
หน้า | 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน้า | 2  
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณ”ี 

สารบัญ 
  เรื่อง                             หน้า 

คำนำ          
 บทสรุปผู้บริหาร         1 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐาน        14                                                      
1.1 ข้อมูลท่ัวไป        14 
1.2 ข้อมูลผู้บริหาร        14  
1.3 ข้อมูลครูและบุคคลากร       15 
1.4 ข้อมูลนักเรียน        16 
1.5 ข้อมูลทรัพยากร        17   
1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     19                            
1.7 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์     31 
1.8 ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน    32 
1.9 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน(O-NET)    33 

ส่วนท่ี  2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     38 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน      39                                                            
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    106                                       
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    130               

 ส่วนท่ี 3 ความโดดเด่นของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา           165 
ภาคผนวก             168

 

 



 
 

หน้า | 3  
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณ”ี 

คำนำ 

 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
จึงใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน
ในชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดทำรายงานประจำปี
ของสถานศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อรายงานผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมายที่ได้ประกาศใช้ ทั้งนี้ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่รายงานนี้จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
        โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
              10 พฤษภาคม 2564 
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บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
 

ทีต่ัง้ 142  หมู่ที ่6  ต าบลอ่างแกว้  อ าเภอโพธิท์อง  จงัหวดัอา่งทอง  รหสัไปรษณีย ์14120 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสงิหบ์ุร ีอ่างทอง 
จ านวนนกัเรยีนทัง้สิน้  1024  คน 
 เปิดสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย         
         035-691828            035-691828               phothong_jinda@hotmail.com                               
เวบ็ไซต์  http://www.pj.ac.th 

 
 
 
 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
 โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” จดัการศกึษาโดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพตามาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษาซึ่งได้ก าหนดตามมาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน ประกอบด้วยการพฒันา
คุณภาพผู้เรยีน กระบวนการบรหิารและการจดัการ และกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็น
ส าคญั  โดยไดจ้ดัใหม้รีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และ
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จดัท าแผนพฒันา
การศกึษา ด าเนินการตามแผน และประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพโดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ในปีการศกึษา 2563 โรงเรยีนไดด้ าเนินการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา           
ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มผีลการประเมนิตนเอง ดงันี้ 

ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดบัคณุภำพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน 4 ดเีลศิ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ      5 ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

4 ดเีลศิ 

ผลกำรประเมินภำพรวมของสถำนศึกษำ 4 ดีเลิศ 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครผูู้สอน ครอูตัรำจ้ำง เจ้ำหน้ำท่ี 

ปีกำรศึกษำ 2563 3 50 6 3 
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มำตรฐำนท่ี 1 คณุภำพผู้เรียน 
ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมิน
เม่ือเทียบค่ำ
เป้ำหมำย  

เอกสำร/หลกัฐำน 

ผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำร  

ความสามารถใน
การอ่าน 

นักเรยีนรอ้ยละ 65 
มคีวามสามารถใน
การอ่านอยู่ในระดบั 
พอใช ้ขึน้ไป 

นักเรยีนรอ้ยละ 80 
มคีวามสามารถในการ
อ่านอยู่ในระดบั พอใชข้ึน้
ไป 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

- สรุปโครงการรกั
การอ่าน 
- แบบสรุปผลการ
คดักรอง
ความสามารถดา้น
การอ่านและการ
เขยีนของนกัเรยีน 
 

ความสามารถใน 
การเขยีน 

นักเรยีนรอ้ยละ 65 
มคีวามสามารถใน
การเขยีนอยูใ่นระดบั 
พอใช ้ขึน้ไป 

นักเรยีนรอ้ยละ 80 
มคีวามสามารถในการ
เขยีนอยู่ในระดบั พอใช ้
ขึน้ไป 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

- สรุปโครงการรกั
การอ่าน 
- แบบสรุปผลการ
คดักรอง
ความสามารถดา้น
การอ่านและการ
เขยีนของนกัเรยีน 
 

