรรจบ เฉลยมรรค โทรศัพท์ 081-2569038
e-mail : banjob@pj.ac.th วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้าพระยา ด ารงต าแหน่ ง ที่โ รงเรีย นนี้ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 11 กุ ม ภาพันธ์
พ.ศ.2564 จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 2 เดือน
รองผูอ้ านวยการโรงเรียน ชื่อ นายปราโมทย์ อ่อนละม้าย โทรศัพท์ 091-8768774
e-mail : Pramot@pj.ac.th วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริห ารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดารงตาแหน่งทีโ่ รงเรียนนี้ตงั ้ แต่วนั ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึงปั จจุบนั
เป็ นเวลา 6 เดือน
รองผูอ้ านวยการโรงเรียน ชื่อ นางสาวสิรริ กั ษ์ นักดนตรี โทรศัพท์ 085-1943403
e-mail : sirirak@pj.ac.th วุ ฒิก ารศึก ษาสูง สุ ด ครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิต สาขาการบริห ารการศึก ษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดารงตาแหน่งทีโ่ รงเรียนนี้ตงั ้ แต่วนั ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึงปั จจุบนั
เป็ นเวลา 6 เดือน
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รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

3. ข้อมูลครูและบุคลำกร
จำนวนบุคลำกร (คน)

ประเภท / ตำแหน่ ง

ตำ่ กว่ำ ป.ตรี

1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ผูอ้ านวยการ
- รอง/ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
- ผูจ้ ดั การ
- ผูร้ บั ใบอนุญาต
รวม
2. ผูส้ อนมัธยมศึกษา
- ครูระดับมัธยมศึกษา
- ครูอตั ราจ้าง(สอนมัธยม)
(สัญญาตัง้ แต่ 9 เดือนขึน้ ไป)
- ครูต่างชาติ
รวม
3. บุคลากรสายสนับสนุน
- เจ้าหน้าที่
- ลูกจ้าง
- อื่นๆ (ระบุ).........................
รวม
รวมทัง้ สิ้น

ป.ตรี

38
5
1
44

ป.โท

ป.เอก

1
2

1
2

3

3

12

50
5

12

1
56

1

1
10

1
45

11
70

10
10
10

รวม

15

สรุปอัตรำส่วน
ระดับกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน : ระดับมัธยมศึกษำ
อัตราส่วนของจานวนผูเ้ รียน : ครู เท่ากับ 1,024 : 56 เท่ากับ 18 : 1
อัตราส่วนของจานวนผูเ้ รียน : ห้อง เท่ากับ 1,024 : 29 เท่ากับ 35 : 1
มีจานวนครู ครบชัน้

√

ครบชัน้

ไม่ครบชัน้ ในระดับชัน้ ...........-..............

ภาระงานสอนของครู โดยเฉลีย่ ชัวโมง
่ : สัปดาห์ เท่ากับ 12
*หมำยเหตุ การนับจานวนครูอตั ราจ้างให้นับเฉพาะผูท้ ท่ี าสัญญาตัง้ แต่ 9 เดือนขึน้ ไปเท่านัน้
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รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ตำรำงสรุปจำนวนครู จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
วิ ชำเอก / โท
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รวมทัง้ สิ้น

จำนวนครูที่มีวฒ
ุ ิ
กำรศึกษำ
วิ ชำเอก
7
5
9
10
3
3
8
7
2
54

จำนวนครูที่มีวฒ
ุ ิ กำรศึกษำ
วิ ชำโท
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2

* หมำยเหตุ การนับจานวนครูทุกระดับให้นับเฉพาะครูและครูอตั ราจ้าง (สัญญาตัง้ แต่ 9 เดือนขึน้ ไป) เท่านัน้

4. ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนในโรงเรียนทัง้ สิน้ 1,024 คน จาแนกตามระดับชัน้ ทีเ่ ปิ ดสอน
ระดับชัน้
เรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จำนวนห้อง
5
6
6
4
4
4
29

เพศ
ชำย
119
114
100
52
57
46
491

รวม
หญิ ง
99
100
97
81
80
79
539

218
214
197
133
137
125
1,024

เฉลี่ย
ต่อห้อง
44
36
33
33
34
31
35

* ข้อมูลจานวนนักเรียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ของปี การศึกษา 2563
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รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

5. ข้อมูลทรัพยำกร
รำยละเอียด
1. อาคารเรียน

มี/ไม่มี
มี

รำยละเอียด
อาคารเรียนแบบ 210 จานวน 1 หลัง
อาคารเรียนแบบ 2 ชัน้ 6 ห้อง พิเศษ จานวน 1 หลัง
อาคารเรียนแบบ 218 จานวน 1 หลัง
อาคารเรียนแบบ 318 จานวน 1 หลัง
อาคารเรียนแบบ 424 จานวน 1 หลัง

2. อาคารโรงฝึกงาน

มี

3. อาคารชัวคราว
่

ไม่มี

4. โรงฝึกพลศึกษา

มี

5. บ้านพักครู

มี

อาคารโรงฝึกงานแบบ 204 จานวน 1 หลัง
บ้านพักครูแบบ สปช.301/26 จานวน 3 หลัง
บ้านพักครูแบบ สปช.302/28 จานวน 1 หลัง
บ้านพักครูแบบ กรมสามัญ จานวน 5 หลัง

6.บ้านพักนักการภารโรง

มี

7. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม

มี

8. สนามบาสเก็ตบอล

มี

ใช้พน้ื ทีอ่ าคารโดมอเนกประสงค์ 1 สนาม

9. สนามฟุตบอล

มี

สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1 จานวน 1 สนาม

10.อาคารวัฒนธรรม
11. สนามตะกร้อ
12. สระน้า
13. อาคารอเนกประสงค์

ไม่มี
มี
ไม่มี
มี

บ้านพักภารโรง/32 จานวน 1 หลัง

ใช้พน้ื ทีอ่ าคารโดมอเนกประสงค์ 1 สนาม
อาคารโดมอเนกประสงค์ จานวน 1 หลัง
อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ(3ชัน้ ) จานวน 1 หลัง
อาคารหอประชุม 100/27 จานวน 1 หลัง

14. ห้องสมุด

มี

จานวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 424ล)
หน้า | 17

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

รำยละเอียด

มี/ไม่มี

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

รำยละเอียด

15. ห้องพยาบาล

มี

จานวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 218)

16. ห้องคอมพิวเตอร์

มี

จานวน 3 ห้อง (อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ(3ชัน้ ) )

17. ห้องดนตรี

มี

ห้องดนตรีสากล จานวน 1 ห้อง (อาคารโรงฝึกงาน)
ห้องดนตรีไทย จานวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 2 ชัน้ 6
ห้อง พิเศษ)

18. อาคารประชาสัมพันธ์

มี

ดัดแปลงจากหอสมุดเดิม

19. ถังเก็บน้า

มี

หอส่งน้า(ประปาโรงเรียน)

20. ห้องน้านักเรียน

มี

ห้องน้านักเรียนชาย 4 หลัง
ห้องน้านักเรียนหญิง 2 หลัง

21. อัฒจันทร์

มี

แบบกรมพละ จานวน 1 หลัง

22. ห้องโสตทัศนศึกษา

มี

จานวน 1 ห้อง (อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ(3ชัน้ )

23. ห้องปฏิบตั กิ ารหุ่นยนต์

มี

จานวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 318)

24. ห้องจริยธรรม

มี

จานวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 218)

25. ห้องภูมปิ ั ญญา

มี

จานวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 218)

26. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์

มี

จานวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 210)

27. สื่อ

มี

โปรเจคเตอร์ 62 เครื่อง
โทรทัศน์ 4 เครือ่ ง
กระดาษอัจฉริยะ 2 เครื่อง
เครื่องฉายทึบแสง 8 เครือ่ ง
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6. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทำงวิ ชำกำร
6.1 ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน รำยวิ ชำพื้นฐำน ปี กำรศึกษำ 2563 ชัน้ ม.1-ม.6
มัธยมศึกษำปี ที่ 1 ภำคเรียนที่ 1
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
4.0 3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ค่ำ
เป้ ำหมำย

จำนวน
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ที่เข้ำสอบ
ภำษำไทย

224

23

54

61

50

28

2

0

1

2.50

188

83.93

คณิ ตศำสตร์

224

2

6

14

15

27

40

98

16

2.00

37

28.57

วิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

224

5

15

40

71

65

20

2

0

2.00

196

87.50

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

224

39

38

55

30

31

8

23

0

2.50

162

72.32

สุขศึกษำและพลศึกษำ

224

20

36

59

49

36

11

5

0

2.50

164

73.21

ศิ ลปะ

224

0

20

67

13

97

0

0

22

2.50

100

44.64

กำรงำนอำชีพ

224

13

30

82

48

33

11

0

1

2.00

206

91.96

ภำษำต่ำงประเทศ

224

48

39

39

38

30

19

6

0

2.00

194

86.22
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มัธยมศึกษำปี ที่ 1 ภำคเรียนที่ 2
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
4.0 3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ค่ำ
เป้ ำหมำย

จำนวน
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ที่เข้ำสอบ
ภำษำไทย

218

29

20

24

37

31

43

33

0

2.50

110

50.46

คณิ ตศำสตร์

218

2

7

19

33

47

51

58

0

2.00

108

49.54

วิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

218

11

34

44

68

47

13

0

0

2.00

204

93.58

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

218

45

36

54

24

20

13

26

0

2.50

159

72.94

สุขศึกษำและพลศึกษำ

218

48

64

53

37

13

2

0

0

2.50

202

92.66

ศิ ลปะ

218

2

65

26

9

44

35

0

36

2.50

102

46.78

กำรงำนอำชีพ

218

31

21

33

38

37

21

35

0

2.00

160

73.39

ภำษำต่ำงประเทศ

218

22

27

49

75

36

7

1

0

2.00

209

95.87
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มัธยมศึกษำปี ที่ 2 ภำคเรียนที่ 1
จำนวน
นักเรียน

ค่ำ
เป้ ำหมำย

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
4.0 3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

จำนวน
ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย
ค่ำเป้ ำหมำย

ที่เข้ำสอบ
ภำษำไทย

221

3

25

34

39

20

20

37

33

2.50

101

45.70

คณิ ตศำสตร์

221

4

4

10

50 101

35

8

1

2.00

169

76.47

วิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

221

22

49

46

57

33

4

1

1

2.00

207

93.67

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

221

27

58

47

44

27

10

8

0

176

79.64

สุขศึกษำและพลศึกษำ

221

40

57

54

34

17

7

1

2

2.50

185

83.71

ศิ ลปะ

221

83

32

39

50

7

2

0

1

2.50

204

92.30

กำรงำนอำชีพ

192

11

32

64

44

22

11

0

1

2.00

173

90.10

ภำษำต่ำงประเทศ

221

4

3

7

22

23

16

114

29

2.00

59

26.70

2.50

หน้า | 21

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

มัธยมศึกษำปี ที่ 2 ภำคเรียนที่ 2
จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
4.0

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ค่ำ
เป้ ำหมำย

จำนวน
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ที่เข้ำสอบ
ภำษำไทย

214

26

18

21

22

41

36

39

8

2.50

87

40.65

คณิ ตศำสตร์

214

15

14

35

44

58

37

6

2

2.00

166

77.57

วิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

214

78

35

34

25

27

9

3

0

2.00

199

92.99

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

214

45

32

47

44

27

10

9

0

168

78.50

สุขศึกษำและพลศึกษำ

214

34

27

36

46

45

20

1

2

2.50

143

66.83

ศิ ลปะ

214

67

30

40

52

22

0

0

0

2.50

189

88.31

กำรงำนอำชีพ

214

162

24

20

5

0

0

0

0

2.00

211

98.60

ภำษำต่ำงประเทศ

214

6

8

11

9

26

34

53

63

2.00

60

28.40

2.50
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

มัธยมศึกษำปี ที่ 3 ภำคเรียนที่ 1
จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
4.0

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ค่ำ
เป้ ำหมำย

จำนวน
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ที่เข้ำสอบ
ภำษำไทย

197

29

35

50

44

23

6

0

6

2.50

158

80.20

คณิ ตศำสตร์

197

27

12

20

19

24

23

35

25

2.00

102

51.78

วิ ทยำศำสตร์เทคโนโลยี

197

7

28

63

50

43

0

0

0

2.00

191

96.96

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

197

118

50

19

4

0

0

6

0

2.50

191

96.95

สุขศึกษำและพลศึกษำ

194

6

14

69

36

19

8

12

26

2.50

125

45.88

ศิ ลปะ

197

114

37

37

3

0

0

0

1

2.50

191

96.95

กำรงำนอำชีพ

197

10

52

59

28

33

9

0

0

2.00

182

92.38

ภำษำต่ำงประเทศ

205

45

30

36

39

43

4

2

3

2.00

193

94.15
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

มัธยมศึกษำปี ที่ 3 ภำคเรียนที่ 2
จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
4.0 3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ค่ำ
เป้ ำหมำย

จำนวน
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ที่เข้ำสอบ
ภำษำไทย

197

45

28

44

35

23

17

4

0

2.50

152

77.16

คณิ ตศำสตร์

197

53

33

33

24

22

13

9

0

2.00

165

83.76

วิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

197

6

17

94

37

42

0

0

0

2.00

196

99.49

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

189

71

19

25

30

39

3

2

0

2.50

145

76.72

สุขศึกษำและพลศึกษำ

194

6

14

69

36

19

8

12

26

2.50

125

45.88

ศิ ลปะ

197

58

23

49

13

31

12

1

5

2.50

143

72.58

กำรงำนอำชีพ

197

48

24

19

32

35

30

0

8

2.00

158

80.20

ภำษำต่ำงประเทศ

205

46

32

32

26

26

17

5

2

2.00

162

82.23
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

มัธยมศึกษำปี ที่ 4 ภำคเรียนที่ 1
จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
4.0

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ค่ำ
เป้ ำหมำย

จำนวน
นักเรียนที่
ผ่ำนค่ำ
เป้ ำหมำย

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ที่เข้ำสอบ
ภำษำไทย

140

17

11

42

12

18

10

11

12

2.50

82

58.57

คณิ ตศำสตร์

140

0

11

52

39

30

1

0

0

2.00

132

94.29

วิ ทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

140

34

27

22

18

25

1

3

1

2.00

126

90.00

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

140

56

28

31

17

0

0

8

0

2.50

132

94.29

สุขศึกษำและพลศึกษำ

140

40

12

20

5

30

17

7

0

2.50

77

55.00

ศิ ลปะ

140

28

12

28

38

20

5

1

1

2.50

106

75.71

กำรงำนอำชีพ

140

46

23

21

14

19

3

3

1

2.00

123

87.86

ภำษำต่ำงประเทศ

139

32

27

32

10

10

7

11

3

2.00

111

79.86
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

มัธยมศึกษำปี ที่ 4 ภำคเรียนที่ 2
จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
4.0 3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ค่ำ
เป้ ำหมำย

จำนวน
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ที่เข้ำสอบ
ภำษำไทย

132

23

18

22

9

14

6

8

28

2.50

72

54.55

คณิ ตศำสตร์

132

25

6

9

11

21

5

5

44

2.00

72

54.55

วิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

132

19

18

19

11

19

15

13

11

2.00

86

65.15

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

132

71

28

16

11

2

0

4

0

2.50

126

95.45

สุขศึกษำและพลศึกษำ

132

6

20

46

19

28

5

3

0

2.50

91

68.94

ศิ ลปะ

132

55

6

15

12

36

1

0

0

2.50

88

66.67

กำรงำนอำชีพ

132

46

6

15

14

43

2

2

0

2.00

124

93.94

ภำษำต่ำงประเทศ

132

36

24

24

11

6

10

17

0

2.00

101

76.52
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

มัธยมศึกษำปี ที่ 5 ภำคเรียนที่ 1
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
4.0

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ค่ำ
เป้ ำหมำย

จำนวน
นักเรียนที่
ผ่ำนค่ำ
เป้ ำหมำย

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ที่เข้ำสอบ
ภำษำไทย

137

0

4

27

41

28

7

16

7

2.50

72

52.50

คณิ ตศำสตร์

137

32

30

26

22

9

4

1

0

2.00

119

86.86

วิ ทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

136

6

13

35

34

24

12

5

0

112

82.36

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

137

65

24

22

11

10

0

5

0

122

89.05

สุขศึกษำและพลศึกษำ

137

12

33

33

11

13

11

15

1

2.50

89

64.96

ศิ ลปะ

137

52

20

15

29

9

7

0

0

2.50

116

84.67

กำรงำนอำชีพ

137

34

17

31

27

18

0

0

0

2.00

127

92.70

ภำษำต่ำงประเทศ

140

38

34

18

4

15

7

3

0

2.00

109

77.86

2.00
2.50
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

มัธยมศึกษำปี ที่ 5 ภำคเรียนที่ 2
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
4.0 3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ค่ำ
เป้ ำหมำย

จำนวน
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ที่เข้ำสอบ
ภำษำไทย

137

8

20

20

13

17

18

12

17

2.50

61

44.53

คณิ ตศำสตร์

137

68

13

14

8

11

10

8

3

2.00

114

83.21

วิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

137

45

22

17

17

12

6

3

10

2.00

113

82.48

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

137

54

13

22

25

7

6

10

0

114

83.21

สุขศึกษำและพลศึกษำ

137

62

9

9

18

14

12

4

5

2.50

98

71.53

ศิ ลปะ

137

78

7

15

19

7

2

6

0

2.50

119

86.86

กำรงำนอำชีพ

137

37

25

25

19

18

11

0

0

2.00

124

90.51

ภำษำต่ำงประเทศ

137

52

35

25

7

7

4

1

0

2.00

126

91.97

2.50

หน้า | 28

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

มัธยมศึกษำปี ที่ 6 ภำคเรียนที่ 1
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
4.0

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ค่ำ
เป้ ำหมำย

จำนวน
นักเรียนที่
ผ่ำนค่ำ
เป้ ำหมำย

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ที่เข้ำสอบ
ภำษำไทย

128

36

12

14

11

21

14

3

10

2.50

73

57.03

คณิ ตศำสตร์

128

46

10

14

11

21

15

9

0

2.00

102

79.69

วิ ทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

128

6

14

23

30

32

11

2

8

105

82.03

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

128

3

20

28

19

24

7

27

0

70

54.69

สุขศึกษำและพลศึกษำ

128

21

17

34

15

14

5

1

12

2.50

87

67.97

ศิ ลปะ

128

0

22

34

38

7

22

1

0

2.50

94

73.43

กำรงำนอำชีพ

128

62

15

14

10

5

4

1

12

2.00

106

82.81

ภำษำต่ำงประเทศ

127

30

28

26

28

12

1

1

0

2.00

124

97.64

2.00
2.50
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

มัธยมศึกษำปี ที่ 6 ภำคเรียนที่ 2
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
4.0

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ค่ำ
เป้ ำหมำย

จำนวน
นักเรียนที่
ผ่ำนค่ำ
เป้ ำหมำย

ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่ำน
ค่ำเป้ ำหมำย

ที่เข้ำสอบ
ภำษำไทย

125

36

7

13

9

10

13

31

0

2.50

65

52.00

คณิ ตศำสตร์

125

41

23

20

8

6

9

17

0

2.00

98

78.40

วิ ทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

125

21

13

16

12

21

32

4

3

83

66.40

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม

125

30

23

28

9

8

3

24

0

90

72.00

สุขศึกษำและพลศึกษำ

125

17

20

17

11

14

11

8

22

2.50

65

52.00

ศิ ลปะ

125

37

23

12

6

23

3

0

17

2.50

78

62.40

กำรงำนอำชีพ

125

71

2

5

4

37

0

4

0

2.00

119

95.20

ภำษำต่ำงประเทศ

125

17

22

9

15

38

4

3

9

2.00

101

80.80

2.00
2.50
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

6.2 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปี กำรศึกษำ 2563 (ชัน้ ม.1-ม.6)
ระดับชัน้

จำนวนนักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
สรุปรวม
ผลกำรประเมิน
ระดับดีขึ้นไป

218
214
197
133
137
125
1024

ระดับคุณภำพ
2
1
ดี
ผ่ำน
10.04
0.42
31.79
0.23
24.37
0.51
21.13
0.75
20.15
1.10
41.90
0.79
24.90
0.63

3
ดีเยี่ยม
88.91
66.59
74.87
77.74
77.66
57.31
73.85
98.75

0
ไม่ผ่ำน
0.63
1.39
0.25
0.38
1.10
0.00
0.62

0.63

0.62

หมายเหตุ ไม่ผ่านร้อยละ 0.62 เนื่องจากนักเรียนไม่มตี วั แต่รายชื่อยังอยูใ่ นระบบ
แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ชั้น ม.๑-ม.๖)
100 88.91

ร้อยละ

80

77.74

74.87

66.59

77.66
57.31

60
40
20
0

41.9

31.79
10.040.63
0.42
ม.1

24.37

1.39
0.23
ม.2

21.13

0.25
0.51

0.38
0.75

ม.3
ม.4
คุณภาพผู้เรียนตามระดับชั้น
ดีเยี่ยม

ดี

20.15

ผ่าน

1.1
1.1
ม.5

0
0.79
ม.6

ไม่ผ่าน
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

6.3 ผลกำรประเมินอ่ำน คิ ดวิ เครำะห์ เขียน ปี กำรศึกษำ 2563 (ชัน้ ม.1-ม.6)
ระดับชัน้

จำนวนนักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
สรุปรวม
ผลกำรประเมิน
ระดับดีขึ้นไป

218
214
197
133
137
125
1024

3
ดีเยี่ยม
99.54
92.06
97.97
100.00
81.75
85.60
93.65

ระดับคุณภำพ
2
1
ดี
ผ่ำน
0.00
0.00
5.61
0.00
2.03
0.00
0.00
0.00
15.33
0.73
14.40
0.00
5.37
0.10

99.02

0
ไม่ผ่ำน
0.46
2.34
0.00
0.00
2.19
0.00
0.88

0.10

0.88

หมายเหตุ ไม่ผ่านร้อยละ 0.88 เนื่องจากนักเรียนไม่มตี วั แต่รายชื่อยังอยู่ในระบบ

แผนภูมิแสดงผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ชั้น ม.๑-ม.๖)
100 88.91

ร้อยละ

80

74.87

66.59

77.74

77.66
57.31
41.9

60
40
20

0

10.04
0.63
0.42
ม.1

31.79

24.37
21.13
20.15
0.51
0.75
1.39
1.11.1
0.38
0.25
0.23

0.790

ม.2

ม.6

ม.3
ม.4
คุณภาพผู้เรียนตามระดับชั้น
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

ม.5
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๗. ผลกำรทดสอบระดับชำติ ของผู้เรียน
ผลกำรประเมินระดับชำติ (O-NET) ปี กำรศึกษำ 2563
ระดับชัน้ /รายวิชา

ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน

57.50

20.00

22.40

32.50

คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัดอ่างทอง

53.34

25.05

29.83

33.67

คะแนนเฉลีย่ ระดับ สพม.5

56.43

29.21

31.27

36.34

คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ.

55.18

25.82

30.17

34.14

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

54.29

25.46

29.89

34.38

ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
70
60
50
40
30
20
10
0

57.5
32.5

ภาษาไทย

20.00

22.40

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
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ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 6
ระดับชัน้ /รายวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน

39.16

17.91

26.81

32.90

23.54

คะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัดอ่างทอง

43.25

23.61

31.57

34.75

27.35

คะแนนเฉลีย่ ระดับ สพม.5

44.84

26.11

32.59

35.57

28.38

คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ.

45.22

26.33

33.04

36.32

29.73

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ

44.36

26.04

32.68

35.93

29.94

ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
50

40

39.16
32.9
26.81

30

23.54

17.91

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
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เปรียบเทียบผลกำรทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขนั ้ พื้นฐำน (O-NET) ประจำปี การศึกษา 2561-2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ระดับชัน้ /รายวิชา

รวม

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน 2561

45.46

24.57

31.59

25.63

31.81

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน 2562

47.76

20.17

28.94

28.83

31.43

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน 2563

57.50

20.00

22.40

32.50

33.1

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน ๒๕๖๑

31.81
31.43
33.1

25.63
28.83
32.5

31.59
28.94
22.4

24.57
20.17
20

70
60
50
40
30
20
10
0

45.46
47.76
57.5

เปรียบเทียบผลการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รวม

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน ๒๕๖๒

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน ๒๕๖3
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ประจาปี
การศึกษา 2561 – 2563 รายวิชาทีม่ ผี ลการเรียนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ตลอด 3 ปี ได้แก่ วิชาภาษาไทย
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 รายวิชา
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิม่ ขึ้นระหว่างปี 2561 – 2562 ได้แก่ ภาษาไทย ร้อยละ 45.46 – 47.76 วิชา
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25.63 – 28.83
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ระดับชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 6
ระดับชัน้ /รายวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา รวม

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน 2561

39.84

21.15

27.47

24.69

32.93

29.22

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน 2562

35.48

17.97

25.00

22.39

32.00

26.57

คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน 2563

39.16

17.91

26.81

23.54

32.90

28.06

ภาษาไทย

29.22
26.57
28.06

32.93
32
32.9

24.69
22.39
23.54

27.47
25
26.81

21.15
17.97
17.91

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39.84
35.48
39.16

เปรียบเทียบผลการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

รวม

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๕๖๑ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๕๖๒
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๕๖3
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 รายวิชา
ที่มผี ลการเรียนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี 2562 – 2563 ได้แก่ วิชาภาษาไทย ร้อยละ 35.58 – 39.16 วิชา
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 25.00 – 26.81 วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 22.39 – 23.54 วิชาสังคมศึกษา ร้อยละ
32.00 – 32.90
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8. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปี ที่ผ่ำนมำ (ปี กำรศึกษำ 2562)
ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2562
มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ยอดเยีย่ ม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ดีเลิศ
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา
ดีเลิศ
9. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
❖ มีคุณภาพระดับดี สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ตอนที่ 2
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
โรงเรียนโพธิท์ อง “จินดามณี” มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษาเพื่อเป็ น
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้กาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้ าหมายในการพัฒนาโดยผ่าน
ความเห็น ชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษา ด าเนิ น การสื่อ สารและสร้า งความเข้า ใจเกี่ย วกับ
สาระสาคัญของมาตรฐานการศึกษาแก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง จัดทาแผนพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี ท่มี ุ่งสู่มาตรฐาน
การศึก ษาของสถานศึก ษา สอดคล้อ งกับ สภาพปั ญ หา ความต้อ งการจาเป็ น และจุ ด มุ่ ง หมายของ
สถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา โดยกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแบบเน้น
การมีส่วนร่วม ร่วมกันประเมินผล ติดตามผลการดาเนินการ เพื่อนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรีย นโพธิท์ อง“จิน ดามณี ” ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบและประเมิน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึก ษาแบบเชิงประจักษ์บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุ ณ ภาพอย่ า งเป็ น ระบบแบบเน้ น การมีส่ ว นร่ ว ม โดยได้น าเสนอผลการประเมิน แต่ ล ะมาตรฐาน
การศึก ษาและหลักฐานสนับ สนุ ผ ลการประเมินตนเองทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพด้วยข้อมูล
สารเทศและโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการที่สอดคล้องแต่ละมาตรฐานการศึกษา เพื่อแสดงถึง
ระดับคุณภาพ กระบวนการทางานและผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ มีรายละเอียดดังนี้
ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2563
มำตรฐำนกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน

ระดับคุณภำพ
ดีเลิศ

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

ยอดเยีย่ ม

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้ น

ดีเลิศ

ผู้เรียนเป็ นสำคัญ
ผลกำรประเมินภำพรวมของสถำนศึกษำ

ดีเลิศ
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทำงวิ ชำกำรของผู้เรียน
1.1 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย
1) กำหนดค่ำเป้ ำหมำยกำรพัฒนำ ออกแบบวิ ธีกำรประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ค่ำเป้ ำหมำย
วิ ธีกำร
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
ปี กำรศึกษำ 2563
ประเมิน
ผูเ้ รียนร้อยละ 65 มีผลการประเมินความสามารถใน
การ
เครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่าน กำรอ่ำน
การอ่าน การเขียน สื่อสารภาษาไทยส่วนใหญ่อยู่ใน
ทดสอบ และการเขียนของสถาบันภาษาไทย สานัก คะแนน 15 - 20 ดีมาก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงาน
ระดับ พอใช้ ขึน้ ไปตามเกณฑ์การคัดกรอง
10 - 14 ดี
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ความสามารถในการอ่าน และการเขียนของสถาบัน
5 - 9 พอใช้
ภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
0 - 4 ปรับปรุง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กำรเขียน
คะแนน 12 - 16 ดีมาก
8 - 11 ดี
4 - 7 พอใช้
0 - 3 ปรับปรุง
รวม 2 ฉบับ
คะแนน 27 - 36 ดีมาก
18 - 26 ดี
9 - 17 พอใช้
0 - 8 ปรับปรุง
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2) กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย
กิ จกรรม คัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียน
วัตถุประสงค์
กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
กิ จกรรม
- เพื่อคัดกรองความสามารถ ขัน้ วำงแผน (Plan)
ในการอ่านและการเขียนของ - ประชุมวางแผน กาหนดวันและ
นักเรียน
ช่วงเวลาสอบของนักเรียนแต่ละระดับ
และการขอใช้หอ้ งคอมพิวเตอร์ในการ
สอบ
ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
- ให้นักเรียนเข้าสมัคร E-Mail
-นักเรียนเข้าสมัครโปรแกรม edmodo
และเข้ารหัส Class Code
- นักเรียนเข้าทาข้อสอบตามวันและ
เวลาทีก่ าหนดตามระดับชัน้
ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล
(Check )
- ครูบอกคะแนนนักเรียน หลังนักเรียน
ส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้ว
ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
- ให้นักเรียน เรียนซ่อมเสริมโดยนา
โจทย์ขอ้ สอบมาร่วมกันอ่านวิเคราะห์
หาคาตอบ