ความสามารถใน 
การสื่อสาร 

นักเรยีนรอ้ยละ 65 
มคีวามสามารถใน
การสื่อสารอยูใ่น
ระดบั พอใช ้ขึน้ไป 

นักเรยีนรอ้ยละ 80 
มคีวามสามารถในการ
สื่อสารอยู่ในระดบั พอใช ้
ขึน้ไป 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

- สรุปโครงการรกั
การอ่าน 
- แบบสรุปผลการ
คดักรอง
ความสามารถดา้น
การอ่านและการ
เขยีนของนกัเรยีน 
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมิน
เม่ือเทียบค่ำ
เป้ำหมำย  

เอกสำร/หลกัฐำน 

ความสามารถใน 
การคดิค านวณ 

นักเรยีนรอ้ยละ 75 
มคีวามสามารถใน
การคดิค านวณอยู่ใน
ระดบั ด ีขึน้ไป 

นักเรยีนรอ้ยละ 85.69 
มคีวามสามารถในการ
คดิค านวณ 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

- สรุปผลการประเมนิ
ความสามารถในการ
คดิค านวณ 

- สรุปกจิกรรมของ
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ 

ความสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์ 
คดิอย่างมี
วจิารณญาณ 
อภปิรายและ
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และ
แกปั้ญหา 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 70            
มคีวามสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์ 
คดิอย่างมี
วจิารณญาณ 
อภปิรายและ
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และ
แกปั้ญหา 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 99.20             
มคีวามสามารถในการ
คดิวเิคราะห ์ คดิอย่างมี
วจิารณญาณ อภปิราย
และแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และแกปั้ญหา 
 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

- สรุปผลการประเมนิ
ความสามารถในการ
คดิวเิคราะห ์ คดิ
อย่างมวีจิารณญาณ 
อภปิรายและ
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และแกปั้ญหา 

- สรุปกจิกรรมของ
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

ความสามารถใน
การสรา้งนวตักรรม 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 70           
มคีวามรูแ้ละทกัษะ
พืน้ฐานในการสรา้ง
นวตักรรม 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 99.02มี
ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน
ในการสรา้งนวตักรรม 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

- รูปเล่มสรุปกจิกรรม
พฒันาสื่อและ
นวตักรรม               
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
- แผนการจดัการ
เรยีนรู้ 
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ประเดน็กำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำร

ประเมินเม่ือ
เทียบค่ำ
เป้ำหมำย  

เอกสำร/หลกัฐำน 

ความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 75           
มคีวามสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 89.45         
มคีวามสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

- รูปเล่มสรุปกจิกรรม
พฒันาเครอืขา่ย ICT  
เพื่อการเรยีนรู ้
- รูปเล่มสรุปกจิกรรม
พฒันาพฒันาระบบ
และบรกิารดา้น ICT 
- แผนการจดั                
การเรยีนรู ้
- ภาพการจดักจิกรรม

การเรยีนรู ้
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ
ผลกำร

ประเมินเมื่อ
เทียบค่ำ
เป้ำหมำย  

เอกสำร/หลกัฐำน 

ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 60 
มผีลการเรยีนตัง้แต่ระดบั 
2.5 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย มคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 58.11 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

แบบสรุปรายงาน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของกลุม่สาระ 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 65  
มผีลการเรยีนตัง้แต่ระดบั 
2.0 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 70.40 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 60  
มผีลการเรยีนตัง้แต่ระดบั 
2.0 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 86.05 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 65   
มผีลการเรยีนตัง้แต่ระดบั 
2.5 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมฯ  มคีา่เฉลีย่
เท่ากบั 80.48 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 65 
มผีลการเรยีนตัง้แต่ระดบั 
2.5 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สุขศกึษา ฯ มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 65.72 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 65 
มผีลการเรยีนตัง้แต่ระดบั 
2.5 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ศลิปะ มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 74.28 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 65  
มผีลการเรยีนตัง้แต่ระดบั 
2.0 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชพีฯ มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 89.14 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 60 
มผีลการเรยีนตัง้แต่ระดบั 
2.0 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 76.52 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ
ผลกำร