ภำพประกอบ

เชิ งปริมำณ นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมคัดกรองการอ่านการ
เขียน 100%

เชิ งคุณภำพ นักเรียนได้ใช้ทกั ษะ
การอ่านจับใจความสาคัญ
วิเคราะห์ วิจารณ์ และการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และ
มีเหตุผล
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3) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย ปี กำรศึกษำ 2563
ชัน้
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

นักเรียน
ทัง้ หมด
218
215
190
133
134
125
1015

จานวนนักเรียน
ตอนที่ 1 การอ่าน
นักเรียน นักเรียน ดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
บกพร่อง
ปกติ มาก
4
214
2 75 115
22
10
205
1 44 107
53
7
183
2 45 96
40
3
130
10 66 39
15
0
134
10 43 66
15
1
214
4 49 49
22
25
990

รวม
214
205
183
130
134
124

ตอนที่ 2 การเขียน
รวม 2 ตอน
ดี ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม ดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
มาก
มาก
99 114 1
0
214 11 134 69
0
67 50 51
37
205 6 74 89
36
53 71 20
39
183 2 87 62
32
58 54
6
12
130 9 94 13
14
36 52 24
22
134 5 76 33
20
58 32 14
20
124 14 57 33
20
47 522 299
122

214
205
183
130
134
124

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทยภำพรวมทัง้ โรงเรียน ปี กำรศึกษำ 2561-2563
ปี การศึกษา 2561
ปี การศึกษา 2562
ปี การศึกษา 2563
ดี ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม ดี ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม ดี ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม
มาก
มาก
มาก
138 635 168
48 989 65 395 426
142 1028 47 522 299
122 990
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ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

ความสามารถใน
การอ่านการเขียน
การสื่อสาร
ภาษาไทย

ค่ำเป้ ำหมำย กระบวนกำรพัฒนำ
ปี กำรศึกษำ 2563

ผูเ้ รียนร้อยละ 65 มี
ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน
สื่อสารภาษาไทย
อยู่ในระดับพอใช้
ขึน้ ไป

-โครงการรักการอ่าน
-กิจกรรมสอนซ่อม
เสริมพัฒนาทักษะ
การอ่าน-การเขียน

ผลกำรประเมิน

ผูเ้ รียนร้อยละ 80
มีผลการประเมิน
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน
สื่อสารภาษาไทยอยู่
ในระดับพอใช้ขน้ึ ไป

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เปรียบเทียบ
แนวทำงกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบค่ำ
เป้ ำหมำย
(ตำ่ กว่ำ/เท่ำกับ/สูง
กว่ำ)
สูงกว่าเป้ าหมาย ส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านและกิจกรรมสอนซ่อม
เสริมเพือ่ พัฒนาทักษะการ
อ่านการเขียนอย่าง
ต่อเนื่อง

ร่องรอยหลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิ ง

- สรุปโครงการรักการอ่าน
- แบบสรุปผลการคัดกรอง
ความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนของนักเรียน
-รูปกิจกรรมการสอน
นักเรียนซ่อมเสริม

หน้า | 42

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

1.2 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ
1) กำหนดค่ำเป้ ำหมำยกำรพัฒนำ ออกแบบวิ ธีกำรประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ค่ำเป้ ำหมำย
วิ ธีกำร
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
ปี กำรศึกษำ 2563
ประเมิน
ผูเ้ รียนร้อยละ 60 มีผลการประเมินความสามารถใน
การ
เครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่าน กำรอ่ำน
การอ่าน การเขียน สื่อสารภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่ ทดสอบ และการเขียน แบบทดสอบวัดผลทางการ คะแนน 80 - 100 ดีมาก
เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อยู่ในระดับ ดี ขึน้ ไปตามรายงงานการพัฒนาการ
65 - 79 ดี
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
50 - 64 พอใช้
0 - 49 ปรับปรุง
กำรเขียน
คะแนน 80 - 100 ดีมาก
60 - 79 ดี
50 - 59 พอใช้
0 - 49 ปรับปรุง
รวม 2 ฉบับ
คะแนน 80 - 100 ดีมาก
60 - 79 ดี
50 - 59 พอใช้
0 - 49 ปรับปรุง
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2) กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ
กิ จกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิ จกรรม
- เพื่อยกระดับ
ขัน้ วำงแผน (Plan)
เชิ งปริมำณ นักเรียนเข้าร่วม
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน - ประชุมวางแผน จัดทาเขียนโครงการ
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ของกลุม่ สาระการเรียนรู้ ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
ทางการเรียนครบ 100%
ภาษาต่างประเทศ
- ดาเนินการสอนซ่อมเสริมม.1– ม.6
- ติดตามดาเนินการลด 0 ร มส.ม.1– ม.6
เชิ งคุณภำพ นักเรียนได้ใช้ทกั ษะ
- ติวโอเน็ต ม.3 และม.6 ช่วงท้ายคาบเรียน
การอ่านคิด วิเคราะห์ ในการเรียน
ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล (Check )
การสอนได้ดขี น้ึ
- ประเมินผลการดาเนินการ
ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
- ให้นักเรียน เรียนซ่อมเสริมโดยนาโจทย์ขอ้ สอบมา
ร่วมกันอ่านวิเคราะห์หาคาตอบ

ภำพประกอบ
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กิ จกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในชัน้ เรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ
รำยวิ ชำ ภำษำอังกฤษ 2 รหัสวิ ชำ อ32102 ชัน้ ม. 4 ครูผ้สู อน นำงสำวอิ สรำภรณ์ อิ นเอก หน่ วยกำรเรียนรู้ 3 เรื่อง กำรอ่ำนเพื่อแสดงควำม
คิ ดเห็น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
กำรจัดกิ จกรรมกำรเรียนรู้
ผลกำรจัดกิ จกรรมกำรเรียนรู้
ภำพประกอบ
ตัวชี้วดั
ตัวชีว้ ดั ต 1.1 ม.4-6/1 1. ครูให้นักเรียนเลือกบทความ
- นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ต 1.1 ม.4-6/2
ภาษาอังกฤษ 1 บทความ
สามารถอ่าน และสรุปบทความ
ต 1.1 ม.4-6/3
2. ครูอธิบายว่าการอ่านเพือ่ สรุป
ทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษได้
ต 1.1 ม.4-6/4
ความในภาษาอังกฤษมีกปี่ ระเภท
แต่ละประเภทต่างกันอย่างไร
3. ครูให้นักเรียนอ่านบทความที่
เลือกแล้ว สรุปเรื่องทีอ่ ่าน และให้
นาเสนอให้เพื่อนในห้องฟั ง
4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการ
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่องที่
เพื่อนนาเสนอ

หน้า | 45

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

3) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศปี กำรศึกษำ 2563

ชัน้
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จานวนนักเรียน
ตอนที่ 1 การอ่าน
นักเรียน นักเรียน นักเรียน ดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ทัง้ หมด บกพร่อง ปกติ มาก
218
4
214
56 71 80
7
215
10
205
45 65 85
10
190
7
183
75 40 62
6
133
3
130
47 38 30
15
134
0
134
69 25 28
12
125
1
124
40 25 54
5
1015
25
990

รวม
214
205
183
130
134
124

ตอนที่ 2 การเขียน
ดี ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม
มาก
49 116 43
2
214
14 20 106
65 205
75 58 45
5
183
57 35 33
5
130
80 28 19
6
134
39 23 54
8
124

ดี
มาก
53
30
75
52
75
40
325

รวม 2 ตอน
ดี พอใช้ ปรับปรุง
94 62
43 96
49 54
37 32
27 24
24 54
274 322

5
36
5
9
8
6
69

214
205
183
130
134
124
990

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ ภำพรวมทัง้ โรงเรียน ปี กำรศึกษำ 2561-2563
ปี การศึกษา 2561
ปี การศึกษา 2562
ปี การศึกษา 2563
ดี ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม ดี ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม ดี ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม
มาก
มาก
มาก
293 436 214
46 989 369 236 364
59 1028 325 274 322
69
990
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ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

ความสามารถใน
การอ่านการเขียน
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ

ค่ำเป้ ำหมำย
กระบวนกำรพัฒนำ
ปี กำรศึกษำ 2563

ผูเ้ รียนร้อยละ 60 มี
ผลการประเมิน
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน
สื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป

-โครงการค่าย
ภาษาต่างประเทศ
-กิจกรรมสอนซ่อม
เสริมพัฒนาทักษะ
การอ่าน-การเขียน

ผลกำรประเมิน

ผูเ้ รียนร้อยละ 80
มีผลการประเมิน
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน
สื่อสาร
ภาษาต่างประเทศอยู่
ในระดับดีขน้ึ ไป

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เปรียบเทียบ
แนวทำงกำร
ผลกำรประเมินเมื่อ
พัฒนำ
เทียบค่ำเป้ ำหมำย
(ตำ่ กว่ำ/เท่ำกับ/สูงกว่ำ)
สูงกว่าเป้ าหมาย
ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
และกิจกรรมสอน
ซ่อมเสริมเพือ่ พัฒนา
ทักษะการอ่านการ
เขียนอย่างต่อเนื่อง

ร่องรอยหลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิ ง

- สรุปโครงการค่าย
ภาษาต่างประเทศ
- แบบสรุปผลการคัดกรอง
ความสามารถด้านการ
อ่านและการเขียนของ
นักเรียน
-รูปกิจกรรมการสอน
นักเรียนซ่อมเสริม
- แบบรายงานการ
พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
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1.3 ควำมสำมำรถในกำรคิ ดคำนวณ
1) กำหนดค่ำเป้ ำหมำยกำรพัฒนำ ออกแบบวิ ธีกำรประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ค่ำเป้ ำหมำย
วิ ธีกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ปี กำรศึกษำ 2563
ผู้เ รีย นร้อ ยละ 75 มีผ ลการประเมิน 1) ประชุ ม บุ ค ลากรครู ก ลุ่ ม สาระการ แบบทดสอบวัดระดับการคิดคานวณ
ความสามารถในการคิดคานวณอยู่ใน เรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อวางแผนในการ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ระดับ ดี ขึน้ ไป
ออกแบบวิธกี ารประเมินความสามารถ
ในการคิดคานวณ และสร้างเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล
2) สร้างเครื่องมือในการประเมินความ
สามารถในการคิ ด ค านวณ ได้ แ ก่
แบบทดสอบวัด ระดับ การคิดคานวณ
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
3) น าแบบทดสอบวัด ระดับ การคิด
ค า น ว ณ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียน
ทุกคน
4) นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติ โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่
กาหนด

เกณฑ์กำรประเมิน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง นักเรียนที่มี
ผลการประเมินระดับดีข้นึ ไป เกณฑ์การ
ประเมินมี 5 ระดับ คือ
1) กาลังพัฒนา ต่ากว่าร้อยละ 50
2) ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59
3) ดี
ร้อยละ 60 – 69
4) ดีเลิศ
ร้อยละ 70 – 79
5) ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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2) กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิ ดคำนวณ
กิ จกรรมค่ำยวิ ชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิ ตศำสตร์
วัตถุประสงค์

กระบวนกำรดำเนิ นงำน

1. พัฒนาความรู้ ความสามารถและ
ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนโดยใช้กจิ กรรมที่
เหมาะสม
2. แสดงผลงานนักเรียนและคุณครู
เพื่อแสดงศักยภาพในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพสู่มาตรฐาน สากล
3. ส่งเสริมให้นักเรียนที่ร่วมงานมี
เจตคติทด่ี ตี ่อการเรียน
คณิตศาสตร์
4. ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนใน
การเป็ นพีเ่ ลี้ยงจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ทางคณิตศาสตร์
5. เสริมสร้างทัศนคติทด่ี ขี องชุมชน
ทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน

ขัน้ วำงแผน (Plan)
-ประชุมวางแผนการทางานเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
- ครูในกลุ่มสาระฯประชุมร่วมกันเสนอกิจกรรมที่ต้องการจัดใน
งานนิทรรศการ
- จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการและดาเนินการเขียน
รายละเอียดในการขอใช้งบประมาณตามโครงการที่เสนอขอ
อนุมตั โิ ครงการ
- ครูฝ่ายพัสดุของกลุ่มสาระฯ ดาเนินการทาเรื่องขออนุมตั จิ ดั ซื้อ
ตามที่ได้กาหนดไว้ในโครงการ แล้วนามามอบให้ครูแต่ละคน
เพื่อนามาใช้ในการจัดกิจกรรม
ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อ ติดตาม
ความคืบหน้าในการประดิษฐ์อุปกรณ์ทจี่ ะใช้ในงาน
ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
ครูผู้รับ ผิดชอบ จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
โครงการ เพื่อนาเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรียนต่อไป

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
กิ จกรรม

ภำพประกอบ

เชิ งปริมำณ
1. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร้อยละ 80
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการนาเสนอผลการจัดการ
เรียนรูข้ องตนเอง
เชิ งคุณภำพ
1. นั กเรียนได้ มีการแสดงศักยภาพ
อย่ างเต็ มความสามารถ เพื่ อแสดง
ความรู้ ท่ี ได้ ร ับจากการเรี ยนรู้ ตาม
หลักสูตร
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมค่ายวิชาการของกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ในระดับดี
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กิ จกรรมคลิ นิกคณิ ตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิ ตศำสตร์
วัตถุประสงค์

กระบวนกำรดำเนิ นงำน

1 . พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถและ
ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ข อ ง
นั ก เ รี ย น โ ด ย ใ ช้
กิจกรรมทีเ่ หมาะสม
2. ส่งเสริมให้นัก เรีย น
ที่ร่วมงานมีเจตคติท่ี
ดี ต่ อ ก า ร เ รี ย น
คณิตศาสตร์
3. ฝึ ก ประสบการณ์
ของนั ก เรีย นพี่เลี้ย ง
ใ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ค ว า ม รู้ ท า ง
คณิตศาสตร์

ขัน้ วำงแผน (Plan)
คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการทางาน
เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
- ครูในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ประชุมร่วมกันเสนอกิจกรรม
- ครูผู้รบั ผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ ท่ใี ช้ในการจัดกิจกรรมและด าเนินการเขียน
รายละเอียดในการขอใช้งบประมาณตามโครงการทีเ่ สนอขออนุมตั โิ ครงการ
- ครูร่วมกันจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
- ครูฝ่ายพัสดุของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด าเนินการทาเรื่องขออนุ มตั ิ
จัดซื้อ ตามที่ได้กาหนดไว้ในโครงการ แล้วนามามอบให้ครูแต่ละคนเพื่อนามาใช้
ในการจัดกิจกรรม
ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ
1 ครัง้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมอุปกรณ์ทจ่ี ะใช้ในกิจกรรม
ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
ครูผู้รบั ผิด ชอบกิจกรรม จัด ทารายงานผลการดาเนินการของโครงการ
ตามรายงานการประชุมของครูในกลุ่มสาระ ให้เป็ นรูปเล่มที่สมบูรณ์ตาม
แบบของฝ่ ายนโยบายและแผนงานของโรงเรีย น เพื่อ น าเสนอต่ อ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนต่อไป

ผลกำรดำเนิ น
โครงกำร/กิ จกรรม

ภำพประกอบ

เชิ งปริมำณ
1. ครู 6 คน
นักเรียน 200 คน
มีอุปกรณ์ เกม ที่
ใช้จดั กิจกรรม
อย่างพอเพียง
เชิ งคุณภำพ
1. นักเรียนได้ฝึก
ทักษะทาง
คณิตศาสตร์
อย่างเต็ม
ความสามารถ
เพื่อพัฒนา
ความรูต้ าม
หลักสูตร
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กิ จกรรมพัฒนำทักษะทำงคณิ ตศำสตร์ในโรงเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิ ตศำสตร์

1. เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและ
ทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนโดยใช้กจิ กรรม
ทีเ่ หมาะสม
2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่
มีความ สามารถพิเศษ
จากกิจกรรม
เพื่อการส่งเสริมและ
เตรียมความพร้อมสู่
การแข่งขันภายนอก
3. เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียน
ทีร่ ่วม งานมีเจตคติท่ี
ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์

กระบวนกำรดำเนิ นงำน

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
กิ จกรรม

ขัน้ วำงแผน (Plan)
ประชุ มร่ วมกัน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมกลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
- ประชุมเสนอกิจกรรม
- ครู ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมอุ ปกรณ์ ที่ใช้ ในการจัดกิ จกรรมและ
ดาเนินการเขียนรายละเอียดในการขอใช้งบประมาณตามโครงการที่
เสนอขออนุมตั โิ ครงการ
- ครูร่วมกันจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
- ครูฝ่ายพัสดุของกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ดาเนินการทาเรื่อง
ขออนุ มตั ิจดั ซื้อ ตามที่ได้กาหนดไว้ในโครงการ แล้วนามามอบให้
ครูแต่ละคนเพื่อนามาใช้ในการจัดกิจกรรม
ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือ นละ 1 ครัง้ เพื่อติดตามความ
คืบหน้าในการเตรียมอุปกรณ์ทจี่ ะใช้ในกิจกรรม
ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
ครูผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรม จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
โครงการตามรายงานการประชุมของครูในกลุ่มสาระ ให้เป็ น
รูปเล่มทีส่ มบูรณ์ตามแบบของฝ่ ายนโยบายและแผนงานของ
โรงเรียน เพื่อนาเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรียนต่อไป

เชิ งปริมำณ
1. ครู 6 คน นักเรียน 50 คน
มีอุปกรณ์ทใ่ี ช้จดั กิจกรรม
อย่างพอเพียง

ภำพประกอบ

เชิ งคุณภำพ
1. นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อแสดง
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดให้ในระดับดี
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กิ จกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในชัน้ เรียน
การพัฒนาความสามารถในการคิดคานวณให้กบั ผูเ้ รียน นอกจากจะพัฒนาผ่านโครงกิจกรรมที่
ได้ส่งเสริมตามแผนปฏิบตั กิ ารแล้ว โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” ได้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถใน
การคิดคานวณผ่านการจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาคณิตศาสตร์ในทุกระดับชัน้ ซึง่ สามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดคานวณให้กบั ผูเ้ รียนได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิ ดคำนวณ
1) รายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ครูผสู้ อน นางอมรรัตน์ ชื่นทิพย์
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรือ่ ง สถิติ (การนาเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น)
2) รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
ครูผสู้ อน นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา หน่วยการเรียนรู้ 4 เรื่อง แผนภาพจุด

3) รายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ครูผสู้ อน นางสาวนันทนา เริงพานิช
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรื่อง ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์

4) รายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม 3 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
ครูผสู้ อน นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์ หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิ ดคำนวณ
หน้า | 52

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

3) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิ ดคำนวณ
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิ ดคำนวณ ปี กำรศึกษำ 2563 แยกตำมระดับชัน้

ระดับชัน้

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จำนวน
(คน)

ระดับยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

ระดับดีเลิ ศ
(ร้อยละ 70 - 79)

จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
(คน)
217
13.00
5.99
35.00
213
60.00
28.17
78.00
189
92.00
48.68
25.00
132
61.00
46.21
21.00
137
57.00
41.61
12.00
125
41.00
32.80
43.00
1013
324
31.98
214.00
รวมจำนวนคนระดับดีขึ้นไป
จำนวนคนระดับดีขึ้นไปคิ ดเป็ นร้อยละ

ร้อยละ
16.13
36.62
13.23
15.91
8.76
34.40
21.13

ระดับดี
(ร้อยละ 60 - 69)
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
134.00
61.75
57.00
26.76
47.00
24.87
29.00
21.97
49.00
35.77
14.00
11.20
330.00
32.58
868.00
85.69

ระดับปำนกลำง
(ร้อยละ 50 - 59)
จำนวน
(คน)
32.00
17.00
14.00
21.00
9.00
27.00
120.00

ร้อยละ
14.75
7.98
7.41
15.91
6.57
21.60
11.85

ระดับกำลังพัฒนำ
(ตำ่ กว่ำร้อยละ 50)
จำนวน
(คน)
3.00
1.00
11.00
0.00
10.00
0.00
25.00

ร้อยละ
1.38
0.47
5.82
0.00
7.30
0.00
2.47
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แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิ ดคำนวณ ปี กำรศึกษำ 2563 แยกตำมระดับชัน้

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรคิดคำนวณ ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 1 - 6
70.00

ร้อยละแต่ละระดับคุณภำพ

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00

10.00
0.00

ม.1

ม.2

ยอดเยี่ยม

ดีเลิ ศ

ม.3
ดี

ปำนกลำง

ม.4

กำลังพัฒนำ

ม.5

ม.6
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แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิ ดคำนวณ ปี กำรศึกษำ 2563 ภำพรวมทัง้ โรงเรียน

สรุปร้ อยละของผู้เรียนทีม่ คี วามสามารถในการคิดคานวณ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6
40.00
30.00

ร้อยละ

32.58

31.98
21.13

20.00

11.85

10.00

2.47

0.00

ระดับคุณภำพ
ยอดเยี่ยม

ดีเลิ ศ

ดี

ปำนกลำง

กำลังพัฒนำ
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ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิ ดคำนวณ ภำพรวมทัง้ โรงเรียน ปี กำรศึกษำ 2561 – 2563
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิ ศ
ระดับดี
ระดับปำนกลำง ระดับกำลังพัฒนำ
ปี กำรศึกษำ
(ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
(ร้อยละ 70 - 79)
(ร้อยละ 60 - 69)
(ร้อยละ 50 - 59) (ตำ่ กว่ำร้อยละ 50)
ปี 2561
13.21
26.73
33.65
26.41
0.00
ปี 2562
10.57
21.54
39.18
24.53
4.19
ปี 2563
31.98
21.13
32.58
11.85
2.47
แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิ ดคำนวณ ภำพรวมทัง้ โรงเรียน ปี กำรศึกษำ 2561 – 2563

ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีควำมสำมำรถในกำรคิ ดคำนวณภำพรวม
ปี กำรศึกษำ 2561 - 2563
50.00
39.18

40.00

33.65

ร้อยละ

31.98

30.00
20.00

32.58

26.73

26.41
21.54 21.13

13.21 10.57

24.53

11.85

10.00

4.19
0.00

0.00
ยอดเยี่ยม

ดีเลิ ศ

ปี 2561

ดี

ปี 2562

ปำนกลำง

ปี 2563

2.47

กำลังพัฒนำ
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ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

ความสามารถใน
การคิดคานวณ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563
ผูเ้ รียนร้อยละ 75
มีผลการประเมิน
ความสามารถใน
การคิดคานวณอยู่
ในระดับ ดี ขึน้ ไป

กระบวนกำรพัฒนำ

1) พัฒนาผูเ้ รียนผ่าน
การจัดโครงการกิจกรรม
เช่น
-กิจกรรมค่ายวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
-กิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร์
-กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียน
2) พัฒนาผูเ้ รียนผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนใน
ชัน้ เรียนวิชาคณิตศาสตร์
ทุกระดับชัน้

ผลกำรประเมิน

ผูเ้ รียนร้อยละ 85.69
มีผลการประเมิน
ความสามารถ
ในการคิดคานวณ
อยู่ในระดับ ดี ขึน้ ไป

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เปรียบเทียบผล
กำรประเมินเมื่อ
เทียบ
ค่ำเป้ ำหมำย
(ตำ่ กว่ำ/เท่ำกับ/
สูงกว่ำ)
ผลการประเมิน สูง
กว่า เมื่อเทียบ
ค่าเป้ าหมาย

แนวทำงกำรพัฒนำ

ดาเนินการจัดทาโครงการ
/กิจกรรม ในการพัฒนา
ความสามารถในการคิด
คานวณอย่างต่อเนื่อง เช่น
- กิจกรรมค่ายวิชาการ
คณิตศาสตร์
- กิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์
- กิจกรรมสอนเสริม
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์

ร่องรอย
หลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิ ง
- สรุปผลการ
ประเมิน
ความสามารถใน
การคิดคานวณ
- สรุปกิจกรรม
ของกลุม่ สาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
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1.4 ควำมสำมำรถในกำรคิ ดวิ เครำะห์ คิ ดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิ ปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิ ดเห็นและแก้ปัญหำ
1) กำหนดค่ำเป้ ำหมำย วิ ธีกำรประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ 2563
ผูเ้ รียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปรายและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหา

วิ ธีกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ประเมินจากการสร้างนวัตกรรม/ชิน้ งาน
ของผูเ้ รียน ตามรายวิชาดังต่อไปนี้
ม.1( 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ) รายวิชา
- ท21102 ภาษาไทย
- ค21102 คณิตศาสตร์ 2
- ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
- อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
- ส21104 ประวัตศิ าสตร์ 2
- พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
- ศ21102 ศิลปะ 2
- ง21202 จักสาน 2

แบบประเมินความสามารถในการความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
- ชิน้ งานแต่งกลอนเกีย่ วกับอาหาร
- แบบฝึกทักษะ
- Mind mapping
- ใบงาน/ชิน้ งาน
- ใบงาน
- ใบงานการปฐมพยาบาล
- ใบงานและแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ
- ชิน้ งานจักสาน
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ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ 2563
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วิ ธีกำรประเมิน
ม.2( 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
รายวิชา
- ท20202 IS2
- ค22102 คณิตศาสตร์ 4
- ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
- อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
- ส22104 ประวัตศิ าสตร์ 4
- พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
- ศ22102 ศิลปะ 4
- ง22202 งานใบตองดอกไม้สด
ม.3(8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
- ท23202 ภาษาไทย 6
- ค23102 คณิตศาสตร์ 6
- ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
- อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
- ส23103 สังคมศึกษา 6
- พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
- ศ23102 ศิลปะ 6
- ง23202 แกะสลัก 2

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
-

รูปเล่มรายงาน IS2
ใบงาน,แผนผังความคิด,ลูกบอลความรู้
ใบงาน
ใบงาน/ชิน้ งานใบงาน
ใบงาน เรื่องการเลือกใช้บริการทาง
สุขภาพ
- ใบงานและแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ
- ชิน้ งาน
- ชิน้ งานใบตอง , ทางานกลุ่ม

-

รายงาน
แบบฝึกหัด , ทางานกลุ่ม
ใบงานและชิน้ งาน
ใบงาน/ชิน้ งาน
ใบงาน
แบบประเมินกิจกรรม CPR การช่วยฟื้ น
คืนชีพ
- ชิน้ งานภาพวาด
- ชิน้ งาน , ทางานกลุม่
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วิ ธีกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ม.4 (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
รายวิชา
- ท31102 วิชา IS1
- ค31102 คณิตศาสตร์ 2
- ว30292 งานหุน่ ยนต์
- อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
- ส31103 สังคมศึกษา 2
- พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
- ศ31102 ศิลปะ 2
- ง31102 การงานอาชีพ 2
ม.5( 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
- ท32203 วิชา ภาษาไทย
- ค32102 คณิตศาสตร์ 4
- ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
- อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
- ส32103 สังคมศึกษา 4
- พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
- ศ32102 ศิลปะ 4
- ง32102 การงานอาชีพ 4

- วิเคราะห์ขา่ ว
- แบบฝึกหัด , แบบทดสอบ
- การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ปฏิบตั ภิ ารกิจ
ต่างๆ
- ใบงาน/ชิน้ งาน
- ใบงาน
- ใบงานการปฐมพยาบาล
- ชิน้ งานภาพวาด
- Mind mapping
-

ใบงาน/ชิน้ งาน
Mind mapping
ใบงาน
ใบงาน/ชิน้ งาน
ใบงาน
ใบงาน การเจ็บป่ วยและการตายของคน
ไทย
- ใบงานและแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ
- การตอบคาถามและการนาเสนอหน้าชัน้
เรียน
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วิ ธีกำรประเมิน
ม.6( 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ )
รายวิชา
- ท33203 วิชา ภาษาไทย 6
- ค33202 คณิตศาสตร์ 6
- ว33101 วิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ
- อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
- ส33102 สังคมศึกษา 6
- พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
- ศ33102 ศิลปะ 6
- ง33102 การงานอาชีพ 6

- เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
-

ชิน้ งานไตรภูมพิ ระร่วง
Mind mapping , แบบฝึกทักษะ
ใบงาน
ใบงาน
Mind mapping
แบบประเมินกิจกรรมรีววิ สินค้าเพือ่
สุขภาพ
- ใบงานและแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ
- ชิน้ งาน
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2) กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิ ดวิ เครำะห์ คิ ดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิ ปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิ ดเห็นและ
แก้ปัญหำ
กิ จกรรมสิ่ งประดิ ษฐ์ทำงวิ ทยำศำสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรูแ้ ละ
ผลงานทางวิทยาศาสตร์
ประเภทสิง่ ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์
2.เพื่อให้นกั เรียนได้รบั ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้นกั เรียนนาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
4. เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ผลงานสิง่ ประดิษฐ์กบั หน่วยงาน
ภายนอก ประจาปี 2563
5. เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ขัน้ วำงแผน (Plan)
- ประชุมวางแผนและจัดทาโครงการ การจัด
นิทรรศการ
- ขออนุมตั โิ ครงการ
ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
- แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์/รับสมัครนักเรียนผูม้ ี
ความสามารถและสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
- ฝึกซ้อม/ดาเนินการจัดทาสิง่ ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์
- นานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทางวิทยาศาสตร์ กับหน่วยงานต่างๆ
- จัดทาหลักฐานและเบิกเงินตามโครงการ
ขัน้ ตรวจสอบและประเมิ นผล (Check )
- สรุปข้อคิดเห็นจากการจัดงานแยกเป็ น 2
กลุ่ม คือ จากนักเรียนและครู
ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
- สรุปข้อมูลจากทุกรายการจัดกิจกรรม ทา
เป็ นรูปเล่มเป็ นรายงานและสรุปผลการจัด
กิจกรรม

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิจกรรม
เชิ งปริมำณ
1.) มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 2 ชิ้นงาน
2.) นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมทา
กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ภำพประกอบ

เชิ งคุณภำพ
1.) นักเรียนมีความรู้ ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติทดี่ ตี ่อ
วิทยาศาสตร์
2.) นักเรียนเข้าร่วมการประกวด
ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ในระดับชาติ
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กิ จกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในชัน้ เรียน
การพัฒ นาความสามารถในการคิด วิเ คราะห์ คิด อย่ า งมีวิจ ารณญาณ อภิ ป รายและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้กบั ผูเ้ รียน นอกจากจะพัฒนาผ่านโครงกิจกรรมทีไ่ ด้ส่งเสริม
ตามแผนปฏิบตั กิ ารแล้ว โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” ได้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาผ่ า น
กิจกรรมการเรียนรู้ท่จี ดั โดยครูผู้สอนในแต่ละรายวิ ชา ทุกระดับชัน้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรกำรคิ ดวิ เครำะห์
คิ ดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิ ปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิ ดเห็นและแก้ปัญหำ
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3) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิ ดวิ เครำะห์ คิ ดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิ ปรำย
และแลกเปลี่ยนควำมคิ ดเห็นและแก้ปัญหำ
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิ ดวิ เครำะห์ คิ ดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิ ปรำย
และแลกเปลี่ยนควำมคิ ดเห็นและแก้ปัญหำ ปี กำรศึกษำ 2563
ระดับชัน้

จำนวน
นักเรียน

ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ไขปัญหา

นักเรียน ม.1 - ม.6
1,024
ร้อยละ
100.00
ระดับดี(3) ขึ้นไป ร้อยละ

ระดับคุณภำพ
3

5

4

2

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปำนกลำง

1
กำลัง
พัฒนำ

190
18.57

381
37.22
90.71

358
34.92

79
7.70

16
1.59

ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา ภาพรวมทั้งโรงเรียน ตั้งแต่ ม.1 - ม.6
37.22

40.00

34.92

18.57

20.00

7.70

1.59

0.00
5 ยอดเยี่ยม

ระดับคุณภาพ
4 ดีเลิศ

3 ดี

ผลการประเมินความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา แยกตามระดับชั้น
ปีการศึกษา 2563

2 ปานกลาง

1 กาลังพัฒนา
ผลการประเมินความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา เปรียบเทียบ
ปี2561-2563
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ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ 2563

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปรายและ
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา

ผูเ้ รียนร้อยละ 70
มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปรายและ
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา

กระบวนกำรพัฒนำ

ผลกำรประเมิน

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เปรียบเทียบ
แนวทำงกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบค่ำ
เป้ ำหมำย
(ตำ่ กว่ำ/
เท่ำกับ/สูงกว่ำ)
1) พัฒนาผูเ้ รียนผ่านการ ผูเ้ รียนร้อยละ 99.20 สูงกว่าเป้ าหมาย ดาเนินการจัดทาโครงการ /
มีความสามารถใน
กิจกรรม ในการพัฒนา
จัดโครงการกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ คิด
ความสามารถในการคิด
เช่น
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
-โครงการพัฒนาการ อย่างมีวจิ ารณญาณ
อภิปรายและ
วิจารณญาณ อภิปรายและ
จัดการเรียนการสอน
แลกเปลีย่ นความ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คิดเห็นและแก้ปัญหา
แก้ปัญหา อย่างต่อเนื่อง เช่น
วิทยาศาสตร์ส่โู รงเรียน
- กิจกรรมค่ายวิชาการ
มาตรฐานสากล /
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์ทาง
- กิจกรรมสอนเสริมยกระดับ
วิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน
2) พัฒนาผูเ้ รียนผ่านการ
วิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ น
ชัน้ เรียน

ร่องรอยหลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิ ง

- สรุปผลการ
ประเมิน
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปรายและ
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา
- สรุปกิจกรรมของ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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1.5 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
1) กำหนดค่ำเป้ ำหมำย วิ ธีกำรประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ค่ำเป้ ำหมำย
วิ ธีกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ปี กำรศึกษำ 2563
ผูเ้ รียนร้อยละ 70 มีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานใน ประเมินจากการสร้างนวัตกรรม/ชิน้ งาน แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
การสร้างนวัตกรรม
ของผูเ้ รียน ตามรายวิชาดังต่อไปนี้
- ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ชิน้ งานจักสานการสานก้น
ทรงแปดเหลีย่ ม
- ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
ชิน้ งานการออกแบบสื่อนาเสนอ
จากโปรแกรม Canva
- ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ชิน้ งานการแกะสลักผัก ผลไม้
- ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
ชิน้ งานโมบาย ส่วนประกอบหลัก
ของ Lego Mindstorms
- ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
ผลิตภัณฑ์ทน่ี ักเรียนสนใจ
- ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
โครงงาน การส่งเสริมคุณธรรม และ
ค่านิยมในการดารงชีวติ
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2) กระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิจกรรม
1. เพื่อให้ครูมวี สั ดุ อุปกรณ์
ขัน้ วำงแผน (Plan)
เชิ งปริมำณ
ครุภณ
ั ฑ์ สารเคมี สื่อการสอน
- ประชุมวางแผนและจัดทาโครงการ การ 1. ครูมผี ลงานทีน่ าไปใช้ได้รอ้ ยละ
ทางวิทยาศาสตร์ใช้ในการ
จัดนิทรรศการ
80
จัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ - ขออนุมตั โิ ครงการ
2. มีอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
กับนักเรียนและสอดคล้องกับ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพครบทุกรายการที่
หลักสูตรสถานศึกษา
จาเป็ นต้องใช้จดั กิจกรรมการเรียน
ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
2. เพื่อส่งเสริมครูมผี ลงานที่
การสอนสาหรับผูเ้ รียน
- แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมต่างๆ
นาไปใช้ได้ และส่งผลต่อการ
- สารวจความต้องการในการจัดซือ้ วัสดุ
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการ
อุปกรณ์และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์
เชิ งคุณภำพ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึน้
- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์และ
1. นักเรียนมีเจตคติทดี่ ตี ่อ
สารเคมีทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ ์
- จัดทาหลักฐานและเบิกเงินตามโครงการ ทางการเรียน เป็ นไปตามตัวชี้วดั และ
ผลการเรียนรู้
ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล (Check )
2. ผูเ้ กี่ยวข้องหรือผูม้ สี ว่ นร่วมทุก
- สรุปข้อคิดเห็นจากการจัดงานแยกเป็ น ฝ่ าย มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
2 กลุ่ม คือ จากนักเรียนและครู
ละ 80 อยู่ในระดับดีขน้ึ ไป

ภำพประกอบ

ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
- สรุปข้อมูลจากทุกรายการจัดกิจกรรม
ทาเป็ นรูปเล่มเป็ นรายงานและสรุปผล
การจัดกิจกรรม
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กิ จกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในชัน้ เรียน
รำยวิชำ แกะสลัก 2 รหัสวิชำ ง23202 ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 3 ครูผ้สู อน นำงสำวนิ ตยำ แก้วคงวงษ์ หน่ วยกำรเรียนรู้ 4 เรื่อง ปฏิ บตั ิ งำนแกะสลัก
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วดั
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ภำพประกอบ
1. นักเรียนดูผลงานการแกะสลักจากสือ่
- นักเรียนสามารถปฏิบตั ชิ ้นิ งาน
ผลกำรเรียนรู้
ต่างๆ
แกะสลักได้ มีทกั ษะในการคว้าน
1. มีทกั ษะในการแกะสลัก
2. นักเรียนเลือกชิ้นงานเพือ่ นามาทาเป็ น
ปอกผัก ผลไม้ได้
คว้าน ปอกผักและผลไม้ได้
2. มีทกั ษะในการนาหลักศิลปะ งานปฏิบตั ิ
3. นักเรียนจับกลุ่ม เพื่อปฏิบตั งิ าน
มาใช้ในการแกะสลักผลไม้ได้
3. ปฏิบตั ชิ ้นิ งานตามความคิด 4. นักเรียนนาเสนอชิ้นงานของตนเอง
ของตนเองได้
รำยวิชำ งำนหุ่นยนต์ รหัสวิชำ ว30292 ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 4 ครูผ้สู อน นำงสำวกัทลี สังขวร หน่ วยกำรเรียนรู้ 1 เรื่อง โปรแกรม Lego Mindstorms
มำตรฐำน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ผลกำรจัดกิจกรรมกำร
ภำพประกอบ
กำรเรียนรู้/
เรียนรู้
ตัวชี้วดั
- นักเรียนรูจ้ กั
ผลกำรเรียนรู้ 1. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็ น 5 กลุ่ม และให้อภิปรายร่วมกันว่า ภายในโรงเรียนมี ส่วนประกอบต่างๆ ของ
1. รู้ และ
ปัญหาอะไรบ้างทีต่ ้องแก้ไข พร้อมทัง้ วาดภาพหุ่นยนต์ เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว
หุ่นยนต์
เข้าใจ
- นักเรียนรูว้ ธิ กี ารใช้งาน
องค์ประกอบ จากนัน้ ให้ออกมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน
ของโปรแกรม 3. ครูอธิบาย พร้อมกับดูสไลด์ประกอบ เรื่อง ส่วนประกอบหลักของหุ่นยนต์ Lego ส่วนประกอบต่างๆ ของ
Mindstorms จากนัน้ ครูสุ่มนักเรียนออกมาตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หุ่นยนต์
4. ครูให้นักเรียนเล่มเกม Kahoot เรื่อง ส่วนประกอบหลักของ Lego Mindstorms
กลุ่มทีไ่ ด้คะแนนสูง 1-3 อันดับแรก จะได้คะแนนพิเศษ
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาชิ้นงานโมบาย เรื่อง ส่วนประกอบหลักของ Lego
Mindstorms
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3) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ปี กำรศึกษำ 2563

ระดับชัน้
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมทัง้ สิ้น
คิ ดเป็ นร้อย
ละ

5

4

ระดับคุณภำพ
3

218
214
197
133
137
125
1,024

ยอดเยี่ยม
142
53
123
34
103
63
518

ดีเลิ ศ
24
149
68
35
23
21
320

ดี
52
12
6
60
11
35
176

ปำนกลำง
0
0
0
4
0
6
10

1
กำลัง
พัฒนำ
0
0
0
0
0
0
0

100.00

50.59

31.25

17.19

0.98

0.00

จำนวน
นักเรียน

ร้อยละของนักเรียน
ที่มีผลกำรประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป

ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามระดับชั้น

2

99.02

ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ปีการศึกษา 2562
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ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

ค่ำเป้ ำหมำย กระบวนกำรพัฒนำ
ปี กำรศึกษำ 2563

ผลกำรประเมิน

ความสามารถใน
การสร้าง
นวัตกรรม

ผูเ้ รียนร้อยละ 70 1) พัฒนาผูเ้ รียนผ่าน
มีความรูแ้ ละทักษะ การจัดโครงการ
พืน้ ฐานในการสร้าง กิจกรรม
นวัตกรรม
-กิจกรรมพัฒนา
สื่อและนวัตกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผูเ้ รียนร้อยละ 99.02
มีความรูแ้ ละทักษะ
พืน้ ฐานในการสร้าง
นวัตกรรม

2) พัฒนาผูเ้ รียนผ่าน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้ นชัน้ เรียน

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เปรียบเทียบ
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบค่ำ
เป้ ำหมำย
(ตำ่ กว่ำ/เท่ำกับ/
สูงกว่ำ)
สูงกว่าเป้ าหมาย

แนวทำงกำรพัฒนำ

- ให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาประเมินผลผูเ้ รียน
อย่างหลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมมากขึน้
- ควรมีการบูรณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ
ตัง้ แต่ 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรูข้ น้ึ ไป เพื่อให้
ผูเ้ รียนเชื่อมโยงองค์ความรู้
และสามารถสร้างนวัตกรรม
พร้อมทัง้ เผยแพร่ภายใน
โรงเรียนและภายนอก
โรงเรียนได้

ร่องรอยหลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิ ง

- รูปเล่มสรุป
กิจกรรมพัฒนาสือ่
และนวัตกรรม
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- แผนการจัด
การเรียนรู้
- ภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

หน้า | 70

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

1.6 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1) กำหนดค่ำเป้ ำหมำย วิ ธีกำรประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ 2563
ผูเ้ รียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

วิ ธีกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

ประเมินจากการใช้เทคโนโลยี
แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารผ่าน
สารสนเทศและการสือ่ สาร
ช่องทางต่าง ๆ ตามรายวิชา
ดังต่อไปนี้
- ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
การสอนวิชาประวัตศิ าสตร์ 2 โดย
การใช้ส่อื Powerpoing และการ
สื่อสารออนไลน์
- ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
วิชางานใบตองดอกไม้สด จัดการ
เรียนการสอนโดยการใช้สอ่ื
Powerpoint
เครือข่ายออนไลน์ เฟสบุ๊ค การใช้
ไลน์ ยูทูป และ Google Classroom
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ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ 2563
ผูเ้ รียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

วิ ธีกำรประเมิน

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

- ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
แบบประเมินความสามารถในการใช้
วิชาช่างไฟฟ้ า จัดการเรียนการสอนโดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สื่อ Powerpoing ใช้เครือข่ายออนไลน์ ผ่าน
เครื่อข่ายเฟสบุ๊ค การใช้ไลน์ ยูทูป และ
Google Classroom
- ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
วิชาวิทยาศาสตร์การคานวณ 1 จัดการเรียน
การสอนโดยใช้ส่อื Powerpoint ใช้เครื่อข่าย
ออนไลน์ เฟสบุ๊ค การใช้ไลน์ ยูทูป และ
Google Classroom
- ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
วิชาการงานอาชีพ 3 จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ส่อื Powerpoint เครื่อข่ายออนไลน์
โดยใช้เครื่อข่าย เฟสบุ๊ค การใช้ไลน์ ยูทูป และ
Google Classroom
- ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
วิชาศิลปะ 6 จัดการเรียนการสอนโดยใช้สอ่ื
Powerpoint ใช้เครือ่ ข่ายไลน์ เฟสบุค๊
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2) กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ICT เพื่อการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
กระบวนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. เพื่อให้นกั เรียนและ
ขัน้ วำงแผน (Plan)
เชิ งปริมำณ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคน - ประชุมวางแผนการดาเนินการ
- นักเรียนสามารถใช้งาน
สามารถใช้บริการด้าน
- เขียนโครงการ
ระบบ ICT ได้ 100%
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้สะดวกและ ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
เชิ งคุณภำพ
ตรงกับความต้องการ
- สารวจวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
- นักเรียนสามารถใช้งาน
ชารุดเสียหาย
ระบบ ICT
- ดาเนินการติดต่อเสนอราคา และ
ได้อย่างทัวถึ
่ งและครอบคลุม
จัดซื้อ

ภาพประกอบ

ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล
(Check )
- สรุปข้อคิดเห็นจากการ
ดาเนินการ และ ประเมินผลการ
ดาเนินการ
ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
- สรุปข้อมูลจากการดาเนินการ ทา
เป็ นรูปเล่มเป็ นรายงานและสรุปผล
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กิจกรรมพัฒนาระบบและบริการด้าน ICT
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนทุกคนสามารถใช้
บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้สะดวกและตรง
กับความต้องการ

กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ขัน้ วำงแผน (Plan)
- ประชุมครูกลุ่มงานเทคโนโลยี เพื่อ
ปรึกษาหารือ เกีย่ วกับการดาเนินการ
จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ
ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
- ผูร้ บั ผิดชอบเสนอโครงการต่อฝ่ าย
บริหารและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- ผูร้ บั ผิดชอบประชุมผูเ้ กีย่ วข้อง
วางแผน การดาเนินกิจกรรม ประสานงาน
ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง
- ผูร้ บั ผิดชอบและคณะทางาน ร่วมกัน
วางแผนการดาเนินกิจกรรม
ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล (Check )
- ผูร้ บั ผิดชอบประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรมและจัดทารายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อเสนอฝ่ ายบริหาร

ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
- นาข้อเสนอแนะและข้อค้นพบใหม่จาก
การดาเนินกิจกรรมมาพัฒนางานให้ดขี น้ึ

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิจกรรม
เชิ งปริมำณ
- มีวสั ดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ใช้ใน
การเรียนการสอนและให้บริการ
เพียงพอกับจานวนนักเรียนและ
สอดคล้องกับหลักสูตร
- นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ร้อยละ
80
- นักเรียนทุกคนได้รบั การบริการ
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 40 ชัวโมง
่
ต่อปี

ภำพประกอบ

เชิ งคุณภำพ
- ผู้บ ริห าร ครู บุ ค ลากรทางการ
ศึ ก ษา และนั ก เรี ย นสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
และ น าเ ส นอ ผ ลง านได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
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กิ จกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในชัน้ เรียน
รำยวิ ชำงำนใบตองดอกไม้สด 1 รหัสวิ ชำ ง 22201 ชัน้ ม.2 ครูผ้สู อนนำงจันทิ มำ ปกป้ อง หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กำรประดิ ษฐ์ถำดใบตอง
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วดั

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

5. เพื่อให้ปฏิบตั งิ านใบตอง 1. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบ
ได้เหมาะสมกับรูปลักษณ์ ก่อนเรียน
ของงาน
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 6
คน และให้คน้ คว้าวิธปี ระดิษฐ์ถาด
ใบตองโดยใช้โทรศัพท์มอื ถือ
3. ครูให้นักเรียนลงมือปฏิบตั ิ
4. ครูให้แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอ
วิธกี ารประดิษฐ์ถาดใบตองของกลุ่ม
5. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเป็ น
กรรมการตัดสินผลงานการประดิษฐ์
ถาดใบตอง
6. ครูแจ้งคะแนนให้แต่ละกลุ่มทราบ
พร้อมเสนอแนะเพิม่ เติม

ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ภำพประกอบ

- นักเรียนร้อยล่ะ 90
สามารถใช้เทคโนโลยี
ได้
- นักเรียนมีทกั ษะในการ
ใช้เทคโนโลยี
- นักเรียนทีทกั ษะในการ
สืบค้น
- นักเรียนเกิดทักษะใน
การทางานร่วมกัน
- นักเรียนสามารถ
ประดิษฐ์ถาดใบตองได้
อย่างเหมาะสม
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รำยวิ ชำวิ ทยำศำสตร์คำนวณ 1 รหัสวิ ชำ ง 31182 ชัน้ ม.4 ครูผ้สู อน น.ส.น้ำฝน ทองคำ หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กำรแก้ปัญหำและขัน้ ตอนวิ ธี
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วดั

ว 4.2 ม.4/1

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

1. การจัดการเรียนรู้ แบบออนไลน์
(Google Form การใช้เครื่อข่าย
อินเตอร์เนต การใช้วดี โี อ ยุทูป

ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ภำพประกอบ

- นักเรียนร้อยละ 90
สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรูผ้ ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เนต
ได้
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3) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ระดับชัน้
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมทัง้ สิ้น
คิ ดเป็ นร้อยละ

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ปี กำรศึกษำ 2563
ระดับคุณภำพ
จำนวน
5
4
3
2
1
นักเรียน
กำลัง
ยอดเยี่ยม
ดีเลิ ศ
ดี
ปำนกลำง
พัฒนำ
218
152
39
27
0
0
214
107
95
12
0
0
197
80
59
58
0
0
133
103
23
7
0
0
137
87
46
4
0
0
125
105
20
0
0
0
1,024
634
282
108
0
0
100.00

ร้อยละของนักเรียน
ที่มีผลกำรประเมิน
ในระดับดีเลิศขึ้นไป

61.91

27.54

10.55

0.00

0.00

89.45

ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ปี การศึกษา 2562

ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแยกตามระดับชัน้
ปี การศึกษา 2563
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ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ 2563

กระบวนกำรพัฒนำ

ผลกำรประเมิน

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ผูเ้ รียนร้อยละ 75
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

1) พัฒนาผูเ้ รียนผ่านการ
จัดโครงการกิจกรรม
เช่น
-กิจกรรมพัฒนา
เครือข่าย ICT เพื่อการ
เรียนรู้
-กิจกรรมพัฒนาระบบ
และบริการด้าน ICT
2) พัฒนาผูเ้ รียนผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ น
รายวิชาต่าง ๆ

ผูเ้ รียนร้อยละ
89.45
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เปรียบเทียบ
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบค่ำ
เป้ ำหมำย
(ตำ่ กว่ำ/เท่ำกับ/
สูงกว่ำ)
สูงกว่าเป้ าหมาย

แนวทำงกำรพัฒนำ

- พัฒนาระบบ ICT ให้
ผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้ อย่าง
เต็มที่
- พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้
ทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ในยุคเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

ร่องรอยหลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิ ง

- รูปเล่มสรุป
กิจกรรมพัฒนา
เครือข่าย ICT
เพื่อการเรียนรู้
- รูปเล่มสรุป
กิจกรรมพัฒนา
พัฒนาระบบและ
บริการด้าน ICT
- แผนการจัด
การเรียนรู้
- ภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
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1.7 มีผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
1) กำหนดค่ำเป้ ำหมำยกำรพัฒนำ ออกแบบวิ ธีกำรประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ค่ำเป้ ำหมำยปี กำรศึกษำ 2563
วิ ธีกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
จานวนผูเ้ รียนร้อยละ 60.00 มีผลสัมฤทธิทางการ
์
-การสอบ
เรียนในวิชาภาษาต่างประเทศ ตัง้ แต่ระดับ 2.0 ขึน้ ไป
-การมอบหมายชิน้ งาน
จานวนผูเ้ รียนร้อยละ 65.00 มีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ตัง้ แต่ระดับ 2.0 ขึน้ ไป
จานวนผูเ้ รียนร้อยละ 65.00 มีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนในวิชาการงานอาชีพ ตัง้ แต่ระดับ 2.0 ขึน้ ไป
จานวนผูเ้ รียนร้อยละ 60.00 มีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนในวิชาภาษาไทย ตัง้ แต่ระดับ 2.5 ขึน้ ไป
จานวนผูเ้ รียนร้อยละ 60.00 มีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ตัง้ แต่ระดับ 2.0 ขึน้ ไป
จานวนผูเ้ รียนร้อยละ 65.00 มีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนในวิชาสังคมศึกษาฯ ตัง้ แต่ระดับ 2.5 ขึน้ ไป
จานวนผูเ้ รียนร้อยละ 65.00 มีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนในวิชาสุขศึกษาฯ ตัง้ แต่ระดับ 2.5 ขึน้ ไป
จานวนผูเ้ รียนร้อยละ 65.00 มีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนในวิชาศิลปะ ตัง้ แต่ระดับ 2.5 ขึน้ ไป

เกณฑ์กำรประเมิน

แบบทดสอบวัด
ดีมาก หมายถึง มีผลการเรียน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน ตามค่าเป้ าหมาย ร้อยละ 80 ขึน้
ไป
ดี หมายถึง มีผลการเรียนตาม
ค่าเป้ าหมาย ร้อยละ 70-79
พอใช้ หมายถึง มีผลการเรียน
ตามค่าเป้ าหมาย ร้อยละ 50-69
ปรับปรุง หมายถึง มีผลการ
เรียนตามค่าเป้ าหมาย ร้อยละ
50
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2) กระบวนกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
วัตถุประสงค์
กระบวนกำร
ผลกำรดำเนิ น
ดำเนิ นงำน
โครงกำร/กิ จกรรม
1. เพื่อพัฒนางานวิชาการ มีการดาเนินการได้อย่าง 1. ประชุมแต่งตัง้
ผูเ้ รียนสามารถพัฒนา
มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการเขียน
ศักยภาพของตนเอง
2. เพือ่ ให้มวี สั ดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
โครงการและนาเสนอ จากการได้รบั การ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการเรียนการสอนและ เพื่อขออนุมตั โิ ครงการ สนับสนุนและส่งเสริม
2. จัดประชุมและ
การจัดกิจกรรม ส่งเสริม
ร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ การเรียนรูใ้ นทุกกลุ่ม
4. เพือ่ ให้การดาเนินงานร่วมกับผูป้ กครอง และ
ดาเนินการกิจกรรม
สาระการเรียนรูอ้ ย่างเต็ม
หน่วยงานภายนอกเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินกิจกรรม
ศักยภาพของผูเ้ รียน
5. เพื่อเป็ นการแสดงความยินดีในความสาเร็จของ
นักเรียน
6. เพือ่ เป็ นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนทีม่ ผี ล
การเรียนยอดเยีย่ ม
7. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมใิ จใน
สถาบันการศึกษา
8. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ด้านความรู้
ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิด
9. เพือ่ แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนเรียนอ่อนให้มี
ศักยภาพสูงขึน้

ภำพประกอบ
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วัตถุประสงค์

กระบวนกำร
ดำเนิ นงำน

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ผลกำรดำเนิ น
โครงกำร/กิ จกรรม

ภำพประกอบ

10. เพือ่ ปรับพืน้ ฐานนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
11. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีการ
พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมได้อย่างมีความสุข
12. เพือ่ เป็ นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในการสอบ O-NET
13. เพือ่ ยกระดับผลการเรียนรูร้ ะดับชาติของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ให้สงู ขึน้
เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา
14. เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ในการสอบ O-NET
15. เพือ่ ยกระดับผลการเรียนรูร้ ะดับชาติของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
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3) ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ประเด็นกำร
ค่ำเป้ ำหมำย
ผลกำรประเมิน
เปรียบเทียบ
พิ จำรณำ
ปี กำรศึกษำ
ผลกำรประเมิน
2563
เมื่อเทียบค่ำเป้ ำหมำย
ผลสัมฤทธิ ์
จานวนผูเ้ รียน ร้อยละ 60.00 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
สูงกว่าเป้ าหมาย
ทางการเรียน ตัง้ แต่ระดับ 2.5 ขึน้ ไป
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 58.11
จานวนผูเ้ รียน ร้อยละ 65.00 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
สูงกว่าเป้ าหมาย
ตัง้ แต่ระดับ 2.0 ขึน้ ไป
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 70.40
จานวนผูเ้ รียน ร้อยละ 60.00 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์
สูงกว่าเป้ าหมาย
ตัง้ แต่ระดับ 2.0 ขึน้ ไป
และเทคโนโลยี มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ
86.05
จานวนผูเ้ รียน ร้อยละ 65.00 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมฯ
สูงกว่าเป้ าหมาย
ตัง้ แต่ระดับ 2.5 ขึน้ ไป
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 80.48
จานวนผูเ้ รียน ร้อยละ 65.00 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษา ฯ
สูงกว่าเป้ าหมาย
ตัง้ แต่ระดับ 2.5 ขึน้ ไป
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 65.72
จานวนผูเ้ รียน ร้อยละ 65.00 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
สูงกว่าเป้ าหมาย
ตัง้ แต่ระดับ 2.5 ขึน้ ไป
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 74.28
จานวนผูเ้ รียน ร้อยละ 65.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
สูงกว่าเป้ าหมาย
ตัง้ แต่ระดับ 2.0 ขึน้ ไป
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 89.14
จานวนผูเ้ รียน ร้อยละ 60.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่าเป้ าหมาย
ตัง้ แต่ระดับ 2.0 ขึน้ ไป
ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
76.52

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน
เปรียบเทียบค่าเป้าหมายทุกระดับชั้น
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1.8 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติ ที่ดีต่องำนอำชีพ
1) กำหนดค่ำเป้ ำหมำยกำรพัฒนำ ออกแบบวิ ธีกำรประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ค่ำเป้ ำหมำย
วิ ธีกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ปี กำรศึกษำ 2563
ผูเ้ รียนร้อยละ 100 มีขอ้ มูลในประกอบอาชีพและ 1.แบบสอบถาม
1. แบบสอบถาม
มีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพ
เกีย่ วกับการประกอบ
3. แบบประเมินกิจกรรม
อาชีพของนักเรียน
ระหว่างเรียน
2.แบบประเมินการ
เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการมหากรรม
ตลาดนัดอาชีพ

เกณฑ์กำรประเมิน
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม
ระดับการประเมิน 5 หมายถึง ดีมาก
ระดับการประเมิน 4 หมายถึง ดี
ระดับการประเมิน 3 หมายถึง พอใช้
ระดับการประเมิน 2 หมายถึง ปรับปรุง
ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ไม่ผ่าน
เกณฑ์
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2) กระบวนกำรพัฒนำมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติ ที่ดีต่องำนอำชีพ
วัตถุประสงค์

กระบวนกำรดำเนิ นงำน

ขัน้ วำงแผน (Plan)
ผลงานและทักษะ 1. ประชุมครูในกลุ่มงานเพื่อปรึกษาหารือเกีย่ วกับการ
ข้อมูลทางอาชีพ ดาเนินงาน
2.เพื่อให้นักเรียน 2. ครูทรี่ บั ผิดชอบโครงการเขียนกิจกรรม และขัน้ ตอนในการ
ดาเนินงาน และประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
มีขอ้ มูลในการ
ตัดสินใจศึกษาต่อ ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
3. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการขออนุมตั ดิ าเนินงานตามโครงการ โดย
และประกอบ
การเสนอโครงการต่อฝ่ ายบริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
อาชีพ
4.ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรม และประสานงานกับฝ่ าย
3.เพื่อให้นักเรียน ทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถอยู่ร่วมกัน 5.ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และคณะวางแผนการดาเนินกิจกรรม
ในสังคมได้อย่างมี - ชีแ้ จงและมอบหมาย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ความสุข
ดาเนินงาน/ให้คาปรึกษาในการดาเนินงาน
4.เพื่อให้นักเรียน 6.ดาเนินกิจกรรมตามแผนทีว่ างไว้
มีเจตคติทด่ี ตี ่อ
ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล (Check )
อาชีพ
7. ผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรมประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
5.เพื่อให้นักเรียน และจัดทารายงานผลการดาเนินกิจกรรม แต่ละกิจกรรมเพื่อ
เสนอฝ่ ายบริหาร
รูจ้ กั การทางาน
ด้านอาชีพ และ ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
ทางานเป็ นทีมได้ 8. นาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการดาเนินงานมาพัฒนา
ให้ดขี น้ึ

1.เพื่อแสดง

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
กิ จกรรม
เชิ งปริมำณ
ผูเ้ รียนร้อยละ 100 มี
ข้อมูลในประกอบอาชีพ
และมีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพ
เชิ งคุณภำพ
ผูเ้ รียนมีทกั ษะ
ข้อ มู ล ทางอาชีพ มีข ้อ มู ล
ในการตั ด สิ น ใจในกา ร
เลือ กอาชีพ และมีเจตคติ
ทีด่ รต่ออาชีพ

ภำพประกอบ
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3) ผลกำรประเมินกำรมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติ ที่ดีต่องำนอำชีพ

ระดับคุณภำพ
ระดับ กิ จกรรมที่เข้ำร่วม จำนวน
ชัน้
นักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

กิจกรรมมหกรรม
ตลาดอาชีพ
กิจกรรมมหกรรม
ตลาดอาชีพ
กิจกรรมมหกรรม
ตลาดอาชีพ
กิจกรรมมหกรรม
ตลาดอาชีพ
กิจกรรมมหกรรม
ตลาดอาชีพ
กิจกรรมมหกรรม
ตลาดอาชีพ
สรุปรวม

ดีมำก (5)

ดี (4)

พอใช้(3)

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน

ปรับปรุง (2)

ร้อย
ละ

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ (1)

จำนวน ร้อยละ จำนว
น

ร้อยละ

218

205

94.04

13

5.96

0

0

0

0

0

0

214

200

93.46

14

6.54

0

0

0

0

0

0

197

185

93.90

12

6.10

0

0

0

0

0

0

133

125

93.98

8

6.02

0

0

0

0

0

0

137

128

93.43

9

6.57

0

0

0

0

0

0

125

120

96.00

5

4.00

0

0

0

0

0

0

1,024

963

94.04

61

5.96

0

0

0

0

0

0
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา 2563 แยกตามระดับชั้น
96.5
96
95.5
95
94.5
94
93.5
93
92.5

92
ม. 1

ม. 2

ม. 3

ม. 4

ม. 5

ม. 6
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1.9 ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะและค่ำนิ ยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
1) กำหนดค่ำเป้ ำหมำย วิ ธีกำรประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ค่ำเป้ ำหมำย
วิ ธีกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ปี กำรศึกษำ 2563
ผูเ้ รียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะ
1. การสังเกต
1. แบบสังเกต
และค่านิยมทีด่ ี ระดับดี (2) ขึน้ ไป
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ใิ นชัน้
2. แบบสอบถามจากผูป้ กครอง
เรียนเกีย่ วกับคุณลักษณะ และเพื่อน
และค่านิยมทีด่ ี
3. แบบประเมินกิจกรรม

เกณฑ์กำรประเมิน
แนวทางการวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
แบ่งระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับดีเยีย่ ม (3)
ระดับดี (2)
ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
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2) กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะและค่ำนิ ยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
โครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิ จกรรมปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกระบวนกำรจิตสังคมบำบัด
วัตถุประสงค์
กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
ภำพประกอบ
กิ จกรรม
1. เพื่อลดการระบาด
ขัน้ วำงแผน (Plan)
เชิ งปริมำณ
ของยาเสพติด
1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
2. เพื่อแก้ไขปรับปรุง
บริหารกิจการนักเรียน
กิจกรรม
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
เชิ งคุณภำพ
ของนักเรียนให้เป็ นไป
2. แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบแต่
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่
ตามทีส่ ถานศึกษากาหนด ละกิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้
เข้าร่วมอบรมมีคุณลักษณะอัน
3. เพื่อให้นักเรียนเห็น ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล
พึงประสงค์ตามทีส่ ถานศึกษา
คุณค่าของตนเองในการ
กาหนดในระดับดี
(Check )
ดาเนินชีวติ
3. ตรวจสอบและดาเนินการ
ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
4. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมให้
เหมาะสมสถานการณ์ต่างๆ
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3) ผลกำรประเมินคุณลักษณะและค่ำนิ ยมที่ดีของผู้เรียนตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะและค่ำนิ ยมที่ดีของผู้เรียนตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ปี กำรศึกษำ 2563
ระดับชัน้

จำนวนนักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
สรุปรวม

218
214
197
133
137
125
1024

ร้อยละ

100.00

ระดับคุณภำพ
2
1
ดี
ผ่ำน
0.00
0.00
5.61
0.00
2.03
0.00
0.00
0.00
15.33
0.73
14.40
0.00
5.37
0.10

3
ดีเยี่ยม
99.54
92.06
97.97
100.00
81.75
85.60
93.65

0
ไม่ผ่ำน
0.46
2.34
0.00
0.00
2.19
0.00
0.88

สรุปรวมเป็ นร้อยละ คุณลักษณะและค่ำนิ ยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ปี กำรศึกษำ 2563 ภำพรวมทัง้ โรงเรียน
93.65

50.00
5.37

0.00

0.10 0.88

สรุปรวมคุณภาพ
ดีเยีย่ ม

ดี

ผ่าน

ไม่ผา่ น

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชัน้
ปี การศึกษา 2563
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ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

คุณลักษณะและ
ค่านิยมทีด่ ขี อง
ผูเ้ รียน

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563
ผูเ้ รียนร้อยละ 80
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมทีด่ ตี ามที่
สถานศึกษา
กาหนด

กระบวนกำรพัฒนำ

โครงการพัฒนา
คุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์ของนักเรียน
ด้วยกระบวนการจิต
สังคมบาบัด
(เพิม่ เติม)

ผลกำรประเมิน

ผูเ้ รียนร้อยละ 80
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมทีด่ ตี ามที่
สถานศึกษากาหนด

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เปรียบเทียบ
แนวทำงกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมินเมื่อ
เทียบค่ำเป้ ำหมำย
(ตำ่ กว่ำ/เท่ำกับ/สูงกว่ำ)
เท่ากับเป้ าหมาย
1 . จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2. จัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริม
คุณลักษณะและค่านิยม
ทีด่ ขี องผูเ้ รียน

ร่องรอยหลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิ ง

-ประมวลภาพ
กิจกรรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ
ประสงค์ของ
นักเรียนด้วย
กระบวนการจิต
สังคมบาบัด
-โครงการพัฒนา
คุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
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1.10 ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็ นไทย
1) กำหนดค่ำเป้ ำหมำย วิ ธีกำรประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ 2563
ผูเ้ รียนร้อยละ 100 มีความภูมใิ จในท้องถิน่ และ
ความเป็ นไทย

วิ ธีกำรประเมิน
1. สังเกต จากนักเรียนทีไ่ ป ทาบุญทีว่ ดั
2. สังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องในศา
สนพิธี
3. สอบถามจากผูป้ กครองและเพือ่ น
4. การสังเกตพฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ใิ นชัน้ เรียน
เกีย่ วกับการมีคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรม
และพิธกี รรมทางศาสนา

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถามจากผูป้ กครองและ
เพื่อน
3. แบบประเมินกิจกรรม
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2) กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็ นไทย
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม สู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
กิ จกรรม ส่งเสริมโรงเรียนวิ ถีพทุ ธ
วัตถุประสงค์
กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
ภำพประกอบ
กิ จกรรม
1. เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี ขัน้ วำงแผน (Plan)
เชิ งปริมำณ
คุณธรรม จริยธรรมเป็ นผูม้ ี
1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ผูเ้ รียน ร้อยละ 100 มี
วินัย มีความรับผิดชอบ และ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบตั ติ น
ปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนาที่ ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
ได้ถูกต้องเหมาะสม
ตนนับถือได้อย่างถูกต้องและ 1. กาหนดวันเพื่อให้ครูและ
เชิ งคุณภำพ
เหมาะสม
นักเรียนไปทาบุญตักบาตร ฟั งธรรม
1. ผู้เรียนมีค วามรับผิดชอบ
2. เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี ภาคเรียนละ 1 ครัง้ ตัง้ แต่เวลา 7.30 และปฏิบตั ิตนตามหลัก ศาสนา
จิตเมตตา กรุณา
น บริเวณ อาคาร 57 ปี จินดามณี ที่ ต นนั บ ถื อ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีคุณธรรม
2. นาเสนอต่อผูบ้ ริหาร ทาคาสัง่ เหมาะสม
จริยธรรมและเสียสละ
ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
(Check )
ประโยชน์ส่วนรวม มีจติ
1. การประเมินโครงการ
สาธารณะโดยยึดแนวปฏิบตั ิ ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
ตามหลักปรัชญาของ
1. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมให้
เศรษฐกิจพอเพียง
เหมาะสมสถานการณ์ต่างๆ
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กิ จกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในชัน้ เรียนที่ส่งเสริมให้ผ้เู รียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็ นไทย
การพัฒนาส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย นอกจากจะพัฒนาผ่าน
โครงกิจกรรมทีไ่ ด้ส่งเสริมตามแผนปฏิบตั กิ ารแล้ว โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” ได้มุ่งเน้นการพัฒนา
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทยผ่านกิจกรรมการเรียนรูท้ จ่ี ดั โดยครูผสู้ อนใน
แต่ละรายวิชาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ทุกระดับชัน้ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผ้เู รียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็ นไทย
รายวิชา ท้องถิน่ อ่างทอง 2 รหัสวิชา ส21202 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ครูผสู้ อน นางศรีอนงค์ ลิม้ สมบูรณ์
แผนหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่อง ศิลปะพืน้ บ้านตามคาขวัญจังหวัดอ่างทอง
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3) ผลกำรประเมินควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็ นไทยของผู้เรียน
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็ นไทยของผู้เรียน ปี กำรศึกษำ 2563
ระดับคุณภาพ
ระดับ จำนวน
ชัน้
นักเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
สรุป
รวม

218
214
197
133
137
125
1,024

ยอดเยี่ยม (5)
จำนวน ร้อยละ
200
91.74
190
88.79
180
91.37
120
90.23
130
94.89
100
80.00
920
89.84

ดีเลิศ (4)
จำนวน ร้อยละ
18
8.26
24
11.21
17
8.63
13
9.77
7
5.11
25
20.00
104
10.16

ดี (3)
จำนวน ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ปานกลาง (2)
จำนวน ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

กำลังพัฒนา (1)
จำนวน ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็ นไทย ปี กำรศึกษำ 2563
จำนวนร้อยละของควำมภูมิใจในท้องถิ่ นและควำมเป็ นไทย
ปี กำรศึกษำ 2563
100.00 89.84
50.00

10.16
0.00
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปานกลาง

ผลการประเมินความภูมใิ จ
ในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
แยกตามระดับชัน้
ปี การศึกษา 2563

กาลังพัฒนา

ผลการประเมินความภูมใิ จ
ในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
เปรียบเทียบ ปี 2561-2563
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ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

ความภูมใิ จใน
ท้องถิน่ และความ
เป็ นไทยของ
ผูเ้ รียน

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

กระบวนกำรพัฒนำ

ผลกำรประเมิน

ผูเ้ รียนร้อยละ 100 -โครงการ
มีความภูมใิ จใน
พัฒนาการจัดการ
ท้องถิน่ และความ เรียนการสอนกลุ่ม
เป็ นไทย
สาระการเรียนรูส้ งั คม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล

ผูเ้ รียนร้อยละ 100
มีความภูมใิ จใน
ท้องถิน่ และความ
เป็ นไทย

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เปรียบเทียบ
แนวทำงกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมินเมื่อ
เทียบค่ำเป้ ำหมำย
(ตำ่ กว่ำ/เท่ำกับ/สูงกว่ำ)
เท่ากับเป้ าหมาย
1 . จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
อัตลักษณ์ความเป็ นไทย
“ รักความเป็ นไทย ภูมใิ จ
ในท้องถิน่ ”

ร่องรอยหลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิ ง

1. รายงาน
โครงการ/กิจกรรม
ประจาปี การศึกษา
2563

- กิจกรรม ส่งเสริม
โรงเรียนวิถพี ุทธ
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1.11 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
1) กำหนดค่ำเป้ ำหมำยกำรพัฒนำ ออกแบบวิ ธีกำรประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ค่ำเป้ ำหมำย
วิ ธีกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ปี กำรศึกษำ 2563
ผูเ้ รียนร้อยละ 100 ยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบน
1.แบบสอบถาม
1. แบบสอบถาม
ความแตกต่างและหลากหลาย
เกีย่ วกับการยอมรับที่ 2. แบบประเมินกิจกรรม
จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย
2.แบบประเมินการ
ยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย

เกณฑ์กำรประเมิน
1.ผูเ้ รียนทุกคนต้องผ่านการ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
2.ผูเ้ รียนทีม่ พี กิ ารหรือมีความบกพร่อง
สามารถเรียนรวมกับผูเ้ รียนปกติตาม
โครงการนักเรียนเรียนรวม
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2) กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
วัตถุประสงค์

กระบวนกำรดำเนิ นงำน

ผลกำรดำเนิ น
โครงกำร/กิ จกรรม

1. เพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนมีความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีความ
เสียสละประโยชน์ส่วน
ตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม มีจติ สาธารณะ
โดยยึดแนวปฏิบตั ติ าม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนทีม่ ี
พิการหรือมีความ
บกพร่องสามารถเรียน
รวมกับผูเ้ รียนปกติได้
อย่างมีความสุข
3. เพื่อให้ผเู้ รียนเห็น
คุณค่าของตนเองและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข

ขัน้ วำงแผน (Plan)
1. ประชุมครูในกลุ่มงานเพื่อปรึกษาหารือเกีย่ วกับการดาเนินงาน
2. ครูทร่ี บั ผิดชอบโครงการเขียนกิจกรรม และขัน้ ตอนในการดาเนินงาน
และประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
3. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการขออนุมตั ดิ าเนินงานตามโครงการ โดยการเสนอ
โครงการต่อฝ่ ายบริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรม และประสานงานกับฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง
5.ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และคณะวางแผนการดาเนินกิจกรรม
- ชีแ้ จงและมอบหมาย
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน/ให้คาปรึกษาในการดาเนินงาน
6.ดาเนินกิจกรรมตามแผนทีว่ างไว้
ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล (Check )
7. ผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรมประเมินผลการดาเนินกิจกรรม และจัดทา
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม แต่ละกิจกรรมเพื่อเสนอฝ่ ายบริหาร
ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
8. นาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการดาเนินงานมาพัฒนาให้ดขี น้ึ

เชิ งปริมำณ
1.ผูเ้ รียนร้อยละ 100
ผ่านการประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
2. ผูเ้ รียนทีม่ พี กิ ารหรือ
มีความบกพร่องร้อยละ
100 สามารถเรียนรวมกับ
ผูเ้ รียนปกติได้

ภำพประกอบ

เชิ งคุณภำพ
ผูเ้ รียนมีความเสียสละ
ส่ ว นต นเ พื่ อ ป ระ โ ย ช น์
ส่ ว นรวม และเห็ น คุ ณ ค่ า
ของตนเองและอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข
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3) ผลกำรประเมินผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
จำนวน
นักเรียน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (5)

ระดับชั้น

ดี (4)

พอใช้(3)

ปรับปรุง (2)

ไม่ผ่านเกณฑ์ (1)

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
สรุปรวม

218
214
197
133
137
125
1,024

213
204
190
130
127
120
984

97.7
95.3
96.4
97.7
92.7
96
96.1

5
10
7
3
10
5
40

2.3
4.7
3.6
2.3
7.3
4
3.9

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

ผลการประเมินผูเ้ รียนยอมรับที่จะอยูร่ ว่ มกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
ม. 1

ม. 2

ม. 3

ม. 4

ม. 5

ม. 6

นักเรียนแต่ละระดับชัน้
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ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

ผูเ้ รียนยอมรับทีจ่ ะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

กระบวนกำรพัฒนำ

ผูเ้ รียนร้อยละ
กิจกรรมพัฒนา
100 ยอมรับทีจ่ ะ ผูเ้ รียน
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย

ผลกำรประเมิน

ผูเ้ รียนร้อยละ 100
ยอมรับทีจ่ ะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

เปรียบเทียบ
แนวทำงกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมินเมื่อ
เทียบค่ำเป้ ำหมำย
(ตำ่ กว่ำ/เท่ำกับ/สูงกว่ำ)
เท่ากับค่าเป้ าหมาย
-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนยอมรับทีจ่ ะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้น
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย
ตามความต้องการของ
ผูเ้ รียนเหมาะสมตามวัย
ตามความสนใจของ
ผูเ้ รียนมากยิง่ ขึน้

ร่องรอยหลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิ ง

-รายงานการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน
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1.12 ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
1) กำหนดค่ำเป้ ำหมำย วิ ธีกำรประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ค่ำเป้ ำหมำย
วิ ธีกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
ปี กำรศึกษำ 2563
ผูเ้ รียนร้อยละ 50 ผลการประเมินสุขภาวะทาง
-วัดส่วนสูง
-ระบบ DMC
ร่างกายผ่านเกณฑ์
-ชังน
่ ้าหนัก

ผูเ้ รียนมีผลการประเมินด้านจิตสังคมจาก
สารวจ
โปรแกรม SDQ อยู่ในกลุ่มปกติ ร้อยละ 80 ขึน้ ไป สอบถาม
สังเกตพฤติกรรม

-แบบประเมินโปรแกรม SDQ

เกณฑ์กำรประเมิน
- ใช้เกณฑ์การประเมินของ DMC

-รายงานสรุป SDQ
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2) กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำะทำงร่ำงกำยผ่ำนเกณฑ์
กิ จกรรมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
วัตถุประสงค์
- เพื่อประเมินน้าหนักและ
ส่วนสูงของร่างกาย
- เพื่อประเมินความอ่อนตัว
ของข้อไหล่ หลัง สะโพก
และกล้ามเนื้อต้นขา
ด้านหลัง
- เพื่อความความแข็งแรง
และความอดทนของ
กล้ามเนื้อแขนและ
กล้ามเนื้อส่วนบนของ
ร่างกาย
- ทดสอบความแข็งแรงและ
ความอดทนของกล้ามเนื้อ
ท้อง
- เพื่อประเมินความอดทน
ของระบบหัวใจและการ
ไหลเวียนของเลือด

กระบวนกำรดำเนิ นงำน

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
กิ จกรรม

ขัน้ วำงแผน (Plan)
ประชุมวางแผน การทดสอบสมรรถภาพนักเรียนแต่ละระดับชัน้
ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
ให้นักเรียนแต่งกายทดสอบสมรรถภาพนักเรียนแต่ละระดับชัน้
ดังนี้
- ชั ่งน้าหนัก
- วัดส่วนสูง
- นัง่ งอตัวไปข้างหน้า
- ดันพืน้ ประยุกต์
- ลุกนัง่
- ยืนยกเข่าขึน้ ลง
ขัน้ ตรวจสอบและประเมินผล (Check )
วัดและแปลผลการทดสอบสมรรถภาพ
ขัน้ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำ (Act)
- ให้นักเรียนทีน่ ้ามีน้าหนักน้อยและนักเรียนทีม่ นี ้าหนักมาก
ออกกาลังกายและเลือกทานอาการให้ครบ 5 หมู่และทานใน
ปริมาณทีเ่ หมาะสมกับร่างกาย

เชิ งปริมำณ นักเรียน
100% เข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ภำพประกอบ

เชิ งคุณภำพ นักเรียนได้รบั
การดูแลให้มสี ุขภาพอนามัย
และมีสมรรถภาพทางกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย
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กิ จกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในชัน้ เรียนที่ส่งเสริมให้ผ้เู รียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย
รำยวิ ชำ สุขศึกษำและพลศึกษำ 4 รหัสวิ ชำ พ32102 ชัน้ ม.5 ครูผ้สู อน ครูปรำโมทย์ สีมำตย์จนั ทร์
หน่ วยกำรเรียรู้ 6 เรื่อง สมรรถภำพทำงกำยและทำงกลไกล
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
กำรจัดกิ จกรรมกำรเรียนรู้
ผลกำรจัดกิ จกรรมกำรเรียนรู้
ตัวชี้วดั
พ. 4.1 ม.4-6/7
วางแผนและปฏิบตั ติ าม
แผน การพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและ
ทางกลไกล

- นักเรียนชังน
่ ้าหนัก, วัดส่วนสูง
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อจัดกลุม่
ทดสอบสมรรถภาพแต่ละฐาน
- นักเรียนแต่ละกลุม่ ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามฐานที่
กาหนด
- ครูสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย

ภำพประกอบ

- นักเรียนทุกคนได้ผ่านการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ตามวัตถุประสงค์
- นักเรียนได้รจู้ ดุ เด่นและจุดที่
ต้องพัฒนาสมรรถภาพของ
ตนเองในแต่ละด้าน
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3) ผลกำรประเมินผู้เรียนด้ำนสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
ผลกำรประเมินผู้เรียนด้ำนน้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์ภำคเรียนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2563

ระดับชั้น

จำนวนผู้เรียน

จำนวนผู้เรียนที่มีน้ำหนัก
และส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

218
214
197
133
137
125
1,024

110
112
104
68
75
62
531

รวมม.1-ม.6

ร้อยละผู้เรียนที่มี
น้ำหนักและส่วนสูง
อยู่ในเกณฑ์
50.46
52.34
52.79
51.13
54.74
49.60
51.85
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ผลกำรประเมินสุขภำพจิตและพฤติ กรรมนักเรียน (SDQ.)
ปี กำรศึกษำ 2563
จำนวนทัง้ หมด กลุ่มปกติ ร้อยละ กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหำ

ร้อยละ

ม.1

218

203

93.12

15

6.88

ม.2

214

204

95.23

10

4.67

ม.3

197

190

96.45

7

3.55

ม.4

133

123

92.48

10

7.52

ม.5

137

129

94.16

8

5.84

ม.6
รวม
ทัง้ สิ้น

125

114

91.20

11

8.80

1,024

963

94.04

61

5.96
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ค่ำเป้ ำหมำย
กระบวนกำรพัฒนำ ผลกำรประเมิน
ปี กำรศึกษำ 2563

ร่องรอยหลักฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิ ง

ด้ำนสุขภำวะ
ทำงร่ำงกำย

ผูเ้ รียนร้อยละ 50
กิจกรรมทดสอบ
มีน้าหนักและ
สมรรถภาพทางกาย
ส่วนสูงอยูใ่ นเกณฑ์

- สรุปกิจกรรมการ
ช่างน้าหนักวัด
ส่วนสูง
-รูปการทากิจกรรม
กับโรงพยาบาล
โพธิทอง
์

ด้ำนจิตสังคม

ผูเ้ รียนมีผลการ
ประเมินด้านจิต
สังคมจาก
โปรแกรม SDQ
อยู่ในกลุ่มปกติ
ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

กิจกรรม Group
coaching การ
ตัง้ เป้ าหมายใน
อนาคต

เปรียบเทียบ
แนวทำงกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมินเมื่อ
เทียบค่ำเป้ ำหมำย
(ตำ่ กว่ำ/เท่ำกับ/สูงกว่ำ)
ผูเ้ รียนร้อยละ
สูงกว่าเป้ าหมาย
-ส่งเสริมสุขภาพให้
51.85 มีน้าหนัก
นักเรียนมีสุขภาพ
และส่วนสูงอยู่ใน
ร่างกายทีแ่ ข็งแรงโดย
เกณฑ์
การออกกาลังกายและ
ให้นักเรียนรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่

ผูเ้ รียนมีผลการ
ประเมินด้านจิต
สังคมจาก
โปรแกรม SDQ
อยู่ในกลุ่มปกติ
ร้อยละ 94.04

สูงกว่าเป้ าหมาย

จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียนด้านจิตใจ
ทัศนคติทด่ี ี
มากยิง่ ขึน้

-สรุปการประเมิน
ด้านจิตสังคมจาก
โปรแกรม SDQ
-สรุปกิจกรรม
Group coaching
การตัง้ เป้ าหมายใน
อนาคต
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ ม
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” มีโครงสร้างการบริหารงานในการจัดการศึกษา ดังแผนภาพ

แผนภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
โรงเรีย นโพธิท์ อง “จิน ดามณี ” จัด ระบบบริห ารจัด การ โดยใช้ ห ลัก ธรรมาภิบ าล
มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและบุคลากร ด้านบริหารทัวไป
่ และ
ด้านกิจการนักเรียน ให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบความโปร่งใส มีระบบการกากับ
ติดตามและนิเทศของฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และรายงานจากโรงเรียนไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (School Base Management)
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็ นระบบ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และค่านิย มของ
โรงเรีย น “ชีวิต อุ ทิศ เป็ น กัล ยาณมิต รต่ อ กัน ” เป็ น วัฒ นธรรมองค์ก รในการท างานที่ช ัด เจนและมี
ประสิทธิภ าพ เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
(Participation Management) โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเ้ รียน ครู ผูบ้ ริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็ นเลิศ
(Smart) อย่างยังยื
่ น (Sustainable) มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ดาเนินการตามแผนทีว่ างไว้ นิเทศ
กากับติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะ รายงานผลการปฏิบตั ิงาน นาผลที่ได้มาปรับปรุงและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหาร
จัด การคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาเพื่อ การประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาที่มีป ระสิทธิภ าพและมี
ประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยีย่ ม เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตงั ้
ไว้ มีรายละเอียดดังนี้
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2.1 มีเป้ ำหมำยวิ สยั ทัศน์และพันธกิ จที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
โรงเรียนโพธิท์ อง “จินดามณี” มีกระบวนการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมาย อย่างเป็ นระบบ
และเป็ นขัน้ ตอน โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการ รวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT กาหนด
ภาพความสาเร็จ จัด ทาร่างวิสยั ทัศน์ ประเมินทบทวน
และปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ
และเป้ าหมายทีช่ ดั เจน สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา มีการสารวจความต้องการ
ของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการศึก ษา
ของชาติ โดยเปิ ด โอกาสให้ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา นั กเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน
แผนภาพแสดงแผนผังการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
การดาเนินการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

จากการกาหนดเป้ า หมาย วิส ัย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิจ ที่ช ัด เจน น าไปสู่ก ารกาหนดกลยุท ธ์ และ
นากลยุทธ์ส่กู ารปฏิบัติผ่ านกิจกรรม โครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยทุกกิจกรรมโครงการมี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพใน
การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และมาตรฐานการศึกษาทีส่ ถานศึกษากาหนด
กราฟเปรียบเทียบจานวนกิจกรรมตามมาตรฐาน
61.27

60.45

60.14

16.67

23.19

24.29
15.25

15.03

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

มาตรฐานที่ 1

60.14

60.45

61.27

มาตรฐานที่ 2

16.67

15.25

15.03

มาตรฐานที่ 3

23.19

24.29

23.70

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2

23.70

มาตรฐานที่ 3
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2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (SCQA) ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA มีกระบวนการในการ
บริหารจัดการในระบบงานทีส่ าคัญ ดังนี้
2.1) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรีย นโพธิท์ อง “จิน ดามณี ” มีก ระบวนการวางแผนกลยุทธ์โ ดยได้แ ต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานรวบรวมข้อมูลจากสารสนเทศของโรงเรียนปี รวมถึงข้อมูลจากผลการดาเนินงานของทุกปี ท่ี
ผ่านมา ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ ถึงผลได้ผลเสียจากการทา SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์
และค่านิยม โดยการระดมความคิด รับฟั งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมความผูกพันของนักเรียน ตาม
ความคาดหวัง ของนั กเรียนและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย จากการประชุ มผู้ป กครองนั กเรียน การประชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ตัวแทนเครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชน ชมรมครูและผู้ปกครองนักเรียน
ตัวแทนนักเรียน พันธมิตร ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยยึดหลักการดาเนินการตามกฎกระทรวง
และหลัก เกณฑ์วิธีการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา มาเป็ น กรอบในการวางแผนกลยุท ธ์โ ดยใช้ว งจร
คุณภาพ PDCA ขับเคลื่อนกระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกฝ่ าย มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
ด้วยระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเพื่อนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิท่เี ป็ นเลิศ ตามที่กาหนดไว้ใน
วิสยั ทัศน์แสดงความสัมพันธ์สรุปดังนี้
1. ศึกษานโยบายมาตรฐานสากล นโยบายกระทรวงฯ สพฐ.

สพม.

และการประกันคุณภาพการศึกษา

9. ปรับปรุง หาแนวทางแก้ไข

8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

2. วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็น

3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

การวางแผนจัดทำ
กลยุทธ์

4. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3 ปี)

5. มอบนโยบายและแนวทางการกำหนดแผนปฏิบัติการ
7. ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการกำหนด

แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงวงจรการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
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ขัน้ ตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” ได้ดาเนินการดังนี้

กำหนดคณะทำงาน

กำหนดทิศทางของโรงเรียน
รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล/นโยบายรัฐบาล/
วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวบรวมสารสนเทศ/
รายงานผลการประกันคุณภาพ

กำหนด
วิสัยทัศน์

กำหนด
พันธกิจ

กำหนด
กลยุทธ์

กำหนด
เป้าประสงค์

แต่งตั้งคณะทำงาน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ทบทวนผล
การดำเนินงานที่ผ่านมา

ระดมความคิดอาศัยการมีส่วนร่วม

- คณะกรรมการ
สถานศึกษา
- คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน

แผนกลยุทธ์ 3 ปี
กำหนดการทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ขอความเห็นชอบ
ฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและนำแผนไปปฏิบัติ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

ภาพที่ 2 กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
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นวัตกรรม (INNOVATION)
จากการที่โรงเรียนได้จดั ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครู นักเรียนและศิษย์เก่า
ตัวแทนชมรมครูและผูป้ กครอง สภานักเรียน ทาให้โรงเรียนได้แผนกลยุทธ์ทก่ี ระตุน้ และส่งผลให้โรงเรียน
ประสบความสาเร็จ และสามารถรักษาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยใช้นวัตกรรม
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้แก่ รูปแบบการบริหารงานแบบ KIDDEE Model โดย
มอบหมายให้กลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุค ลากรทางการศึกษาดาเนินงานโดยใช้
รูปแบบการบริหารงานแบบ KIDDEE Model โดยมีความเมตตา มีการบูรณาการ มีการคิดหลายทาง คิด
แตกต่าง หลายแง่มุม คิดกว้างไกล มีกระบวนการคิดออกแบบ มีการคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน และมี
การประเมินค่า ตัดสินค่า ทาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดดาเนินการ และรับผิดชอบ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทัก ษะการคิด วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ มีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นสู ง ขึ้น และมีคุ ณ ภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล ครูมศี กั ยภาพในการจัดการเรียนรู้ และใช้นวัตกรรม KIDDEE Model โดยมุ่งผลสัมฤทธิ ์
ที่เ กิด กับ นั ก เรีย นเพื่อ ให้นั กเรีย นมีคุณ ภาพ มีเ ครือ ข่า ยร่ ว มพัฒ นาในระบบท้อ งถิ่น ระดั บ ภู มิภ าค
ระดับ ประเทศและระหว่ า งประเทศ ยึด หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งมาเป็ น แนวทางในการ
ปฏิบตั งิ าน และพัฒนาคุณภาพชีวติ บนพืน้ ฐานของความเป็ นไทย
วิ เครำะห์และกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations)
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” ได้นาข้อมูลจากสารสนเทศ ความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ผล
การประเมินการใช้แผนปฏิบตั ิการประจาปี ผลการประเมินภายในสถานศึกษา ทบทวนวิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจ เป้ าประสงค์ มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์
การกาหนดกลยุทธ์ แต่งตัง้ คณะกรรมการผู้รบั ผิดชอบทุกฝ่ ายประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและ
กาหนดกลยุทธ์ ขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สร้างความเข้าใจให้กับครูและ
บุคลากร เพื่อดาเนินการตามกลยุทธ์ กากับติดตาม รายงานผลดาเนินการตามกลยุทธ์ เมื่อพบปั ญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินการ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเพื่อให้สามารถ
ด าเนิ น ตาม กลยุ ท ธ์ได้อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ สรุ ป ผล การด าเนิ นการตามกลยุ ทธ์เพื่อ นาไปพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ระบบงำนและสมรรถนะหลักของโรงเรียน (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES)
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” จัดระบบบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีชุมชมเป็ นส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ
การบริหารจัดการในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและบุคลากร ด้านบริหารงานทัวไป
่ ด้านกิจการนักเรียน
ให้ทุกฝ่ ายมีส่ วนร่วมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบความโปร่งใส มีระบบการกากับติดตามและนิเทศ
ของฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและรายงานจากโรงเรียนไปยังหน่ วยงาน ต้นสังกัดทุก
ระดับ
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กำรนำกลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิ (Strategy Implementation)
กำรจัดทำแผนปฏิ บตั ิ กำร (ACTION PLAN Development)
ผูบ้ ริหารได้ส่อื สาร ประชาสัมพันธ์ โดยการประชุมชีแ้ จงแนวนโยบายของโรงเรียนให้บุคลากรใน
โรงเรียนทราบ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการทางานมอบหมายให้งานนโยบายและแผนเป็ นผู้รบั ผิดชอบหลัก มี
หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระร่วมเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบดาเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ หรือ
การคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย แล้วนาผลการประเมินของโครงการในปี ท่ผี ่านมาพิจารณาว่า บรรลุ
ตามเป้ าหมายที่กาหนดหรือไม่ หากไม่บรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ต้องหาสาเหตุเพื่อวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงแล้วจัดทาแผนปฏิบัติก าร ประจาปี กาหนดโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ เสนอผู้บริห ารและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ จึงนาแผนมาใช้เป็ น
แนวทางดาเนินงานของโรงเรียนต่อไปตามขัน้ ตอน สรุปเป็ นภาพ ดังนี้

แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทา
โครงการ/กิจกรรม

วิสยั ทัศน์
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
พันธกิจ

จัดทาแผนโครงการ
สอดคล้องแผนกลยุทธ์

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ความพึงพอใจ
ของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์/
เป้ าประสงค์

ค่านิยม
กระบวนการ
ปฏิบตั งิ านตามแผน

กลยุทธ์
แผนปฏิบตั กิ าร

ควบคุม กากับ ติดตาม
ตามแผนกลยุทธ์

แผนผังแสดงการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร

- วิสยั ทัศน์
- พันธกิจ
- เป้ าประสงค์
- แผนกลยุทธ์
- ประกันคุณภาพ
ภายใน
- โครงการ
- เวลา
- ผูป้ ฏิบตั ิ
- งบประมาณ
- เสนอขอความ
เห็นชอบต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

กำรนำแผนปฏิ บตั ิ กำรไปปฏิ บตั ิ (ACTION PLAN Implementation)
โรงเรียนดาเนินการขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ไปยังบุคลากร ผู้ปกครอง ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย พันธมิตร ดังนี้ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรรับรู้ และเข้าใจถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้ าประสงค์ ตัวชีว้ ดั ในการทาแผนกลยุทธ์ส่แู ผนปฏิบตั ิการ 2) แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนงานและ
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 3) จัดประชุม ระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณโดย
พิจ ารณาจากงบประมาณ และ เงิน ระดมทรัพ ยากรทางการศึก ษาของโรงเรีย น 4) มอบหมายให้
ผู้รบั ผิดชอบจัดทาโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ ของโรงเรียน 5) รายงานผลการดาเนินงาน ปั ญหา/
อุ ป สรรคที่เ กิ ด ขึ้น และน าส่ ง แผนงานทุ ก กิ จ กรรม 6) งานนโยบายและแผน ตรวจสอบติ ด ตาม
การดาเนินงานของกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อทาให้มนใจว่
ั ่ าผลการดาเนินการเป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั กิ ารและบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนและนาแผนปฏิบตั ิการไปปฏิบตั ิในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียจะประชุมคณะกรรมการแผนงาน โครงการแล้วเสนอต่อผู้บริหารคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์วสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และเมื่อสิน้ ปี การศึกษาได้จดั ประชุม
โดยผู้บริหาร ผู้รบั ผิดชอบโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับฟั งการนาเสนอ เพื่อนาผลการ
ประเมินหรือปั ญหาของโครงการต่าง ๆ ที่ไม่บรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้นามาปรับปรุงแก้ไขในปี ต่อไป
ทัง้ นี้อาจจะปรับ/เพิม่ /ลด/เลื่อน แผนการดาเนินงานที่ไม่เร่งด่วนออกไปจากกาหนดการเดิม มีการตัง้
งบประมาณสารองในกรณีฉุกเฉินหรือ หางบประมาณจากองค์กรในท้องถิ่นไปสนับสนุ นอย่างเร่งด่วน
เพื่อแก้ไขสถานการณ์การปรับแผนกรณีท่ีกลุ่มงานใดมีงบประมาณเหลือจ่ายหรือไม่เพียงพอจากแผนที่
วางไว้จะมีแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ในประเด็นการเปลีย่ นแปลงที่
อาจเกิดขึ้นดังนี้ นโยบายรัฐและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ โรคติดต่อ และ
งบประมาณ เป็ นต้น โรงเรียนมีความพร้อมในการแก้ปัญหา สามารถปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ าร เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการเร่งด่วน โดยคานึงถึงประโยชน์และความจาเป็ นเป็ นหลัก
โรงเรียนมีการใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบจาลองการประเมินผลตาม CIPP Model
แนวคิด การประเมินของสตัฟเฟิ ล บีม (Stufflebeam’s CIPP Model) ดัง นั น้ โรงเรียนมีการประเมิน
โครงการและกิจกรรมในด้านปริมาณและคุณภาพตามตัวชีว้ ดั ความสาเร็จทีก่ าหนดไว้เมื่อสิน้ สุดงาน โดย
ให้ผู้เรียนแบะผู้ท่มี ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมประเมินผลร่วมกับครู บุค ลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานฯ แล้วนาผลการประเมินมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข
พัฒ นาในการด าเนิน กิจ กรรม และโครงการในปี งบประมาณต่ อไปอย่า งเป็ น ระบบ และพัฒ นาการ
ดาเนินงานทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ทต่ี อบสนองมาตรฐานการศึกษาอย่างมีทศิ ทาง
และเป้ าหมายในการจัดการศึกษา การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริม อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ
ลูกจินดามณีเป็ นคนดีตามวิธีพุทธ และปรัชญาประจาโรงเรียน เรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ ประหยัด
อดทน ฝึ กฝนกิจกรรม การดาเนินงานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ส่ งเสริมความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีการดาเนินงานตามระบบ
วงจรคุณภาพ PDCA
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ผลกำรดำเนิ นกำร
ในปี การศึกษา 2563 โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” มีโครงการ/กิจกรรมทัง้ หมด 27 โครงการ
ดาเนินการสาเร็จตามเป้ าหมายของโครงการ/กิจกรรมทัง้ สิ้น 27 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดย
ดาเนินการทัง้ ทัง้ หมด 27 โครงการ มีตวั ชีว้ ดั ทัง้ หมด 17 ตัวชีว้ ดั ซึง่ บรรลุ ผลความสาเร็จทุกตัวชีว้ ดั และ
สามารถสรุปเป็ นร้อยละความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” ดังแผนภาพ ซึง่
จากแผนภาพพบว่าโรงเรียนโพธิท์ อง “จินดามณี” มีค่าร้อยละความสาเร็จของแผนกลยุทธ์สูงกว่าค่า
เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
ร้อยละความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
ปีการศึกษา 2561 – 2563
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แผนภำพ ร้อยละควำมสำเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ ทอง “จินดำมณี ”
ปี กำรศึกษำ 2561 - 2563
ปัญหำ/อุปสรรค
กระบวนการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารยังไม่เป็ นรูปธรรม และ
ขาดความต่อเนื่อง การใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น
ควรจัดทาโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องการ
พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน
และการนิเทศกากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC
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2.2) กำรบริหำรอัตรำกำลัง และ ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” มีกระบวนกำรดาเนินการด้านขีดความสามารถและ
อัตรากาลังดังนี้

กำรบริหำรทรัพยำกร
โรงเรียนได้รบั จัดสรรงบประมาณจาก 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณรายหัวที่ได้จากรัฐบาล และ
งบประมาณ จากการระดมทรัพยากรนามาจัดสรรให้ 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ ร้อยละ 70
กลุ่มบริหารงานทัวไป
่ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รวมร้อยละ
20 และงบสารองจ่าย ร้อยละ 10 เพื่อให้มนใจสภาวะการเงิ
ั่
นในกรณีมกี ารเปลี่ยนแปลงด้าน ทรัพยากร
และอื่น ๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี จนประสบผลสาเร็จมีการดาเนินงานดังนี้ 1)
แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ เพื่อประสานงานในการควบคุม
การใช้เ งิน งบประมาณตามโครงการ 2) ประเมิน ความเสี่ย งด้า นการเงิน และอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
แผนปฏิบตั กิ ารด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินงาน
จากการดาเนินการบริหารอัตรากาลังและการบริหารทรัพยากรโดยยึดประโยชน์สูงสุดใน
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ส่งผลให้โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” มีอตั รากาลังครูและบุคลากร
ทีเ่ พียงพอ ครูผสู้ อนครบทุกระดับชัน้ และสอนตรงตามวิชาเอกร้อยละ 100
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2.3) ระบบนิ ทศภำยใน

กระบวนการดาเนินงาน
1. กาหนดนโยบายระบบนิเทศ กากับติดตามแบบกัล ยณามิตรเชิงเกื้อกูล มุ่งเน้น
การพัฒนาโดยใช้สุนทรียสนทนาเพื่อสร้างทัศนคติทต่ี รงกันระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ
2. คณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตามประชุมวางแผนดาเนินการนิเทศเยี่ยมชัน้
เรียน กาหนดให้มกี ารนิเทศ 2 แบบ คือ แบบเพื่อนนิเทศเพื่อนหรือจับคู่นิเทศในกลุ่มสาระ และการนิเทศ
เยี่ยมชัน้ เรียนโดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ และศึกษานิเทศก์ประจาโรงเรียน โดยในการนิเทศ กากับ
ติดตาม นอกจากจะเข้าไปเยี่ยมสังเกตชัน้ เรียนโดยตรงแล้ว ยังใช้การนิเทศ กากับติดตามแผนเครื่องมือ
ต่าง ๆ เช่น แบบรายงานผล การปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูผสู้ อนตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ แบบสรุปการส่งแผนการจัดการเรียนการสอน แบบสรุปการนิเทศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การประชุมวิชาการสัญจรแต่ละกลุ่มสาระ การประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ เป็ นต้น
3. ดาเนินการนิเทศตามแผน
4. สรุปรายงานและประเมินผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. ครูเกิดการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เกิดผลงานมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ได้รบั กาลังใจ มีแนวทางแรงบันดาลใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ่อไป
2. ผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนามีคุณภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้
3. ผูบ้ ริหารมีแนวทางในการพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ
2. พัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการนิเทศที่มคี วามหลากหลายและใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงมากยิง่ ขึน้ เช่นการนิเทศออนไลน์
3. จัดกิจกรรมเวทีแสดงผลงานการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน
เพื่อเป็ นการนิเทศ กากับติดตาม ที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาพรวมทัง้ องค์กร และเป็ นการกระตุน้
และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
2.3 ดำเนิ นงำนพัฒนำวิ ชำกำรที่เน้ นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ ำหมำย
โรงเรียนโพธิท์ อง “จินดามณี” ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้ าหมาย และบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทัง้ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชวี ิตจริง
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย และการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย ดัง นี้ โรงเรียน
โพธิทอง
์ “จินดามณี” ได้จดั ทาข้อกาหนดของหลักสูตรและกระบวนการทางานที่จะส่งผลให้การทางาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีส่ ุด โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการได้สารวจข้อมูลและความต้องการ
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ในการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา จากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
ความเป็ น ไปได้ ความพร้อ มในการจัด การศึก ษา ให้ส นองความต้อ งการของผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย
เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จัดประชุมครู ระดมความคิด เพื่อจัดหลักสูตรให้สนองความต้องการของ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมากทีส่ ุด จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
และประเมินผลการใช้หลักสูตร
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทีใ่ ช้ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการศึกษาในปั จจุบนั ทุกปี การศึกษา โดยมีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ศึกษาแนวทางการจัดหลักสูตรของโรงเรียนตามที่
ได้รบั มอบหมายนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
2560) สาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ นโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับ
ศึกษาวิสยั ทัศน์ พันธกิจเป้ าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน
3. วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นและเสียงของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียรวมถึงผลการประเมิน
หลักสูตรในปี ทผ่ี ่านมา
4.คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ในทุกกลุม่ สาระ ร่วมกันจัดทาข้อกาหนดทีส่ าคัญของ
หลักสูตร โดยข้อกาหนดทีส่ าคัญของกระบวนการทีท่ าให้การทางานบรรลุผลตามข้อกาหนดทีส่ าคัญของ
หลักสูตร คือ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญของครู โดยโรงเรียนได้
กาหนดความสามารถนี้เป็ นสมรรถนะหลักทีค่ รูในโรงเรียนทุกคนต้องปฏิบตั ไิ ด้ เพือ่ ส่งผลทาให้ผล
สัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของนักเรียนดีขน้ึ และเป็ นไปตามเป้ าหมายของโรงเรียนทีก่ าหนดไว้
5. จัดกระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
5.1 สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการสอน ด้วยการจัดทาโครงการจัดซื้อ
สื่อวัสดุและอุปกรณ์เทคโนโลยี สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5.2 ส่งเสริมให้ครูมกี ารออกแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็ นระบบ
ด้วยการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ โครงการสอนในทุกรายวิชาทีส่ อน
5.3 ส่งเสริมให้ครูมกี ารวัดประเมินผลการจัดการเรียนรูน้ ักเรียนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการตรวจประเมินแบบทดสอบทีใ่ ช้ในการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยงานวัดผล
กลุ่มสาระ หัวหน้างานวัดผล และรองผูอ้ านวยการกลุม่ บริหารวิชาการ
5.4 ส่งเสริมให้ครูได้รบั การอบรมและพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ กับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา
5.5 ส่งเสริมให้ครูทุกคนทากิจกรรม PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียน และพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ โดยมีการดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชมงคลสุวรรณภูมหิ นั ตรา
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5.6 ส่งเสริมให้ครูทุกคนทาวิจยั ในชัน้ เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน
อย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 เรื่อง
5.7 นิเทศการสอนของครูทุกคน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
6. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรให้กบั นักเรียน ในด้านต่างๆ เช่น การสอนเสริมเพื่อ
เตรีย มความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขนั ้ พื้น ฐาน การทัศ นศึก ษาแหล่ งเรียนรู้
นอกห้องเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันกีฬา การแนะแนวการศึกษาต่อ การสอนเสริม
ทีจ่ ดั โดยหน่วยงานภายนอกในโอกาสต่างๆ
7. จัดหลักสูตรทีส่ ่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพ ด้วยการเปิ ดสอนรายวิชาเพิม่ เติมทีใ่ ห้
ความรู้ซึ่งนักเรียนสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ และเปิ ดเป็ นกิจกรรมให้นักเรียน
เลือกเรียนในวิชาชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียน
8. กลุ่มเด็กเรียนร่วม โรงเรียนได้จดั ให้นักเรียนพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ โดยจัด
ครู พ่ีเ ลี้ยงดูแ ละการวัดประเมินผลการเรีย นรู้ข องเด็กในกลุ่ มนี้จ ะใช้เกณฑ์สาหรับ เฉพาะเด็กพิเศษ
โดยเน้นประเมินพัฒนาการในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยงั มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ในกลุ่ ม นี้ โ ดยเฉพาะ เช่ น การส่ ง เสริ ม ความสามารถด้ า นการอ่ า น การคิ ด ค านวณ การพัฒ นา
ความสามารถทางด้านดนตรีและศิลปะ นอกเวลาเรียน
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ผลกำรดำเนิ นงำน
การจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อเน้นพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้ าหมาย
กระบวนกำร
ผลลัพธ์
แนวทำงกำรพัฒนำ
- สารวจชุมนุมทีน่ ักเรียนสนใจ
- มีชุมนุมเปิ ดให้นกั เรียนเลือก 54 ชุมนุม
โดยจัดเป็ นกลุม่ 9 กลุ่มดังนี้
- อาชีพ
12 ชุมนุม
- ประดิษฐ์, ทดลอง
11 ชุมนุม
- ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี 4 ชุมนุม
- ปลูกฝังจิตสานึก รณรงค์ดูแลสิง่ แวดล้อม
ภายในโรงเรียน
1 ชุมนุม
- คานวณ
3 ชุมนุม
- ภาษา
11 ชุมนุม
- สังคมวัฒนธรรม
5 ชุมนุม
- เทคโนโลยี
3 ชุมนุม
- กีฬา
4 ชุมนุม
รวม 54 ชุมนุม
- นักเรียนเลือกชุมนุมทีต่ นเองถนัดและสนใจ

- ครูมกี จิ กรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกอย่าง
หลากหลาย
- นักเรียนสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนในวิชาชุมนุม
ไปใช้ประโยชน์ของการต่อยอดองค์ความรูใ้ นการ
เรียน และการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ให้แก่
ตนเอง รวมถึงการสร้างรายจากการเรียนชุมนุม
ด้วย

ปั ญหา/อุปสรรค
- นักเรียนบางส่วนมีความสนใจ
นอกเหนือจากวิชาชุมนุมทีค่ รูเปิ ดสอน
แนวทางการพัฒนา
- ให้นักเรียนจับกลุ่มนักเรียนทีม่ คี วามสนใจ
เหมือนกันแล้วหาครูทป่ี รึกษาชุมนุมในการ
ดูแลการเรียนการสอน
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ผลกำรดำเนิ นงำน
โครงกำรเรียนรวม (Inclusive School)
ปี กำรศึกษำ 2563 มีนักเรียน เรียนรวม 23 คนดังนี้
1. ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 มี 2 คน
2. ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 มี 10 คน
3. ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มี 7 คน

4. ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มี 3 คน
5. ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มี 1 คน

ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ประเภทบกพร่องทางการได้ยนิ
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ประเภทบกพร่องทางการเห็น
ประเภทออทิสติก
ประเภทบกพร่องทางการเห็น

2 คน
10 คน
1 คน
5 คน
1 คน
3 คน
1 คน

จากผลการดาเนินงานส่งผลให้เกิดการพัฒนานักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษสามารถอยู่ร่วม
และกิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข สามารถเรียนรูไ้ ด้เต็มตามศักยภาพ

รำยงำนผลกำรดำเนิ นกำรโครงกำรเรียนรวม
โครงกำร/กิ จกรรม กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ที่เกี่ยวของกับกำรดำเนิ นงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้ นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ ำหมำย
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2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิ ชำชีพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 สารวจความต้องการอัตรากาลัง/ด้านความสามารถ คือ ความรูแ้ ละทักษะ (วิชาเอก/
วิช าโท) ความถนั ด /ความเชี่ย วชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ ข องบุ ค ลากร เพื่อ พิ จ ารณาให้
ปฏิบตั งิ านตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน กาหนดภารกิจและอัตรากาลัง เพื่อให้บุคลากรทางาน
ในกลุ่มงาน ทีต่ นเองถนัด ซึง่ ก่อให้เกิดความตัง้ ใจในการทางานและส่งผลให้งานประสบความสาเร็จ
ขัน้ ที่ 2 จัดทาแผนอัตรากาลังระยะเวลา 10 ปี โดยวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนไหว จาก
ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร แนวโน้มการขอย้าย การเกษียณอายุราชการแต่ละปี เพื่อกาหนดตาแหน่งและ
จานวนบุคลากรทีต่ อ้ งการตามคุณสมบัติ ทักษะ สมรรถนะ โดยพิจารณาร่วมกัน
ขัน้ ที่ 3 นาผลการสารวจมาวิเคราะห์อัตรากาลัง เพื่อวางแผนการบริหารงาน กาหนดให้
ครู ผู้ ส อนได้ ส อนตรงกับ วุ ฒิก ารศึก ษา กลุ่ ม สนั บ สนุ น การสอนพิจ ารณาจากภาระงานที่ต รงกั บ
ความสามารถของบุคลากรที่มอี ยู่แต่งตัง้ คณะทางานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน โดยให้แต่ละ
กลุ่มประชุมและจัดทาคู่มอื ปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ที่ 4 กาหนดการประเมินขีดความสามารถทักษะสมรรถนะของบุคลากร โดยประเมิน
ภาคเรียนละ 1 ครัง้ จัดระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร โดยมอบหมายให้หวั หน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ /หัว หน้ างาน เป็ น ผู้ป ระเมินผลโดยใช้แ บบประเมินประสิทธิภ าพประสิท ธิผ ลการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการครู และรายงานผลการประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล
ขัน้ ที่ 5 นาผลประเมินขีดความสามารถทักษะสมรรถนะมาทบทวนปรับปรุงพัฒนา จัดทา
เป็ นแผนพัฒนาตนเองเป็ นรายบุคคล (ID PLAN) เป็ นแผนพัฒนาความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อให้บุคลากรมีความเชีย่ วชาญ
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิ ชำชีพ
การพัฒนาครูดว้ ยกระบวนการชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC)
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูด้วยการจัดอบรมในแต่ละภาคเรียน
โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมเิ ข้ามาบริการทางวิชาการในการถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ซึง่ ในการจัดอบรมให้กบั ครูทงั ้ โรงเรียนในแต่ละครัง้ จะมีการสารวจข้อมูลความต้องการของ
ครูในเรื่องทีส่ นใจ มีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์กบั ครูผสู้ อนร่วมกัน รวมถึงข้อมูลจากชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งหลังจากที่ครูได้รบั การอบรมพัฒนาแล้วจะมีนิเทศ กากับติดตามโดยการรายงาน
ผลการนาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนด้วย
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2. จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเปิ ดประสบการณ์ในการศึกษาเรียนรู้และการพัฒ นา
การปฏิบตั งิ าน

กิจกรรมศึกษาดูงาน
3. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตรเชิงเกื้อกูลมุ่งเน้นการพัฒนา
โดยผูบ้ ริหาร ครูผนู้ ิเทศร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจาโรงเรียน เข้าสังเกตการสอน สะท้อนข้อมูลป้ อนกลับ
เพื่อสร้างเสริมกาลังใจและเพิม่ เติมแนวทางการพัฒนา

4. ส่งเสริมการพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC) โดยครู
มีการรวมกลุ่มกัน สะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ตามประเด็นเรื่องที่สนใจหรือปั ญหาที่เกิดขึ้น มีการ
เรียนรู้และแบ่งปั นความรู้กนั ระหว่างกันแบบกัลยาณมิตร มีการจัดตารางคาบ PLC ที่ชดั เจนกาหนดลง
ไปในตารางเรียนตารางสอน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิเ ป็ นพี่เ ลี้ยงในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินการ

ขัน้ ตอนกำรนำ PLC ไปสู่กำรปฏิ บตั ิ
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กำรเข้ำรับกำรพัฒนำตนเองของครู
ผลงำนของครู
1. การเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ระดับ สพฐ. ระดับ 2 ดาว
3. ครูดศี รีอ่างทอง ระดับจังหวัด
4. ครุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
จานวนครูทเ่ี พิม่ วิทยฐานะ : ตาแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย เป็ น ตาแหน่ง ครู คศ. 1 จานวน 4 ราย
จานวนชัวโมงการอบรมพั
่
ฒนาของบุคลากร
เวลำกำรอบรมพัฒนำตนเอง
(ชัวโมง)
่
น้อยกว่า 12 ชัวโมง
่
12 -25 ชัวโมง
่
26 – 50 ชัวโมง
่
51 – 75 ชัวโมง
่
76 -100 ชัวโมง
่
มากกว่า 100 ชัวโมง
่
รวม

จำนวน(คน)

คิ ดเป็ นร้อยละ

2
23
13
6
8
8
60

3.33
38.33
21.67
10.00
13.33
13.33
100.00

สถิติการอบรมพัฒนาตัวเองของบุคลากร
3.33%
13.33%
13.33%
38.33%
10.00%
21.67%

น้ อยกว่ำ 12 ชัวโมง
่

12 -25 ชัวโมง
่

26 – 50 ชัวโมง
่
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ผลกำรดำเนิ นงำน
1. ครูสามารถนาความรู้ ทักษะต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั จากการอบรมมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้กบั ผูเ้ รียน นอกจากนัน้ ครูยงั สามารถนาวิชาความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการอบรมมาถ่ายทอด
ให้กบั ผูเ้ รียนได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อได้อกี ด้วย
กำรอบรมกำรใช้ Google Products for Education
กำรอบรมพัฒนำเรื่องกำรจัดทำสื่อ หรือ เอกสำรแบบ infographic
กำรอบรมกำรใช้ Google App For Education ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์

แนวทำงกำรพัฒนำ
จัดโครงการกิจกรรมให้ครูได้แสดงผลงาน ถ่ายทอดการปฏิบตั ิท่เี ป็ นเลิศ สื่อ นวัตกรรมของ
ตนเองและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซงึ่ กันและกันเพื่อเป็ นเวทีให้ครูได้พฒ
ั นาตนเองและสร้างแรงจูงใจให้เพื่อน
ครูท่านอื่น ๆ ได้พฒ
ั นาตนเองด้วย
แหล่งข้อมูล/ร่องรอยหลักฐำน
1. แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan )
2. รายงานชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC)
3. โครงการศึกษาดูงาน
4. ภาพการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
5. ข้อมูลสรุปการพัฒนาตนเองของครู
6. ผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบออนไลน์ซงึ่ เป็ นผลจากการรับการอบรมเรือ่ ง
การใช้ Google App For Education
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2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทัง้ ภายใน และภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดในการ
ดาเนินการ ดังนี้
1) กำรจัดทำแผนกำรใช้อำคำรสถำนที่
มีการจัดทาแผนการใช้อาคารสถานทีแ่ ละดาเนินการเกีย่ วกับการใช้อาคารเรียน ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ โดยได้ดาเนินการวางแผนการใช้อาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน มี
การบ ารุ ง รัก ษา ซ่ อ มแซม และดู แ ลอาคารสถานที่แ ละสภาพแวดล้อมให้อ ยู่ใ นสภาพที่ม นคง
ั ่ และ
ปลอดภัย พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ เห็นได้จากสภาพห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณ
โรงเรียนอยู่ในสภาพทีเ่ รียบร้อย สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
2) กำรบำรุงรักษำ ซ่อมแซม และดูแลอำคำรสถำนที่ให้มีควำม
ปลอดภัย
สถานศึกษาได้มกี ารดาเนินการบารุงรักษา ซ่อมแซม และดูแลอาคาร
สถานที่ทงั ้ ภายในและภายนอกห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ภ ายในโรงเรียน กิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของนักเรียนให้อยู่ในสภาพทีม่ นคง
ั ่ และปลอดภัย มีความสะอาด สวยงาม และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งทางสถานศึก ษาได้มีการดาเนินการบารุงรักษา ซ่อมแซม และดูแล
อาคารสถานทีแ่ ล้วเสร็จไปแล้ว ยกตัวอย่าง เช่น
- ซ่อมแซมกาแพงทีพ่ งั จากพายุ
- ซ่อมบารุงพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนของนักเรียน
- ดูแลต้นไม้ทรงปลูก 2 ต้นร่วมกับเครือข่ายกรมทรัพยากร
- จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีเพิม่ เติมในการจัดการเรียนการสอน
โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
- รักษารูปแบบอาคารเก่า 2 หลังให้คงสภาพเมือ่ แรกสร้าง
อำคำรสถำนที่
- ให้บริการชุมชน สถานทีอ่ อกกาลังกาย/สถานทีจ่ ดั งาน/สถานทีป่ ระชุม
ภำพกำรบำรุงรักษำ ซ่อมแซม และดูแลอำคำรสถำนที่
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3) กำรจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมและเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
กาหนดนโยบายแหล่งเรียนรูร้ อบห้องเรียน โดยในทุกห้องเรียนจะมีการจัดบรรยากาศของเรียน
ทีม่ คี วามสะอาด ปลอดภัย และมีส่อื การเรียนรูท้ ค่ี รูและผูเ้ รียนร่วมกันจัดทาขึน้

ภำพกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ผลกำรดำเนิ นงำน
โรงเรียนมีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี สะอาด ร่มรื่น และบรรยากาศทีเ่ หมาะสมต่อ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน อีกทัง้ ยังมีแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกห้องเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูผ้ เู้ รียน ผูเ้ รียน
สามารถค้นคว้าหาความรูไ้ ด้ทงั ้ ภายในและภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยงั รวมถึงแหล่งเรียนรูภ้ ายใน
ชุมชนอีกด้วย
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. พัฒนาห้องเรียนให้มคี วามสวยงาม สะอาด และจัดทาป้ ายนิเทศให้ความรู้ เพือ่ สร้าง
บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
2. พัฒนาห้องเรียนให้มสี อ่ื เทคโนโลยีทพ่ี ร้อมในการจัดการเรียนรูม้ ากขึน้
3. พัฒนาห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ต่ี อบสนองกับความต้องการของผูเ้ รียนมากยิง่ ขึน้
แหล่งข้อมูล/ร่องรอยหลักฐำน
1. โครงการ กิจกรรม
2. ภาพถ่าย
3. สถานทีจ่ ริง
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
1) กำรใช้ g-suite
เพื่อเป็ นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเป็ นสื่อ แหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติมในชัน้
เรียน และเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนช่วยขับเคลือ่ นงานภายในองค์กรได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วยิง่ ขึน้ พร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยทีช่ ่วยเพิม่ ความมันใจในการใช้
่
งานภายในองค์กร
g-suite โรงเรียนโพธิ์ ทอง “จินดำมณี ”
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2) กำรใช้ระบบ SGS เป็ นระบบการประเมินผลการ
เรีย นรู ป แบบใหม่ข องโรงเรีย นกลุ่ มมัธ ยมศึกษาทัวประเทศ
่
ของสานักงานการศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
วัด ผลและประเมิน ผลการเรีย นที่อ ยู่ ใ นระบบเปิ ด โดยการ
ประเมินผลผ่านอินเตอร์เน็ต และ ทาให้ระบบการประเมินผลมี
ความรวดเร็ว และทันสมัยมากยิง่ ขึน้ และนักเรียนยังสามารถ
ดูผลการเรียนด้วยตนเองได้อกี ด้วย
กระบวนกำร
1. ศึกษารูปแบบแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของผู้เรียน
เป็ นรายบุค คลให้ครอบคลุมสอดคล้องเป็ นประโยชน์ ในการนาข้อมูลมาใช้ใ นการทบทวน วิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป
2. ประชุมร่วมกันกาหนดการจัดทาฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของผู้เรียน
เป็ นรายบุคคล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและระบบออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูล การจัด
กระทาข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล
3. ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลคุณภาพ และผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของผู้เรียนเป็ นรายบุค คล
เช่น การบันทึกการวัดประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนตามหลักสูตรโดยใช้ระบบ SGS
4. กากับ ติดตาม ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลคุณภาพ และผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของผู้เรียน
เป็ นรายบุคคล โดยการตรวจสอบการส่งข้อมูลการวัดประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในระบบ SGS
ผลกำรปฏิ บตั ิ งำน
มีฐานข้อมูลผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลทีเ่ ป็ นระบบ ชัดเจน ตรวจสอบได้
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ขับเคลื่อนการนาข้อมูลผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลมาใช้ในการทบทวน
วางแผนการพัฒนาการดาเนินงานในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน
ให้มากขึน้
2. พัฒนาการจัดทาฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล
โดยใช้เทคโนโลยีและระบบออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูล การจัดกระทาข้อมูล และการ
เข้าถึงข้อมูล
แหล่งข้อมูล/ร่องรอยหลักฐำน
ระบบ SGS

หน้า | 127

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ในช่วง COVID 19

4) กิ จกรรมจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
1. กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ICT เพือ่ การเรียนรู้
2. กิจกรรมพัฒนาระบบและบริการด้าน ICT
3. กิจกรรมหุน่ ยนต์เพื่อการเรียนรู้
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 ผลกำรประเมินจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้
1. กิ จกรรมพัฒนำเครือข่ำย ICT เพื่อกำรเรียนรู้
- มีวสั ดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการเพียงพอกับจานวนนักเรียนและ
สอดคล้องกับหลักสูตร
- ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้
และนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กิ จกรรมพัฒนำระบบและบริกำรด้ำน ICT
- นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้ ร้อยละ 100
- นักเรียนทุกคนได้รบั การบริการสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 40 ชัวโมง
่ ต่อปี
3. กิ จกรรมหุ่นยนต์เพื่อกำรเรียนรู้
- นักเรียนใช้หนุ่ ยนต์ในทางสร้างสรรค์มากขึน้
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการต่างๆ ทัง้ ระดับจังหวัด และระดับภูมภิ าค
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิ ง

รายละเอียดสรุปกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ICT เพื่อการเรียนรู้

รายละเอียดสรุปกิจกรรมพัฒนาระบบและบริการด้าน ICT

รายละเอียดสรุปกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสำคัญ
ผลกำรประเมินตนเอง ระดับคุณภำพ 4 ดีเลิ ศ
3.1 กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิ ดและปฏิ บตั ิ จริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ประเด็นกำรพิ จำรณำ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ 2563

ผลกำรประเมิน

ครูทุกกลุม่ สาระ
การเรียนรูจ้ ดั การเรียนรู้
ทีเ่ น้นกระบวนการคิด
และให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ิ
จริง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั ของ
หลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้

ดีเลิ ศ
(ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละ 90 จัดการเรียนรูท้ ่ี
เน้นกระบวนการคิด และให้
ผูเ้ รียนฝึกปฏิบตั จิ ริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั
ของหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้)

ดีเลิ ศ
(ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละ 100 จัดการเรียนรูท้ ่ี
เน้นกระบวนการคิด และให้
ผูเ้ รียนฝึกปฏิบตั จิ ริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั
ของหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้)

เปรียบเทียบ
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบ
ค่ำเป้ ำหมำย
เท่ำกับค่ำ
เป้ ำหมำย

 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนิ นงำนตำมโครงกำร/กิ จกรรม
โรงเรียนโพธิทอง“จิ
์
นดามณี” ได้ดาเนินการกาหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาดาเนินการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรสถานศึกษา นาผลการวิเคราะห์ มาวางแผนออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน ที่เน้นกระบวนการคิด
ขัน้ สูง การปฏิบตั ิจริงและการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ โดยกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดผลประเมินผล ให้ครอบคลุมทัง้ ด้านความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติ และด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยมีการนิเทศ กากับ ติดตาม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิท ธิภ าพ
เกิดประสิทธิผล ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจัดให้มกี ารพัฒนาครูและบุคลากร ร่วมถึงการสร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ ให้ ค รู จ ัด การเรี ย นรู้ ใ ห้ นั ก เรี ย นไ ด้ ผ่ า น
กระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง ทัง้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้ เรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย แสดงดังแผนภาพและ
ตารางดังนี้
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เรื่อง / ประเด็น
กำรวิ เครำะห์หลักสูตร

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

วิ ธีกำรดำเนิ นงำน
- จัดอบรมการวิเคราะห์หลักสูตรโดยวิทยากรภายนอก
- ให้ความรูก้ บั ครูใหม่ ผ่านการนิเทศครูใหม่
- คุณครูแต่ละท่าน ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชีว้ ดั สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ครูทุกคนการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ทุกภาคเรียน
ส่งกลุม่ บริหารวิชาการ

กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ - นาข้อมูลจากการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชามา วางแผนและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วธิ สี อนเทคนิคการสอน ทีฝ่ ึกทักษะการ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น นาเสนอผลงาน วางแผนใช้ส่อื /แหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผล มีกจิ กรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้อง
กับธรรมชาติของสาระการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้และปฏิบตั ไิ ด้จริง เพื่อให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพ เน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้ รียนเป็ น
เป้ าหมายของการพัฒนา และปรับปรุงพัฒนาการออกแบบการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผูเ้ รียน ท้องถิน่ และ
ชุมชน ทีส่ ามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
- ส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ทห่ี ลากหลาย การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก(Active Learning) ในทุกรายวิชา เน้นให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยการลง
มือปฏิบตั จิ ริง(Learning by doing) อาทิ เช่น
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ(Cooperative Learning), วิธสี อนแบบระดม
สมอง(Brainstorming) , การสอนแบบอภิปราย(Discussion group) , การ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู(้ Inquiry Based) , วิธสี อนโดยใช้เกมส์ , วิธสี อน
แบบสาธิต(Demonstation method) , การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน (Project-based Learning) , การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ย้อนกลับ(Backward Design) , การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน,
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี
และการบูรณาการอาชีพเพื่อการมีงานทา เช่น กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
เป็ นต้น
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เรื่อง / ประเด็น
รู้จกั ผู้เรียนเป็ นรำยบุคคล

กิ จกรรมชุมนุม

กำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรจัดกำรเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

วิ ธีกำรดำเนิ นงำน
- ครูมกี ารวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็ นรายบุคคล เพื่อนาข้อมูลไปออกแบบการ
จัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับนักเรียน โดยมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลาย
ในการวิเคราะห์ผเู้ รียนตามธรรมชาติวชิ าของตนเอง อาทิ เช่น
การสอบวัดผลก่อนเรียน (Pre -Test) เพื่อแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนออกเป็ น เก่ง
กลาง อ่อน มอบหมายการบ้านทีม่ คี วามท้าทายมาก สาหรับผูเ้ รียน
กลุ่มเก่ง จัดสอนซ่อมเสริมให้กบั นักเรียนกลุ่มอ่อน
- ครูมแี ผนการเรียนรูเ้ ฉพาะสาหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่อง / พิการ
ในรายวิชาทีม่ กี ารเรียนร่วม
- มีกจิ กรรมชุมนุมทีห่ ลากหลาย เหมาะสมกับผูเ้ รียนทุกคน
- เปิ ดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนชุมนุ มได้ตามความถนัดและความ
สนใจ
- มีการใช้วทิ ยากรภายนอก เช่น ครูภูมปิ ั ญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน
เข้ามาให้ความรูผ้ เู้ รียนโดยตรง เป็ นต้น
- มีระบบบริหารจัดการการชุมนุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ติดตาม
ความก้าวหน้าของการวัดผล ประเมินผลเป็ นระยะๆ
- พัฒนาการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
โดยเป็ นเครือข่ายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ , เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐานสสวท.
- สร้างเครือข่ายการเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอก อาทิ เช่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็ นต้น เพื่อส่งเสริมผูเ้ รียน
ให้เต็มศักยภาพ
- จัดความพร้อมทางด้านกายภาพ ให้สามารถจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่าง
หลากหลาย อาทิ เช่น การมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ /
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง /
- ใช้แหล่งเรียนรูภ้ ูมปิ ั ญญาท้องถิน่ อาทิ เช่น การจักสาน เป็ นต้น
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

มี ก ารนิ เ ทศติ ด ตาม ประเมิ น ผลตามสภาพจริง ด้ ว ยเครื่อ งมือ ที่ห ลากห ลาย ได้ แ ก่
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แบบวัดภาคปฏิบัติ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสารวจ
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินค่า แบบบันทึกพฤติกรรม แบบประเมินนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 1 ครัง้
และ google form ให้ครูทุกคนและบุคลากรทีท่ าการสอนกรอกข้อมูลรายงาน

google form แบบฟอร์มเก็บข้อมูลงำนประกันคุณภำพภำยใน มฐ.3 ปี กำรศึกษำ 2563 ของ พ.จ.
https://docs.google.com/forms/d/1AxG1aN94kFXZsFVz2EFrDoroglRTwYoY2dK3Vn7ypI/edit
❖ ผลกำรดำเนิ นโครงกำร
จากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ของโรงเรียนโพธิทอง“จิ
์
นดามณี” การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
(Active Learning) ทีเ่ น้นกระบวนการคิด และให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั จิ ริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้ ดาเนินการผ่านโครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
โครงกำร/กิ จกรรม
กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิ จกรรม
โครงการพัฒนาการจัดการ
ขัน้ วำงแผน (PLAN)
เชิ งปริมำณ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
1. ประชุมวางแผนการจัดทา
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน
เรียนรู้
โครงการ การจัดนิทรรศการ และขอ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์มี
วิทยาศาสตร์ส่โู รงเรียน
อนุมตั โิ ครงการ
ค่าเฉลีย่ สูงกว่า ร้อยละ 60 ทีเ่ ป็ นค่า
มาตรฐานสากล
2. แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมต่าง เป้ าหมาย ร้อยละ 89.75 เพิม่ ขึน้ ร้อย
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์ ๆ
ละ 4.95
ทางการเรียน กลุม่ สาระการ ขัน้ ดำเนิ นกำร (DO)
2. นักเรียนมีผลการทดสอบทางการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
1. ประชาสัมพันธ์/รับสมัครนักเรียน ศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ผูม้ คี วามสามารถและสนใจเข้าร่วม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และ 6 ให้มี
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 28.94 ซึง่ ลดลง
กิจกรรม
2. ดาเนินการฝึกซ้อมนักเรียนก่อน ร้อยละ 2.65 และร้อยละ 28.94 ซึง่
ลดลงร้อยละ 2.47 ตามลาดับ
เข้าร่วมการแข่งขัน
3. นักเรียน ม.1- ม.6 ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
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โครงกำร/กิ จกรรม

- กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์

กระบวนกำรดำเนิ นงำน
3. นานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์
กับหน่วยงานต่าง ๆ
4. จัดทาหลักฐานและเบิกเงินตาม
โครงการ
ขัน้ ตรวจสอบ (CHECK)
สรุปข้อคิดเห็นจากการจัดงาน
แยกเป็ น 2 กลุม่ คือ จากนักเรียน
และครู
ขัน้ รำยงำน (ACTION)
สรุปข้อมูลจากทุกรายการจัด
กิจกรรม ทาเป็ นรูปเล่มเป็ นรายงาน
และสรุปผลการจัดกิจกรรม
ขัน้ วำงแผน (PLAN)
1. ประชุมวางแผนและจัดทา
โครงการ การจัดนิทรรศการ
2. ขออนุมตั โิ ครงการ
ขัน้ ดำเนิ นกำร (DO)
1. แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมต่าง
ๆ
2. ประชาสัมพันธ์/รับสมัครนักเรียน
ผูม้ คี วามสามารถและสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม
3. ฝึกซ้อม/ดาเนินการจัดทาสิง่
ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิ จกรรม
วิจารณ- ญาณ อภิปราย และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ร้อยละ 90.13 เพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 0.46
เชิ งคุณภำพ
1. นักเรียนมีเจตคติตอ่ วิชา
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานสิง่
ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 2 ชิน้ งาน
ได้แก่
- เครื่องปอกสับปะรด
แบบ All in one
- เครื่องวัดอุณหภูมอิ จั ฉริยะ
2. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมทา
กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

หน้า | 134

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โครงกำร/กิ จกรรม
- กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

กระบวนกำรดำเนิ นงำน
4. นานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์
กับหน่วยงานต่างๆ
5. จัดทาหลักฐานและเบิกเงินตาม
โครงการ
ขัน้ ตรวจสอบ (CHECK)
สรุปข้อคิดเห็นจากการจัดงาน
แยกเป็ น 2 กลุม่ คือ จากนักเรียน
และครู
ขัน้ รำยงำน (ACTION)
สรุปข้อมูลจากทุกรายการจัด
กิจกรรม ทาเป็ นรูปเล่มเป็ นรายงาน
และสรุปผลการจัดกิจกรรม

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิ จกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะทางวิทยา
ศาสตร์ และเจตคติทด่ี ตี อ่
วิทยาศาสตร์
2. นักเรียนเข้าร่วมการประกวด
ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ในระดับชาติ

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน ขัน้ วำงแผน (PLAN)
เชิงปริมาณ
1. ประชุมวางแผนและจัดทาโครงการ 1. ครูและนักเรียนร้อยละ 100
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนสู่
การจัดนิทรรศการ
สากล
ได้รบั ความรูจ้ ากกิจกรรม Science
2. ขออนุมตั โิ ครงการ
Teen
ขัน้ ดำเนิ นกำร (DO)
2. นักเรียนร้อยละ 5 ได้รบั เกียรติ
1. แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมต่างๆ บัตรเชิดชู ได้เกรดเฉลีย่ วิชา
2. ประชาสัมพันธ์/รับสมัครนักเรียนผู้ วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ระดับ
มีความสามารถและสนใจเข้าร่วม
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลายตัง้ แต่ 3.00
3. จัดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
ขึน้ ไป
และจัดนิทรรศการ
เชิงคุณภาพ
4. จัดทาหลักฐานและเบิกเงินตาม
1. นักเรียนมีความรูแ้ ละทักษะทาง
โครงการ
วิทยาศาสตร์ดขี น้ึ
ขัน้ ตรวจสอบ (CHECK)
สรุปข้อคิดเห็นจากการจัดงานแยก
เป็ น 2 กลุ่ม คือ จากนักเรียนและครู
ขัน้ รำยงำน (ACTION)
สรุปข้อมูลจากทุกรายการจัด
กิจกรรม ทาเป็ นรูปเล่มเป็ นรายงาน
และสรุปผลการจัดกิจกรรม
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โครงกำร/กิ จกรรม
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทยสู่โรงเรียน
มาตรฐาน สากล
- กิจกรรมรักการอ่าน

โครงการ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
- กิจกรรม เสียงตามสาย
ภาษาต่างประเทศ

กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ขัน้ วำงแผน (PLAN)
1. ประชุมวางแผนและจัดทา
กิจกรรมรักการอ่านของครูในกลุม่
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
2. ขออนุมตั โิ ครงการ
ขัน้ ดำเนิ นกำร (DO)
1.จัดกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน
2. จัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนทีม่ ี
ปั ญหาด้านการอ่านและเขียน
ขัน้ ตรวจสอบ (CHECK)
สรุปข้อคิดเห็นจากการจัดงาน
แยกเป็ น 2 กลุม่ คือ จากนักเรียน
และครู
ขัน้ รำยงำน (ACTION)
1. ประเมินจากการกรอกแบบสอบ
ถามของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
2. สรุปผลการประเมิน จัดทาเป็ น
รูปเล่มเป็ นรายงานและสรุปผลการ
จัดกิจกรรม
ขัน้ วำงแผน (Plan)
- วางแผนการดาเนินงานโดยใช้
ภาษาอังกฤษ
ขัน้ ดำเนิ นกำร (Do)
- แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ฝึกซ้อมนักเรียนเพือ่ ทากิจกรรม
ขัน้ ตรวจสอบ (Check)
- ตรวจสอบข้อมูลจากการดาเนิน
กิจกรรม
ขัน้ รำยงำน (Action)
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรม

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิ จกรรม
เชิ งปริมำณ
นักเรียนมีทกั ษะการอ่านและการ
เขียนทีด่ ขี น้ึ ร้อยละ 90 และส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิวิ์ ชา
ภาษาไทยสูงขึน้ ด้วย
เชิ งคุณภำพ
1.) นักเรียนได้เป็ นตัวแทนแข่งขัน
ด้านภาษาไทย
2.) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันสาคัญภาษาไทย และได้
ความรูจ้ ากการเข้าร่วมกิจกรรม
3.) นักเรียนมีเจตคติทด่ี แี ละมีส่วน
ร่วมอนุรกั ษ์ภาษาไทย

ด้ำนปริมำณ
ผูเ้ รียนทุกคนร่วมกิจกรรมเสียง
ตามสาย
ด้ำนคุณภำพ
ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม
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โครงกำร/กิ จกรรม
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และ วัฒนธรรมสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล
- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ขัน้ วำงแผน (PLAN)
1. วางแผนการดาเนินกิจกรรม
ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ เพือ่
เตรียมการดาเนินการกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม ประจาปี 2563
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ
3. บันทึกข้อความขอความร่วมมือ
แจ้งครูทป่ี รึกษาและนักเรียนแกนนา
ห้องเรียนละ 3 คน ร่วมดาเนินการ
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
ขัน้ ดำเนิ นกำร (DO)
1. จัดอบรมนักเรียนแกนนา เพื่อ
ดาเนินโรงเรียนคุณธรรม ตาม
พฤติกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหาของ
ห้องเรียน เพือ่ ต้องการแก้ไข โดยใช้
คุณธรรมอัตลักษณ์ความพอเพียง
ความกตัญญู ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ความรับผิดชอบและอุดมการณ์
คุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
คุณธรรม เพือ่ นาไปร่วมดาเนินการ
ในห้องเรียน ตามระยะเวลาที่
กาหนด
2. จัดเวทีดาเนินการโครงงาน
คุณธรรมห้องเรียน และประกวด
โครงงานคุณธรรม
ขัน้ ตรวจสอบ (CHECK)
จัดทาใบเกียรติบตั รมอบ
นักเรียนแกนนา
ขัน้ รำยงำน (ACTION)
6. สรุปประเมินผลโครงการ
สรุปประเมินผลโครงการ

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิ จกรรม
เชิ งปริมำณ
ผลการประเมินโครงการหลังการ
ดาเนินงานโดยรวมเฉลีย่ ทุกด้านอยู่
ในระดับ 86.18 และมีคะแนนเฉลีย่
ในแต่ละด้านดังนี้คอื
- ด้านปั จจัยทีใ่ ช้ คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 83.23
- ประเมินกระบวนการดาเนินงาน
ตามกระบวนการ คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 87.67
- ประเมินผลการดาเนินงาน
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 90.11
เชิ งคุณภำพ
1.) นักเรียนมีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และผูอ้ น่ื ทาน
อาหารเก็บทีเ่ ตรียมไว้
2.) นักเรียนมีวนิ ัยในตนเองมา
โรงเรียนตรงเวลา เดินแถวซือ้ อาหาร
เครื่องดืม่
3.) นักเรียนแสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวที การเคารพครูอาจารย์
การมีสมั มาคารวะ ไม่พดู คาหยาบ

หน้า | 137

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

โครงกำร/กิ จกรรม
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ ารงานอาชีพ และ
เทคโนโลยีส่โู รงเรียน
มาตรฐานสากล
- กิจกรรมโครงงานอาชีพ

กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ขัน้ วำงแผน (PLAN)
ประชุมหารือ บุคลากรในกลุม่
สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ขัน้ ดำเนิ นกำร (DO)
1. ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
ให้
เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ
2. ดาเนินการจัดกิจกรรม
ขัน้ ตรวจสอบ (CHECK)
ดาเนินการตรวจสอบจาก
หลักฐานการดาเนินกิจกรรมจาก
เอกสารและรูปภาพต่าง ๆ และจาก
การจัดซือ้ อุปกรณ์
ขัน้ รำยงำน (ACTION)
สรุปรูปเล่มรายงานการดาเนิน
กิจกรรมผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิ จกรรม
เชิ งปริมำณ
ผลการประเมินโครงการหลังการ
ดาเนินงานโดยรวมเฉลีย่ ทุกด้านอยู่
ในระดับ ดี และมีคะแนนเฉลีย่ ในแต่
ละด้านดังนี้คอื 4.33
เชิ งคุณภำพ
1.) ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีมี
โครงงานอาชีพจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึน้
2.) นักเรียนโรงเรียนโพธิทอง“จิ
์
นดา
มณี” มีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนสูงขึน้
และมีเจตคติทด่ี ตี อ่ วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
3.) มีอุปกรณ์ทเ่ี พียงพอต่อการ
บริการและการใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ ลิ ปะสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล
- กิจกรรมวันวิพธิ ทัศนากลุม่
สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ

ขัน้ วำงแผน (PLAN)
1. ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ เพื่อปรึกษาหารือและ
วางแผน เกีย่ วกับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวัน
วิพธิ ทัศนาทีจ่ ะดาเนินการเพือ่ เป็ น
การส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
ไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์
2. ให้ครูทร่ี บั ผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรมเขียนกิจกรรมตามทีเ่ สนอ
เพื่อจะดาเนินการประมาณการหา
ค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม

เชิ งปริมำณ
1.) นักเรียนให้ความสนใจและเข้า
ร่วมกิจกรรมวันวิพธิ ทัศนาร้อยละ
90
เชิ งคุณภำพ
1.) นักเรียนมีทกั ษะด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ ดีขน้ึ สามารถ
นาเสนอผลงานในงานวันวิพธิ ทัศนา
ได้เป็ นอย่างดี
2.) นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล
นาฏศิลป์
3.) นักเรียนมีความรักทีจ่ ะสืบสาน
งานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่
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โครงกำร/กิ จกรรม
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ ลิ ปะสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล
- กิจกรรมวันวิพธิ ทัศนากลุม่
สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (ต่อ)

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิ จกรรม
ขัน้ ดำเนิ นกำร (DO)
1. ผูร้ บั ผิดชอบแต่ละกิจกรรมขอ
อนุมตั ิ ดาเนินงานตามโครงการตาม
กิจกรรมโดยการนาเสนอต่อฝ่ าย
บริหารและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ผูร้ บั ผิดชอบแต่ละกิจกรรม
ประชุม ผูเ้ กีย่ วข้อง วางแผนการ
ดาเนินกิจกรรมประสานงานทุกฝ่ าย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ผูร้ บั ผิดขอบในแต่ละกิจกรรมและ
คณะทางานร่วมกันวางแผนการ
ดาเนินกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครง
การ/การประกวด/แข่งขันใน
กิจกรรมต่างๆ
- จัดสอนและฝึกซ้อมในแต่ละ
กิจกรรมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิพธิ ทัศนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
4. ดาเนินกิจกรรมตามแผนทีว่ างไว้
ขัน้ ตรวจสอบ (CHECK)
ผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
ประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรม
และจัดทารายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเพื่อเสนอ
ฝ่ ายบริหาร
ขัน้ รำยงำน (ACTION)
นาข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ
ใหม่จากการดาเนินกิจกรรมมา
พัฒนางานให้ดขี น้ึ
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❖ ภำพประกอบโครงกำร/กิ จกรรมจัดกำรเรียนรู้ที่เน้ นกระบวนกำรคิ ด และให้ผ้เู รียนฝึ กปฏิ บตั ิ จริง

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
แก่นักเรียนสู่สากล

กิจกรรมเสียงตามสายภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมรักการอ่าน

กิจกรรมโครงงานอาชีพ

กิจกรรมวันวิพธิ ทัศนากลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
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ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิ บตั ิ จริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ปี กำรศึกษำ 2563
❖ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผ้เู รียนแบบเชิ งรุก (Active Learning) นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกำรลงมือปฏิ บตั ิ

0%
ใช้
100%

ไม่ได้ใช้

จากการติดตาม วัดและประเมินผล พบว่า ครูทกุ คนมีรูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่
ผูเ้ รียนแบบเชิงรุก (Active Learning) นักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบตั ิ ร้อยละ 100
❖ ยกตัวอย่ำง รหัสวิ ชำ/ชื่อวิ ชำที่จดั กำรเรียนรู้แบบเชิ งรุก(Active Learning)
o กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เช่น ท23102 วิชาภาษาไทย 6 เป็ นต้น
o กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เช่น ค32203 วิชาคณิตศาสตร์เพิม่ เติม 4 เป็ นต้น
o กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ว31202 วิชาฟิ สกิ ส์ 2 เป็ นต้น
o กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ เช่น อ23102 วิชาภาษาอังกฤษ 6 เป็ นต้น
o กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ส23103 วิชาสังคมศึกษา
6 เป็ นต้น
o กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ เช่น ศ22102 วิชาศิลปะ 4 เป็ นต้น
o กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา เช่น พ21101 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
เป็ นต้น
o กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ เช่น ง22202 วิชางานใบตองดอกไม้สด 2 เป็ นต้น
o กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ เป็ นต้น
❖ ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิ งรุก(Active Learning)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B04IxaQNfnbefmNlM19FaFVUMThJWmtsREN
kOEp0WVRFa2VfQjdWZlJYZHU0YXFhNmxRQ0E
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❖ ผลกำรวิ เครำะห์หลักสูตรรำยวิ ชำของครูผ้สู อน
0%
ใช้
ไม่ได้ใช้

100%

แผนภูมวิ งกลม แสดงร้อยละของครูทด่ี าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ปี การศึกษา 2563
พบว่า มีครูทด่ี าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาในปี การศึกษา 2563 ร้อยละ 100
เทคนิ คกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผ้เู รียนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสำคัญ
แผนภูมแิ ท่ง แสดงร้อยละของแผนจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย ปี การศึกษา 2563
4(6.9%)

วิธสี อนโดยใช้เกมส์
วิธสี อนแบบสาธิต (…

26(44.8%)
34(58.6%)
26(44.8%)

6(10.3%)
11(19%)

การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้…

31(53.4%)
16(27.6%)
15(25.9%)
9(15.5%)
34(58.6%)
49(84.5%)

การจัดการเรียนรูแ้ บบ…
การเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ น…
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ…
0

10 20 30 40 50 60

จากแผนภูมสิ รุปได้วา่ ครูแต่ละท่านมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย การจัดการ
เรียนรูเ้ ชิงรุก(Active Learning) ในทุกรายวิชา เน้นให้ผเู้ รียนได้ฝึกกระบวนการคิด เรียนรูด้ ว้ ยการลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง(Learning by doing) เทคนิคการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้มากทีส่ ุดคือ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
(Cooperative Learning) รองลงมาคือ วิธสี อนแบบระดมสมอง(Brainstorming) และการสอนแบบ
อภิปราย(Discussion group) , การสอนแบบสืบเสาะหาความรู(้ Inquiry Based) , วิธสี อนโดยใช้เกมส์ ,
วิธสี อนแบบสาธิต(Demonstation method) , การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-based
Learning) , การจัดการเรียนรูแ้ บบย้อนกลับ(Backward Design) , การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน , การเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐาน , วิธสี อนแบบ 4MAT และอื่นๆ เช่น 5E , STEM , ใช้คาถาม
กระตุน้ ความคิด, การทดลอง เป็ นต้น
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❖ ภำพประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิ งรุก (Active Learning) ในแต่ละรำยวิ ชำ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ Active Learning ทีเ่ น้นให้ผเู้ รียน ได้ฝึกกระบวนการคิด เรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองโดยการลงมือปฏิบตั จิ ริง โดยมีครูผสู้ อนเป็ นโค้ช คอยแนะนา กระตุน้ และอานวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้
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 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิ ง
1. แผนการดาเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ
2. คาสังคณะกรรมการนิ
่
เทศการเรียนการสอน
3. คาสังคณะกรรมการตรวจแผนการจั
่
ดการเรียนรู้
4. แผนการจัดการเรียนรูข้ องครู
5. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
6. รายงานและสรุปผลการนิเทศ
7. รายงานการวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน
8. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET)
9. ผลงานของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
10. แบบสรุปกิจกรรมประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตร
11. แบบสรุปกิจกรรมประเมินแบบวัดและแบบทดสอบของครู
12. แบบสรุปกิจกรรมประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
13. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน มฐ.3 ปี การศึกษา 2563 ของ พ.จ.
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3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ประเด็นกำร
พิ จำรณำ
ครูมคี วามสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2562
ดีเลิ ศ
(ครูรอ้ ยละ 80
มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร)

ผลกำรประเมิน

เปรียบเทียนผลกำร
ประเมินเมื่อเทียบค่ำ
เป้ ำหมำย
สูงกว่าค่าเป้ าหมาย

ดีเลิ ศ
(ครูรอ้ ยละ 100
มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร)

 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนิ นงำนตำมโครงกำร/กิ จกรรม
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการชัน้ เรียน รวมทัง้ ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ โดยนาทัง้ หมดทีก่ ล่าวมามาประกอบการจัดการเรียนรู้
ให้ผเู้ รียน ได้แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง อาทิเช่น สื่อออนไลน์ สื่อทีค่ รูจ ัดทาขึน้ แหล่งเรียนรูภ้ ายใน
โรงเรียน/ภายนอกโรงเรียนฯลฯ ส่งผลให้ผเู้ รียนเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางโรงเรียน
ยังมีการบริหารจัดการ คอยสนับสนุ นให้ค รูใช้ส่อื กลางในการจัดการเรียนรู้ท่มี ีค วามทันสมัย และมี
คุณภาพ และติดตามผลจากแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการสอน และการรายงานผ่าน google
form ของระบบงานประกันคุณภาพ มฐ.3 และgoogle form ของกลุ่มบริหารวิชาการทัง้ ในการเรียน On
site , Online และ On Hand สาหรับนักเรียนทีม่ คี วามไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีในช่วงเรียน
ออนไลน์ ครูกจ็ ดั ทาเอกสาร สื่อการสอนนัดมอบหรือนาไปให้ทบ่ี า้ น
2. กระบวนกำรดำเนิ นงำนโครงกำรและกิ จกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรียน
โครงกำร/กิ จกรรม
โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส่โู รงเรียน
มาตรฐานสากล

กระบวนกำรดำเนิ นงำน
ขัน้ วำงแผน(PLAN)
- ประชุมวางแผนและจัดทา
โครงการ การจัดนิทรรศการ
- ขออนุมตั โิ ครงการ
ขัน้ ดำเนิ นกำร(DO)

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
กิ จกรรม
เชิ งปริมำณ
1.) ส่งเสริมครูมผี ลงานที่
นาไปใช้ได้รอ้ ยละ 80.00
2.) มีอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์
วิทยาศาสตร์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
ครบทุกรายการทีจ่ าเป็ นต้องใช้
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โครงกำร/กิ จกรรม

กระบวนกำรดำเนิ นงำน

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
กิ จกรรม

- กิจกรรมพัฒนาสือ่ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ กลุม่ สาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์

- แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่างๆ
สาหรับผูเ้ รียน
- สารวจความต้องการในการ
เชิ งคุณภำพ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
1.) นักเรียนมีเจตคติทด่ี ตี ่อ
ทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ ์
- ดาเนินการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุ
ทางการเรียนเป็ นไปตามตัวชีว้ ดั
อุปกรณ์และสารเคมีทาง
และผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2.) ผูเ้ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ่วน
- จัดทาหลักฐานและเบิกเงิน
ร่วม
ตามโครงการ
ทุกฝ่ าย มีความพึงพอใจ ไม่
- นาสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี น้อยกว่าร้อยละ 80.00 อยู่ใน
มาใช้จดั การเรียนการสอนแก่
ระดับดีขน้ึ ไป
ผูเ้ รียน
ขัน้ ตรวจสอบ(CHECK)
- สรุปข้อคิดเห็นจากการจัดงาน
แยกเป็ น 2 กลุม่ คือ จาก
นักเรียนและครู
ขัน้ รำยงำน(ACTION)
- สรุปข้อมูลจากทุกรายการจัด
กิจกรรม ทาเป็ นรูปเล่มเป็ น
รายงานและสรุปผลการจัด
กิจกรรม
โครงการพัฒนาการจัดการเรียน ขัน้ วำงแผน(PLAN)
เชิ งปริมำณ
การสอน กลุม่ สาระการเรียนรู้ - ประชุมปรึกษาหารือกับ
1.) ห้องหุ่นยนต์มวี สั ดุอุปกรณ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สู่ กลุ่มสาระการเรียนรูข้ นั ้ ดาเนินการ ในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียน
มาตรฐานสากล ขัน้ ดำเนิ นกำร(DO)
จานวน 8 รายการ
- กิจกรรมหุน่ ยนต์เพื่อการ
2.) นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้
- ติดต่อ ประสานงานกับบริษทั
เรียนรู้
อุปกรณ์หุ่นยนต์เพิม่ ขึน้
ผูผ้ ลิต
- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ เชิ งคุณภำพ
ให้เป็ นไปตามระเบียบพัสดุขนั ้
1.) นักเรียนใช้หนุ่ ยนต์ในทาง
ตรวจสอบ
สร้างสรรค์มากขึน้
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โครงกำร/กิ จกรรม

กระบวนกำรดำเนิ นงำน

ขัน้ ตรวจสอบ(CHECK)
- ดาเนินการตรวจสอบวัสดุ
ั ฑ์ให้เป็ นไปตามระเบียบ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียน ครุภณ
การสอน กลุม่ สาระการเรียนรู้ พัสดุ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สู่ ขัน้ รำยงำน(ACTION)
โรงเรียน
มาตรฐานสากล - สรุปผลการจัดกิจกรรม
(ต่อ)
- กิจกรรมหุน่ ยนต์เพื่อการ
เรียนรู้
โครงการพัฒนาการจัดการเรียน ขัน้ วำงแผน (PLAN)
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ประชุมหารือ บุคลากรในกลุม่
การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสู่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
และเทคโนโลยี
- กิจกรรมโครงงานอาชีพ
ขัน้ ดำเนิ นกำร (DO)
1. ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
ให้เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ
2. ดาเนินการจัดกิจกรรม
ขัน้ ตรวจสอบ (CHECK)
ดาเนินการตรวจสอบจาก
หลักฐานการดาเนินกิจกรรม
จากเอกสารและรูปภาพต่าง ๆ
และจากการจัดซื้ออุปกรณ์
ขัน้ รำยงำน (ACTION)
สรุปรูปเล่มรายงานการ
ดาเนินกิจกรรมผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรม

โครงการพัฒนาการจัดการเรียน ขัน้ วำงแผน (PLAN)
การสอน กลุม่ สาระการเรียนรู้ - ประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่ม
การงานอาชีพสู่โรงเรียน
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานสากล

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
กิ จกรรม
2.) นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
หุ่นยนต์ในรายการต่างๆ(งด
เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด19)
3.) นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์
หุ่นยนต์เพิม่ ขึน้

เชิ งปริมำณ
1.) ผลการประเมินโครงการ
หลังการดาเนินงานโดยรวม
เฉลีย่ ทุกด้านอยู่ในระดับ ดี และ
มีคะแนนเฉลีย่ ในแต่ละด้าน
ดังนี้คอื 4.33
เชิ งคุณภำพ
1.) ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการ
เรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมโี ครงงานอาชีพจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมากขึน้
2.) นักเรียนโรงเรียนโพธิทอง
์
“จินดามณี” มีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนสูงขึน้ และมีเจตคติทด่ี ตี อ่
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.) มีอุปกรณ์ทเ่ี พียงพอต่อ
การบริการและการใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
เชิ งปริมำณ
1.) ห้องคหกรรมศาสตร์มวี สั ดุ
- อุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนจานวน 5 รายการ
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โครงกำร/กิ จกรรม
- กิจกรรมบริษทั จาลอง

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

กระบวนกำรดำเนิ นงำน

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
กิ จกรรม

ขัน้ ดำเนิ นกำร (DO)
- ติดต่อ ประสานงานกับ
บริษทั ผูผ้ ลิต
- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ให้เป็ นไปตามระเบียบพัสดุ
ขัน้ ตรวจสอบ (CHECK)
- ดาเนินการตรวจสอบวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ให้เป็ นไปตามระเบียบ
พัสดุ
ขัน้ รำยงำน (ACTION)
- สรุปผลการจัดกิจกรรม

2.) นักเรียนร้อยละ 80 ได้ใช้
อุปกรณ์ภายในห้องคหกรรม
ศาสตร์ได้เพิม่ ขึน้
เชิ งคุณภำพ
1.) นักเรียนสามารถจัดทา
โครงสร้างบริษทั จาลองได้
2.) นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์หอ้ ง
คหกรรมศาสตร์เพิม่ ขึน้

❖ ภำพกำรดำเนิ นโครงกำร/กิ จกรรม

กิจกรรมพัฒนาสือ่ และนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์

กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

- กิจกรรมโครงงานอาชีพ

กิจกรรมบริษทั จาลอง
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ภำคเรียนที่ 2
ปี กำรศึกษำ 2563
❖ กำรใช้สื่อเทคโนโลยี/สำรสนเทศ/แหล่งเรียนรู้ ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
0%
ไม่มกี ารใช้ส่อื

มีการใช้ส่อื

100

จากผลการติดตาม ประเมินผลพบว่า ครูในโรงเรียนมีการใช้ส่อื การสอน ร้อยละ 100
❖ ประเภทสื่อ/เทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ครูนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
10(17.2%)
14(24.1%)

DLTV / DLIT
facebook / facebook Live
zoom

4(6.9%)
10(17.2%)
3(5.2%)

google site
พาวเวอร์พอยด์ (power point)
0

10

20

35(60.3%)
27(46.6%)
38(65.5%)

23(39.7%)
30

47(81%)
40

50

จากผลการติดตาม ประเมินผลพบว่า
- สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ช้ทงั ้ ในช่วงการสอน On
Site และ Online มีการใช้ส่อื การสอนทีห่ ลากหลายเพื่อให้เหมาะแก่บริบทความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีของผูเ้ รียนในแต่ละช่วงวัยและระดับชัน้
- ครูผสู้ อนแต่ละท่าน มีการใช้ส่อื การสอนมากกว่า 1 ชนิด
- สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอนทีถ่ กู นามาใช้มากทีส่ ดุ คือ
พาวเวอร์พอยด์ รองลงมาคือ Line/Line meet , youtube , facebook/facebook live , googlr
classroom , DLTV/DLIT , google meet , google site , zoom , และอืน่ ๆ
- สื่ออื่นๆทีใ่ ช้ ได้แก่ flash , โปรแกรม yenka science , google form , บทเรียน
ออนไลน์ , คอมพิวเตอร์ , หนังสือเรียน , เอกสารประกอบการสอน , ใบงาน ใบความรู้ ใบงาน เป็ นต้น
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

❖ แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อื่นๆ

2(3.4%)

นักปราชญ์ชาวบ้าน

10(17.2%)

อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ

58(100%)

ห้องสมุด

28(48.3%)
0

10

20

30

40

50

60
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จากผลการติดตาม ประเมินผลพบว่า แหล่งเรียนรูท้ น่ี ามาใช้มากทีส่ ุด ได้อนิ เทอร์เน็ต
เว็บไซต์ต่างๆ ทัง้ นี้เพือ่ ให้นักเรียนได้สบื ค้นความรู้ และสรุปองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง จากการเรียนทัง้
ในช่วงการสอน On Site และ Online โดยมีครูเป็ นผูช้ แ้ี นะ และนามาอภิปรายร่วมกันในชัน้ เรียนหรือ
ห้องเรียนออนไลน์ รองลงมาคือ ห้องสมุด และปราชญ์ชาวบ้านทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านในความรู้
เรื่องนัน้ ๆในท้องถิน่ มาให้ความรู้ เพือ่ นักเรียนได้เรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญและเกิดประสบการณ์ตรง ส่วน
แหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ ได้แก่ ตาราเรียน แบบเรียน หนังสือเรียน เป็ นต้น
นอกจากกระบวนการสนั บ สนุ น ดัง กล่ า วข้า งต้น แล้ ว ทางโรงเรีย นได้ม อบหมายให้ง าน
สารสนเทศฯโรงเรียนดาเนินการสารวจรูปแบบการใช้ส่อื ในการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียน
โพธิทอง“จิ
์
นดามณี” ได้ผล เป็ นดังนี้
❖ รูปแบบกำรใช้สื่อในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
0%

จัดซื้อมาใช้ประกอบการสอน

38%
50%
12%

จัดหามาจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ
พัฒนาต่อยอด

จากผลการติดตาม ประเมินผลพบว่า รูปแบบของสื่อที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาก
ที่สุด คือ จัดหามาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รองลงมา เป็ นสื่อการสอนที่สร้างขึ้นเอง และเป็ นสื่อที่นามา
พัฒนาต่อยอด ตามลาดับ
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

❖ ภำพตัวอย่ำงสื่อกำรสอน

Kahoot

เกม

Pop up

Bing go

ร่างกายมนุษย์ จาลองสถานการณ์จริง

แผนที่ , google classroom , ใบความรู้

การ์ดคาศัพท์ , ใบงาน
โปรแกรม yenka science chemistry
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิ ง
- รายงานโครงการ/กิจกรรม ประจาปี การศึกษา 2563
- แบบฟอร์มเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน มฐ.3 ปี การศึกษา 2563 ของ พ.จ.
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3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียนเชิ งบวก
ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

การบริหารจัดการ
ชัน้ เรียนเชิงบวก

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563
ดีเลิ ศ
(ครูรอ้ ยละ 80
มีการบริหารจัดการ
ชัน้ เรียนเชิงบวก)

ผลกำรประเมิน

ดีเลิ ศ
(ครูรอ้ ยละ 98.25
มีการบริหารจัดการ
ชัน้ เรียนเชิงบวก)

เปรียบเทียนผลกำร
ประเมินเมื่อเทียบค่ำ
เป้ ำหมำย
สูงกว่าเป้ าหมาย

 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนิ นงำนตำมโครงกำร/กิ จกรรม
ครูมกี ารบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะดาเนินการจัดการเรียน
การสอนให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุค คล มีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรูผ้ ู้เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน ทาการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มคี ุณภาพ
และจัดบรรยากาศชัน้ เรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการใช้เทคนิค การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เช่น การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ การสอนแบบระดมสมอง การสอนแบบลงมือปฏิบตั ิ การสอน
โดยใช้เกม ฯ และเพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธกี ารต่างๆ การมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ี
ระหว่างครูกับนักเรียน, การชื่นชม หรือให้รางวัลนักเรียนประพฤติดี , นักเรียนสามารถเรียนรู้ในการ
เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข มีการคุมชัน้ เรียนได้ดี มีการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริงอย่ างหลากหลาย
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การฝึกทักษะปฏิบตั ิ การปฏิบตั จิ ริง ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียน
ในการจัด ห้อ งปฏิบัติก ารต่ า งๆให้เ อื้อ ต่ อการเรีย นรู้ ห้อ งปฏิบัติก ารวิท ยาศาสตร์ ห้อ งปฏิบัติก าร
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั ิการหุ่นยนต์ นอกจากนี้ยงั มีงานแนะแนว ซึ่ งดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ
เพื่อให้คาปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทัง้ ทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียน มีโครงการมอบโล่แ ละเกีย รติบัต รนักเรียนเรียนดี นักเรี ยนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบและหลากหลาย
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❖ ผลกำรดำเนิ นโครงกำร
โครงกำร/
กิ จกรรม
โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กระบวนกำรดำเนิ นงำน
โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมในการบริหาร
จัดการชัน้ เรียนเชิงบวก ดังนี้
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ ู่มาตรฐานสากล
1.2 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะความสามารถทางวิชาการ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา(ลดลง
เนื่องจากการแพร่โรคโควิด - 19)
1.3 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
1.4 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ
1.5 กิจกรรมส่งเสริมธรรมศึกษาใน
โรงเรียน
1.6 กิจกรรมวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
1.7 กิจกรรมนิทรรศการวันสาคัญของ
ไทย
1.8 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถพี ุทธ
ทาบุญ ตักบาตร ฟั งธรรม
1.9 กิจกรรมมหัศจรรย์วนั พระ
1.10 กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
1.11 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
1.12 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
1.13 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เช่น กิจกรรมเยีย่ มบ้าน
1.14 กิจกรรมประชุมผูป้ กครองชัน้
เรียนและผูป้ กครองเครือข่าย
1.15 กิจกรรมคลินิกลูกรัก

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
กิ จกรรม
เชิ งปริมำณ
1.) นักเรียนร้อยละ 90
มีทศั นคติทด่ี ใี นการเรียน
และมีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนสูงขึน้ ผลการทดสอบ
ระดับชาติ ขัน้ พืน้ ฐานมี
ค่าเฉลีย่ สูงขึน้
2.) นักเรียนร้อยละ 90
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเป้ าหมาย
ทีโ่ รงเรียนกาหนด
3.) นักเรียนร้อยละ 100
มีคุณธรรมจริยธรรม
นอบน้อมถ่อมตน มีสมั มา
คารวะอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข
เชิ งคุณภำพ
ผูเ้ รียนมีทศั นคติทด่ี ใี น
การเรียนและมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึน้
ผลการทดสอบระดับชาติ
ขัน้ พืน้ ฐานมีค่าเฉลีย่ สูงขึน้
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ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/
กิ จกรรม

1.16 กิจกรรมวัยใสห่างไกลเอดส์
1.17 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
1.18 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมวัยใส
มองตนเอง สมาธิ ปัญญา ม.5
1.19 เด็กดีศรีจนิ ดา
1.20 ความรูห้ น้าเสาธง
1.21กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
1.22 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเป็ น
กิจกรรมส่งเสริม
 ผลกำรประเมินมีกำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียนเชิ งบวก

❖ กำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียนเชิ งบวก
37(64.9%)

มีการคุมชัน้ เรียนได้ดี
นักเรียนสามารถเรียนรูใ้ นการเรียนรูอ้ ย่างมี…
การชืน่ ชม หรือให้รางวัลนักเรียนประพฤติดี
การมีปฏิสมั พนธ์ทด่ี รี ะหว่างครูกบั นักเรียน

47(82.5%)
42(73.7%)
51(89.9%)
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จากการติดตามนิเทศ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การรายงานผ่าน แบบฟอร์มเก็บ
ข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน มฐ.3 ปี การศึกษา 2563 ของ พ.จ. คุณครูจานวน 57 คน พบว่า การตอบ
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ การบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก จานวน 4 ประเด็น คือ การมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี รี ะหว่างครูกบั
นักเรียน, การชื่นชม หรือให้รางวัลนักเรียนประพฤติด ี, นักเรียนสามารถเรียนรู้ในการเรียนรู้อย่างมีความสุข มี
การคุมชัน้ เรียนได้ด ี (ซึ่งครูสามารถตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น) อยู่ 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.25 และ ไม่ตอบ
ประเด็นใดๆเลย หากไม่ตรงกับการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวกจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.75
การบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวกมากที่สุด คือ การมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี รี ะหว่างครูกบั นักเรีย น
ถึงร้อยละ 89.50 รองลงมาคือ การทาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในการเรียนรู้อย่างมีความสุข ร้อยละ 82.50 ,
การชื่นชม หรือให้รางวัลนักเรียนประพฤติด ี ร้อยละ 73.7 และครูมกี ารคุมชัน้ เรียนได้ด ี ร้อยละ 64.90 ตามลาดับ
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็ นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ
2563

ครู มีการตรวจสอบ
และประเมินผูเ้ รียน
อย่างเป็ นระบบ และ
นาผลมาพัฒนา
ผูเ้ รียน

ดีเลิ ศ
(ครูรอ้ ยละ 80
มีการตรวจสอบและ
ประเมินผูเ้ รียนอย่าง
เป็ นระบบ และนาผล
มาพัฒนาผูเ้ รียน)

ผลกำรประเมิน

ดีเลิ ศ
(ครูรอ้ ยละ 100
มีการตรวจสอบและ
ประเมินผูเ้ รียนอย่าง
เป็ นระบบ และนาผล
มาพัฒนาผูเ้ รียน)

เปรียบเทียนผลกำร
ประเมินเมื่อเทียบค่ำ
เป้ ำหมำย
สูงกว่าเป้ าหมาย

 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนิ นงำนตำมโครงกำร/กิ จกรรม

โรงเรียนมีระบบตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบและนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
1. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็ นระบบ ครบทุกด้านทัง้ การวิเคราะห์ ผู้เรียน
รายบุคคล การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้โดยทาการทดสอบก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน และนาผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน คานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รียนโดยการ
สอนซ่อมเสริม มอบหมายงานและการจัดทาวิจยั ในชัน้ เรียน
ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูมกี ารตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็ นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ นาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ระดับดีเลิศ
2. ครูมเี ครื่องมือวัดและวิธกี ารประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้ าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือและ
วิธกี ารวัดผลการเรียนรู้ทห่ี ลากหลายทัง้ แบบวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบุคคล แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ)
แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียน
ผลจากการนิเทศการสอน ครูมเี ครื่องมือวัดและวิธกี ารประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้ าหมายของ
การเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 อยู่ในระดับดีเลิศ
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กระบวนกำรดำเนิ นงำน
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็ น
ระบบ มีขนั ้ ตอนโดยใช้เครือ่ งมือ และวิธกี ารวัดและประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับเป้ าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียนเพือ่ นาไปใช้พฒ
ั นาการเรียนรูบ้ นจุดมุ่งหมายพืน้ ฐาน 2 ประการ
ดังนี้
ประการที่ 1 การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนโดยเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับ
ผลการเรียนและการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์แปล
ความหมายข้อมูล แล้วนามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และการสอนของ
ครู
ประการที่ 2 การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็ นการประเมิน สรุปผล
การเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึง่ มีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ จบรายวิชา เพื่อ
ตัดสินให้คะแนนหรือให้ระดับผลการเรียน โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียนและผูม้ ี
ส่วนเกีย่ วข้องแล้วตรวจสอบเครือ่ งมือวัดและประเมินผลให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั
ขัน้ ตอนที่ 2 นาเครื่องมือและวิธกี ารประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับเป้ าหมายและการจัดการ
เรียนการสอนมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม
ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมินผลและตรวจสอบการใช้เครื่องมือในการประเมินผูเ้ รียน
ขัน้ ตอนที่ 4 นาผลทีไ่ ด้มาใช้พฒ
ั นาเครือ่ งมือการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนพร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียนเพื่อนาไปใช้พฒ
ั นาตนเอง
❖ ผลกำรดำเนิ นโครงกำร
จากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ของโรงเรียนโพธิทอง“จิ
์
นดามณี” ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียนตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน ของครูผสู้ อน โดยดาเนินการผ่านโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
โครงกำร/กิ จกรรม

กระบวนกำรดำเนิ นงำน

พัฒนาการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ ่โู รงเรียน
มาตรฐานสากล

จัดกิจกรรมต่าง ๆดังนี้
- พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระ การเรียนรูท้ ุกสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล
- กิจกรรมนิเทศการสอน
- วัดผล/ประเมินผล

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิ จกรรม
ครูรอ้ ยละ 100 มีการตรวจสอบและ
ประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนา
ผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
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ผลกำรดำเนิ นงำน
จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบส่งผลดังนี้
1. เครื่องมือและวิธกี ารประเมินผลมีความเหมาะสมกับเป้ าหมายและการจัดการเรียนการสอน
มาใช้ในการประเมินผลการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม
2. นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนทีช่ ดั เจน นาข้อมูลย้อนกลับมา
พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้
3. ครูวดั และประเมินผลอย่างเป็ นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธกี ารวัดและประเมินผล ที่
เหมาะสมกับเป้ าหมายในการจัดการเรียนรู้ นาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงปรับเปลีย่ นวิธี การ
สอน ปรับเปลีย่ นสือ่ การสอน
4. ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
คุณภาพหรือระดับปริมาณว่ามีมากน้อยเพียงใด
5. การจดบันทึก (Records) ใช้เป็ นเครื่องมือประกอบการสังเกตพฤติกรรมจิตพิสยั
6. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นการพูดคุยกันอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่ าย คือ ผู้
สัมภาษณ์กบั ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการ ครูใช้การสัมภาษณ์ผเู้ รียนเพือ่ เก็บข้อมูลเกีย่ วกับ
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เจตคติ และความรูส้ กึ ของผูเ้ รียน
7. แบบสอบถาม (Questionaire) ครูใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลลักษณะเดียวกับการ
สัมภาษณ์ เช่น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เจตคติ และความรูส้ กึ ของผูเ้ รียน
8. สังคมมิติ (Sociometry) โดยให้นกั เรียนตอบคาถามทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
กลุ่ม
❖ ครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงเป็ นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
มีการจัดสอนซ่อมเสริมแก่ผเู้ รียน

29(50%)

การนาผลการมทดสอบมาพัฒนาในการ…

33(56.9%)

สะท้อนผลการเรียนรูก้ ลับให้แก่ผเุ้ รียนทราบ

40(69%)

ครูมกี ารออกแบบการวัดและประเมินผลใน…

40(69%)

มีการทดสอบความรูก้ ่อนเรียน/หลังเรียน

49(84.5%)
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จากการติดตามนิเทศ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การรายงานผ่า น แบบฟอร์ม
เก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน มฐ.3 ปี การศึกษา 2563 ของ พ.จ. คุณครูจานวน 57 คน พบว่า
การตอบพฤติกรรมตัวบ่งชี้ ครูมกี ารตรวจสอบและประเมินผลผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบและนาผลมาพัฒนา
ผู้ เ รี ย น จ านวน 5ประเด็ น คื อ มี ก ารทดสอบความรู้ ก่ อ นเรี ย น/หลั ง เรี ย น, ครู มี ก ารออกแบบ
การวัดและประเมินผลในรายวิชาทีส่ อนล่วงหน้า, สะท้อนผลการเรียนรูก้ ลับให้แก่ผเู้ รียนทราบเป็ นระยะๆ
, การนาผลการทดสอบ มาพัฒนาในการออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ นครัง้ ถัดไป, มีการจัดสอนซ่อมเสริม
แก่ผู้เรียน (ซึ่งครูสามารถตอบได้อย่างน้อย 1 ประเด็น หรือมากกว่า 1 ข้อ) อยู่ 57 คน คิดเป็ นร้อยละ
100 และ ไม่ตอบประเด็นใดๆเลย 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ครูมกี ารตรวจสอบและประเมินผลผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบและนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
มากทีส่ ุด คือ มีการทดสอบความรูก้ ่อนเรียน/หลังเรียน ร้อยละ 84.50% , รองลงมาคือ ครูมกี ารออกแบบ
การวัดและประเมินผลในรายวิชาทีส่ อนล่วงหน้า ร้อยละ 69.00% และสะท้อนผลการเรียนรูก้ ลับให้แก่
ผูเ้ รียนทราบเป็ นระยะๆ ร้อยละ 69.00% , การนาผลการทดสอบ มาพัฒนาในการออกแบบการจัดการ
เรียนรูใ้ นครัง้ ถัดไป
ร้อยละ 56.90% , มีการจัดสอนซ่อมเสริมแก่ผเู้ รียน ร้อยละ 50.00% ตามลาดับ

 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิ ง
1. เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรูแ้ ต่ละรายวิชา
2. บันทึกหลังการสอนท้ายแผนการจัดการเรียนรู้
3. บันทึกการตรวจสอบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลโดยหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้
และหัวหน้างานวัดผล
4. แบบรายงานผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนทุกรายวิชา
5. คาสังแต่
่ งตัง้ ครูนิเทศแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. แบบประเมินผลการนิเทศและติดตามผลการจัดการเรียนรู้
7. สรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรูท้ กุ สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล
8. สรุปผลกิจกรรมนิเทศการสอน
9. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน มฐ.3 ปี การศึกษา 2563 ของ พ.จ.
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3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
ประเด็นกำร
พิ จำรณำ

- ครูได้รบั การนิเทศ
เยีย่ มชัน้ เรียน
ภาคเรียนละ 1 ครัง้

ค่ำเป้ ำหมำย
ปี กำรศึกษำ 2562

ผลกำรประเมิน

ดีเลิ ศ
ดีเลิ ศ
(ร้อยละ 100 ของครู (ร้อยละ 100 ของครูได้รบั
ได้รบั การนิเทศเยีย่ มชัน้
การนิเทศเยีย่ มชัน้ เรียน
เรียน ภาคเรียนละ 1
ภาคเรียนละ 1 ครัง้ )
ครัง้ )

เปรียบเทียบ
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบ
ค่ำเป้ ำหมำย
เท่ำกับ

- ครูเข้าร่วมกันสร้า ง
ดีเลิ ศ
ดีเลิ ศ
เท่ำกับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ร้อยละ 100 ของครูเข้า
(ร้อยละ 100 ของครู
ร่วมกันสร้างชุมชน
เข้าร่วมกันสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู)้
แห่งการเรียนรู)้
กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนิ นงำนตำมโครงกำร/กิ จกรรม
ครูและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องร่วมกันแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละประสบการณ์รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมการนิเทศการสอน
1.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนประกอบด้วย รองผูอ้ านวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูทท่ี า
หน้าทีค่ รูผนู้ ิเทศ
1.2 กาหนดปฏิทนิ การนิเทศการเรียนการสอน
1.3 ดาเนินการนิเทศการเรียน การสอนตามปฏิทนิ ดังนี้
1.3.1 การนิเทศการเรียนการสอนจะประกอบด้วย ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
จับคู่นิเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จะนิเทศครูผชู้ ่วย
1.3.2 เมื่อดาเนินการนิเทศการเรียนการสอนครบทุกคน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูแ้ ต่ละกลุ่มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะส่งหัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน
1.4 สรุปประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอน เสนอผูบ้ ริหารตามลาดับขัน้ ตอน
1.5 นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชีแ้ จงจุดเด่นและจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
1.6 หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอนสรุปผลการนิเทศและรายงานผลเสนอ
ผูบ้ ริหาร เพื่อนาปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ มาจัดการแก้ไข เช่น เกีย่ วกับการมีเทคนิคหรือวิธกี าร
สอนใหม่เพือ่ เพิม่ ความสนใจในการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน หรือ นามือถือมาใช้ประโยชน์ในการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนมากขึน้
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2. ครู มีชุ ม ชนแห่ง การเรีย นรู้ทางวิช าชีพ (PLC) ระหว่ า งครู ใ นกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ครูระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีกลุ่ม PLC ที่ทาร่วมกับ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ วิท ยาเขตหัน ตรา ได้ร ับ การอบรมความรู้ท างด้ า น
เทคโนโลยีใหม่ๆจากอาจารย์พเ่ี ลี้ยง กากับติดตามจากองค์กรภายนอก เช่น จุฬาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เมื่อสิ้นปี การศึกษามีการนาผลงาน PLC ภาพรวมของโรงเรียนไปนาเสนอที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา โดยมีคณะครูโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” มีจานวน
ครูผู้เข้าร่วมโครงการมากขึน้ ทุกปี และจะได้รบั เกียรติบตั รการเข้าร่วม การพัฒนาตนเองทางด้าน PLC
ส่ ว นทางโรงเรีย นจะได้ร ับ โล่ ก ารเข้า ร่ ว มกิจ กรรมดัง กล่ า ว แต่ ส าหรับ ปี ก ารศึก ษา 2563 ที่ผ่ า นมา
เนื่ อ งจากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดโควิด – 19 ไม่ ไ ด้มีการจัด ประชุ มและนาเสนองานและงดจัด
กิจกรรมงานโพธิทองนิ
์
ทรรศในการแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลงาน PLC ของแต่ละกลุ่มให้กบั คุณครูภายนอกที่
สนใจได้เรียนรู้ แต่ทางโรงเรียนได้มกี ารให้ครูทุกคนรายงานผลการทา PLC ของแต่ละกลุ่ม และสะท้อน
ผลกลับไปแต่ละกลุ่มเพื่อนาผลทีไ่ ด้พฒ
ั นาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประชุม อบรมเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ต่อไป และสนับสนุ นให้ครูคณิต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เนื่องจากทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2563
โครงกำร/
กิ จกรรม
โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
วิชาการ
- กิจกรรมนิเทศ
การสอน

กระบวนกำรดำเนิ นงำน

ผลกำรดำเนิ นโครงกำร/กิ จกรรม

จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. นิเทศการสอนครูทุกคน ภาคเรียนละ 1
ครัง้ โดยวิธกี ารจับคู่นิเทศของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรูแ้ ละหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูน้ ิเทศ และกรรมการทีโ่ รงเรียน
แต่งตัง้
2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างอาชีพตามความสนใจ
3. โรงเรียนส่งเสริสนับสนุนให้เข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างอาชีพตามความ
สนใจ
กับสถาบันการศึกษาภายนอก

เชิ งประมำณ
1.) ครูทุกคนได้รบั การนิเทศการเรียน
การสอนร้อยละ 100
(ผลการนิเทศการสอนภาพรวมของครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ดิ เป็ นร้อยละ 94.43)
2) ครูเข้าร่วมการสร้างชุมชุนแห่งการ
เรียนรู.้ ) ร้อยละ 100
(ครูรอ้ ยละ 74.10 มีบนั ทึกรูปเล่มประชุม
PLC และครูรอ้ ยละ 25.90 ไม่มบี นั ทึก
รูปเล่ม PLC แต่บนั ทึกในรูปแบบของการ
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู)้
เชิ งคุณภำพ
ครูมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรูข้ องตนเอง
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❖ ภำพตัวอย่ำงกำรนิ เทศกำรสอน ในภำคเรียนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2563

ฝ่ ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ นิเทศการสอน
ครูนันทนา เริงพานิช กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่างๆ ดังนี้

ครูมณีรตั น์ ดอกไม้งาม กลุม่ สาระฯภาษาไทย

ครูพมิ พ์ผกา เฉลยชีพ กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ

ครูเทิดพงษ์ เสียงหวาน กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

สะท้อนกลับ ผลการจัดการเรียนรู้ เพือ่ นาไป
พัฒนา
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❖ ภำพกำรทำ PLC ของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำยในโรงเรียนโพธิ์ ทอง
“จินดำมณี ”

PLC กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

PLC กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

PLC กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

PLC กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ฯ

PLC กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ

PLC กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา

PLC กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
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❖ ภำพกำรทำ PLC โดยมีคณะอำจำรย์จำกคณะวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิ ทยำลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิวิทยำ เป็ นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2563

อาจารย์จาก มทร.สุวรรณภูมมิ าอบรมให้ความรูก้ ารใช้ google for Education สาหรับการสอน
ออนไลน์

ภาพบรรยากาศขณะฝึกอบรม และถ่ายภาพรวมกับวิทยากร ซึง่ ใช้หอ้ งคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
conferance

มทร.สุวรรณภูมิ มาติดตามครูตน้ แบบทีเ่ ข้าร่วมโครงการตัวแทนแต่ละกลุม่ ถึงผลการดาเนินงาน

คณะครูตน้ แบบ ผูป้ ระสาน อาจารย์พเ่ี ลี้ยงจาก มทร.สุวรรณภูมิ ถ่ายภาพร่วมกัน
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 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิ ง
1. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน
2. แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศการเรียนการสอน
3. สรุปการนิเทศการเรียนการสอน
4. บันทึกการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (PLC) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือแต่ละกลุ่ม PLC
5. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน มฐ.3 ปี การศึกษา 2563 ของ พ.จ.

แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
1. ส่งการจัดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก(Active Learning) อย่างต่อเนื่อง และเพิม่ เทคนิครูปแบบ
ใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรูใ้ หม่ ในวิถี New Normal ทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึง่
อาจจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มากขึน้
2. พัฒนาครูผสู้ อนทุกช่วงวัย ให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รายงานข้อมูลทางออนไลน์ได้มากขึน้ ไม่ว่าจะทางานทีบ่ า้ นหรือโรงเรียน ทัง้ นี้เพือ่ ความปลอดภัยจาก
การระบาดของโรคโควิด – 19 และความรวดเร็ว ในการติดตามผล ประมวลผลข้อมูล เพือ่ มาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
3. พัฒนาการทาฟอร์มในการรายงาน PLC ในรูปแบบของโรงเรียนทีเ่ ป็ นฟอร์มเดียวกันและเป็ น
รูปธรรมในการรายงานทีบ่ นั ทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมากขึน้ เพือ่ ความใช้ตดิ ตามประเมินผล และใช้
ประเมินการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองของคุณครูแต่ละท่าน
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ตอนที่ 3
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
จากการประมวลผลข้อมูลด้านกระบวนการ และผลดาเนินงานของโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
สามารถเชื่อ มโยงสู่ จุ ด เด่ น จุ ด ควรพัฒ นา เพื่อ น าไปสู่แ นวทางการพัฒ นาและความต้อ งการการ
ช่วยเหลือเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้
1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยีย่ ม เนื่องด้วยหลักสูตรการจัดการ
เรีย นการสอนที่มุ่ ง เน้ น การสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริย ธรรม ผนวกกับ กระบวนการและกิจ กรรมของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเป็ น “ลูกจินดามณี” แก่ผเู้ รียน โดยมีการจัดการ
ส่งเสริมกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย เช่น โครงการคุณธรรม กิจกรรมธรรมศึกษาในโรงเรียน
กิจกรรมมหัศจรรย์วนั พระ โครงการเด็กดีศรีจนิ ดา พร้อมทัง้ การดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เ รียน มีความเป็ นจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเป็ นผูน้ าใน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยปรากฏเป็ นที่ยอมรับแก่ชุมชน สะท้อนได้จากการได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ และ
การได้รบั เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
2.ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ผูบ้ ริหารมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทีห่ ลากหลาย ให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โดยเฉพาะประเด็น “การมีส่วนร่วม” โดยคณะครู บุคลากร
องค์กรเครือข่ายในการสนับสนุนสถานศึกษา ชุมชน และผูป้ กครอง มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้ าหมาย
วิสยั ทัศน์ในการจัดการศึกษาร่วมกัน ซึง่ คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ภาครัฐ และภาคประชาชน
ในพื้น ที่ มีค วามตัง้ ใจและความพร้อมในการที่จ ะสนับ สนุ นกิจการของสถานศึก ษาอย่ างเต็มกา ลัง
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ จัดโครงสร้างการบริหารงานและกระจายอานาจอย่างชัดเจน
มีกระบวนการกากับติดตามการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นกัลยาณมิตร โดยจุดเด่นซึง่ เป็ นเงื่อนไขความสาเร็จ
ในกระบวนการบริหารจัดการได้แก่ “บุคลากร” ในสถานศึกษา เป็ นผู้มีค วามรักในองค์กรและเชื่อมัน่
ศรัท ธาในการปฏิบัติ ง านเพื่อ ความส าเร็จ ของสถานศึก ษาและความก้า วหน้ า ของผู้ เ รีย น โดยมี
คุณลักษณะที่เด่นชัดคือ “ความเป็ นกัลยาณมิตร” ต่อกัน มีจติ วิญญาณของความเป็ นครู มีจติ อาสา มี
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจให้บรรลุตามทีร่ ่วมกันกาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความหมาย
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรียนดาเนินการอนุ รกั ษ์อาคารสถานที่ทางประวัติศาสตร์
ซึง่ เป็ นต้นกาเนิดแห่งความภาคภูมใิ จของสถานศึกษา ได้แก่ อาคารจินดามณี และอาคารเทพสังวรญาณ
ซึง่ เป็ นอาคารเรียนหลังแรกให้คงอยู่ในสภาพดัง้ เดิม ซึง่ สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็ นไทย หากแต่ได้มกี าร
พัฒนาห้องเรียนให้เป็ นห้องเรียนเทคโนโลยีทม่ี อี ุปกรณ์รองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT ที่
ทันสมัยพร้อมทัง้ มี WIFI ให้บริการสืบค้นแก่นักเรียนครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ด้านสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
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โรงเรียนตัง้ อยู่ในชุมชนทีม่ ภี ูมปิ ั ญญาด้านการจักสานระดับประเทศ ได้แก่ ตาบลบางเจ้าฉ่า และมีแหล่ง
เรียนรูท้ างพระพุทธศาสนา ได้แก่ วัดขุนอินทประมูล ซึง่ ได้ดาเนินการหลอมรวมสภาพแวดล้อมดังกล่าว
สู่หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3.ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสำคัญ
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” มีจุดเด่นในการจัดกระบวนการเรียนที่มุ่งเน้นความคิดระดับสูง
(Higher-Oder Thinking) มีการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบประเมินค่า โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน และการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การจัดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน
นอกจากนี้ยงั มีการสอดแทรกหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการจักสาน เพื่อเป็ นการอนุ ร ั กษ์และสืบสานภูมิ
ปั ญญาของท้องถิน่ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านอาชีพ
แผนพัฒนำตนเองของสถำนศึกษำ
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” ขับเคลื่อนโดยการนาของ
ผูบ้ ริหาร คณะครู บุคลากร เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานเป็ นทีป่ รึกษาหลักและร่วมกากับติดตาม เน้นการรับฟั งเสียง ความต้องการของนักเรียนและ
ผูป้ กครอง และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและต้นสังกัด โดยการนาข้อมูลผล
การดาเนินงานทีผ่ ่านมามาใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
ตรงประเด็น เน้นการปรับปรุงพัฒนาจุดอ่อน และส่งเสริมประเด็นทีม่ ผี ลการดาเนินการทีด่ อี ยูแ่ ล้วให้เกิด
การพัฒนาทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่องด้วย
จากการพิจารณาผลการดาเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563 และพิจารณาย้อนหลัง 3 ปี กาหนดแผนพัฒนาตนเองของสถานศึกษาเน้นการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนทัง้ ด้านผลสัมฤทธิทางวิ
์ ชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้พร้อม
ต่อการเปลีย่ นแปลง สามารถศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ มีอาชีพทีส่ จุ ริตมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
และใช้ชวี ติ อย่างมีคุณค่าและมีความสุขต่อตนเองและผูอ้ ่นื รวมถึงสังคมด้วย อย่างไรก็ตามยังคง
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ซึง่ เป็ นการดาเนินงานทีส่ อดคล้องส่งเสริมเกื้อกูลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนได้อย่างยังยื
่ น
โรงเรียนได้กาหนดแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิบนแนวคิ
์
ดทีว่ ่าการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิที์ ไ่ ด้ผลดีทส่ี ุดและเกิดผลอย่างยังยื
่ นคือการเริม่ ต้นจากการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูใ้ นห้องเรียนซึง่ เชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาครูผสู้ อนในการจัดการเรียนรู้ การ
ทดสอบและประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยเครื่องมือทีม่ มี าตรฐานด้วยวิธแี ละรูปแบบทีห่ ลากหลาย
การจัดให้มแี หล่งเรียนรู้ รวมถึงสือ่ และอุปกรณ์ท่เี อื้อต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เป็ นห้องเรียนคุณภาพ
ควบคู่กบั การส่งเสริมโดยการจัดโครงการกิจกรรมสอนเสริมเพือ่ พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน รวมถึงการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ทีห่ ลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รียน
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ตอนที่ 4 ภำคผนวก
-ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
-บันทึกข้อความการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
-ประกาศใช้ค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
-บันทึกข้อความการพิจารณาให้ความเห็นชอบการการกาหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
-คาสังคณะกรรมการระบบประกั
่
นคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
-บันทึกข้อความการพิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปี การศึกษา 2563 โดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
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ประกาศโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี การศึกษา 2563
.....................................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึก ษาในทศวรรษที่ส องที่กาหนดเป้ า หมายและยุท ธศาสตร์ใ นการพัฒ นาคุณ ภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทัง้
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงมี
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และระดับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” จึงมีการปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกีย่ วข้อง ทัง้ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุ ม ชนให้เ หมาะสมและสอดคล้อ งกัน เพื่อ น าไปสู่ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษ าตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา 2563 และรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปี การศึกษา 2563
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
.............................................................
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทำงวิ ชำกำรของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทด่ี ตี ่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
3) การยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 มีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้ าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
3.2 ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
3.5 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
หน้า | 170

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
ที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานการของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2563
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
อาเภอ
โพธิทอง
์ จังหวัดอ่างทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 2
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา ระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจาปี การศึกษา 2563 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นัน้
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี ” เห็นชอบให้ดาเนินการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจาปี การศึกษา 2562เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารทีแ่ นบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายประสิทธิ ์ สุขขุม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
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ประกาศโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
เรื่อง กาหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
.....................................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึก ษาในทศวรรษที่ส องที่กาหนดเป้ า หมายและยุท ธศาสตร์ใ นการพัฒ นาคุณ ภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย ระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียน
โพธิทอง
์ “จินดามณี” จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการมีส่ว นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง ทัง้ บุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก นัน้
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” มีคุณภาพ
และมาตรฐาน โรงเรีย นโพธิท์ อง “จิน ดามณี ” จึง ได้ก าหนดค่า เป้ า หมายการพัฒ นาตามมาตรฐาน
การศึก ษาของสถานศึก ษา ระดับ การศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน ตามเอกสารแนบท้า ยประกาศนี้ เพื่อ เป็ น
เป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
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กำรกำหนดค่ำเป้ ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” เรื่อง กาหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปี การศึกษา 2563
ฉบับลงวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
.............................................................
มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิ จำรณำ
ภำพรวมสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทำงวิ ชำกำรของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนตามหลักสูตร
สถานศึกษา (ภาพรวมสถานศึกษา)
- กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
- กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
- กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
- กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
- กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาฯ
- กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
- กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพฯ
- กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาฯ
6) มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทด่ี ตี ่องาน
อาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ค่ำเป้ ำหมำย
มำตรฐำน/ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จประเด็นกำร
พิ จำรณำ
ระดับ ดีเลิ ศ
ระดับ ดีเลิ ศ
ดีเลิศ

ดี
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ
ปานกลาง
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิ จำรณำ
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามที่
สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
4) มีสขุ ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริ ห ำรและกำร
จัดกำร
2.1 มีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้ าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ น
การบริหารและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัด กำรเรี ย นกำร
สอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
3.2 ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ ่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

ค่ำเป้ ำหมำย
มำตรฐำน/ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จประเด็นกำร
พิ จำรณำ
ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ระดับ ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ

ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ระดับ ดีเลิ ศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
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หมำยเหตุ
 การกาหนดค่าเป้ าหมายของภาพรวมสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาทัง้ 3 มาตรฐาน
ให้กาหนดเป็ นระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ ยอดเยีย่ ม
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ดี
ระดับ ปานกลาง
ระดับ กาลังพัฒนา
 ส่วนการกาหนดค่าเป้ าหมายรายประเด็นพิจารณา กาหนดได้ทงั ้ เชิงประมาณ (ร้อยละ)
และเชิงคุณภาพ (ระดับคุณภาพ) ได้ตามที่สถานศึกษากาหนด ทัง้ นี้สถานศึกษาจะต้องมีรายละเอียดใน
การกาหนดระดับคุณภาพของค่าเป้ าหมายดังกล่าวว่าพิจารณาอย่างไร
ระดับ ยอดเยีย่ ม
91 - 100
ระดับ ดีเลิศ
75 - 90
ระดับ ดี
65 – 74
ระดับ ปานกลาง
55 – 64
ระดับ กาลังพัฒนา 0 – 54
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บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
ที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการของสถานศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2563
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี” อาเภอ
โพธิทอง
์ จังหวัดอ่างทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 2
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้พจิ ารณา เรื่อง การกาหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจาปี การศึกษา 2563 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา นัน้
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี ” เห็นชอบให้ดาเนินการ
ประกาศกาหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ประจาปี การศึกษา 2563 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารทีแ่ นบ
มาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายประสิทธิ ์ สุขขุม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนโพธิทอง
์ “จินดามณี”
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คำสัง่ โรงเรียนโพธิ์ ทอง “จินดำมณี ”
ที่ 137 / 2563
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจาปี การศึกษา 2563
และคาสังแก้
่ ไขเพิม่ เติม

คาสังงานประกั
่
นคุณภาพ

คาสังแก้
่ ไขเพิม่ เติม
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คณะทำงาน
ที่ปรึกษา
นายบรรจบ
นายปราโมทย์
นางสาวสิริรักษ์
นายสุวัฒน์
นางศรีอนงค์

เฉลยมรรค
อ่อนละม้าย
นักดนตรี
แดงประยูร
ลิ้มสมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”

งานประกันคุณภาพ
นายถนอม
นางสาวรดา
นางกรรณิการ์
นางสาวกนิษฐา
นางสาวพุทธิภรณ์

เปลี่ยนทอง
จันทร์หอม
สีลาด
รุ่งเรือง
เกตุยิ้ม

ผู้ให้ข้อมูล
นายวิชัย
นางอารีวรรณ
นางณัฐกานต์
นางชญานิษฐ์
นางกรรณิการ์
นางสาวพุทธิภรณ์
นางสาวมณีรัตน์
นายประวิทย์
นางสาวมินตรา
นางจิรวัฒน์
นางอมรรัตน์
นางสาวสุชาดา
นางสาวนันทนา
นางสาวรพีพร
นายถนอม
นางพรพักตร์
นางสาววันศิริ
นางสาวสุกัลย์
นางสาวพิมพ์พร
นางสาวกนิษฐา

ก่ำกระโทก
ทองคำมาก
แก้วแสงแจ่ม
นิลฤกษ์
สีลาด
เกตุยิ้ม
ดอกไม้งาม
เปลี่ยนดิษฐ์
อนันตรังสี
หลวงวงษ์
ชื่นทิพย์
รักไทยวัฒนา
เริงพานิช
ทองเพ็ชร
เปลี่ยนทอง
เปี่ยมศักดิ์
สมบุญ
เจริญกุล
สมงาม
รุ่งเรือง

นางสาวกัทลี
นางสาวน้ำฝน
นายโซ่ทอง
นายปราโมทย์
นายสมชาย
นางวาสนา
นางสาวชลลดา
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวทิพวัลย์
นายกำพล
นายอาทิตย์
นางพิมพ์ผกา
นายปราโมทย์
นางภิญญาพัชญ์
นายชิตพล
นางจันทิมา
นางสาวจารุวรรณ
นางสาวนิตยา
นางสาวสิดี
นางสมพิศ

สังขวร
ทองคำ
สระบัวทอง
สีมาตย์จันทร์
มีสุวรรณ
เสนาพันธ์
อ่อนพันธุ์
รุ่งราษี
แม้นศรี
แสนฤทธิ์
ยินยอม
เฉลยชีพ
ทองคำมาก
เดชเดชาโชติ
เครือแก้ว
ปกป้อง
ไม้เที่ยง
แก้วคงวงษ์
เปี่ยมศิริมงคล
แดงประยูร

นางสาวนภัทร
นางสาวบุษกร
นางสาวสุวพร
นายเทอดพงษ์
นางสาวอิสราภรณ์
นางสาวปราณีต
นายศรศิริ
นางสาวมุกดา
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวจินตนา
นางสาววาสิฏฐี
Mr. Frederick
นายธนโชติ
นางสาวจิราภา
นางสาวพรพิมล
นายทะนงศักดิ์

วงษ์สาหร่าย
แสงพงษ์
พินธุพันธ์
เสียงหวาน
อินเอก
บุญเรืองรัตน์
สุขสอาด
สุวรรณธนิกา
ดอกมะขาม
ปิติมล
สีงาม
C. Ectin
ทองพิมล
ผลศาส
ทรงบัณฑิตย์
แก้วเขียว
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ผู้จัดทำเล่มรายงาน
นางสาวสิริรักษ์ นักดนตรี
นายปราโมทย์
อ่อนละม้าย
นางสาวรดา
จันทร์หอม
นางกรรณิการ์
สีลาด
นางสาวสิดี
เปี่ยมศิริมงคล
นางสาวกัทลี
สังขวร
นายศรศิริ
สุขสอาด
นางสาวกนิษฐา รุ่งเรือง
นางสาวพุทธิภรณ์ เกตุยิ้ม
นางสาวอิสราภรณ์ อินเอก
นางสาวจารุวรรณ ไม้เที่ยง
นางสาวนิตยา
แก้วคงวงษ์
นายธนโชติ
ทองพิมล
นายเทอดพงษ์ เสียงหวาน
นางสาววันศิริ
สมบุญ
นางสาวจินตนา ปิติมล
นางสาวมณีรัตน์ ดอกไม้งาม
นางสาวนันทนา เริงพานิช
นายอาทิตย์
ยินยอม
นายกำพล
แสนฤทธิ์
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