ประเมินเมื่อ
เทียบค่ำ
เป้ำหมำย  

เอกสำร/หลกัฐำน 

มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน 
และเจตคตทิีด่ตี่องาน
อาชพี  

ผูเ้รยีนรอ้ยละ  100  มี
ขอ้มูลในประกอบอาชพี
และมเีจตคติทีด่ตี่ออาชพี     
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ  100  มี
ขอ้มูลในประกอบ
อาชพีและมเีจตคติทีด่ ี
ต่ออาชพี     
 

เท่ากบั 
ค่าเป้าหมาย 

1.รายงายสรุปผล
แบบสอบถาม
เกีย่วกบัการประกอบ
อาชพีของนักเรยีน
ระหว่างเรยีน 
2.รายงานสรุปผล
แบบประเมนิการเขา้
ร่วมกจิกรรม 
โครงการมหากรรม
ตลาดนัดอาชพี 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผู้เรียน 
ผูเ้รยีนมคุีณลกัษณะ
และค่านิยมทีด่ตีามที่
สถานศกึษาก าหนด 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80           
มคุีณลกัษณะและ
ค่านิยมทีด่ตีามที่
สถานศกึษาก าหนด 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80        
มคุีณลกัษณะและ
ค่านิยมทีด่ตีามที่
สถานศกึษาก าหนด 

เท่ากบั 
ค่าเป้าหมาย 

1. ประมวลภาพ
กจิกรรมปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึ
ประสงคข์องนักเรยีน
ดว้ยกระบวนการจติ
สงัคมบ าบดั 

มคีวามภูมใิจในทอ้งถิ่น
และความเป็นไทย 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100        
มคีวามภูมใิจในทอ้งถิ่น
และความเป็นไทย 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100       
มคีวามภูมใิจใน
ทอ้งถิน่และความเป็น
ไทย 
 

เท่ากบั 
ค่าเป้าหมาย 

1. รายงานโครงการ/
กจิกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 

การยอมรบัทีจ่ะอยู่
ร่วมกนับนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย  

ผูเ้รยีนรอ้ยละ  100  
ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนั
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ  100  
ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนั
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

เท่ากบั 
ค่าเป้าหมาย 

1.ผลกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 
2.โครงการนักเรยีน
เรยีนรวม 
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ประเดน็กำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ
ผลกำร

ประเมินเม่ือ
เทียบค่ำ
เป้ำหมำย  

เอกสำร/หลกัฐำน 

ผูเ้รยีนมสีุขภาวะทาง
ร่างกาย และจติสงัคม 

ผูเ้รยีนมสีุขภาวะทาง
ร่างกาย  ผูเ้รยีนรอ้ยละ 
90 มผีลการประเมนิสุข
ภาวะทางร่างกายอยู่ใน
ระดบัดขีึน้ไป 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95              
มผีลการประเมนิสุข
ภาวะทางร่างกายอยู่
ในระดบัดขีึน้ไป 
 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

- สรุปกจิกรรมการ
ช่างน ้าหนักวดัส่วนสูง 
-รูปการท ากจิกรรม
กบัโรงพยาบาลโพธิ ์
ทอง 

 

ผูเ้รยีนมสีุขภาวะทางจติ
สงัคม ผูเ้รยีนมผีลการ
ประเมนิดา้นจติสงัคม
จากโปรแกรม SDQ อยู่
ในกลุ่มปกต ิรอ้ยละ 80 
ขึน้ไป 

ผูเ้รยีนมผีลการ
ประเมนิดา้นจติสงัคม
จากโปรแกรม SDQ 
อยู่ในกลุ่มปกต ิรอ้ยละ 
94.04 

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

-สรุปการประเมนิดา้น
จติสงัคมจาก
โปรแกรม SDQ 
-สรุปกจิกรรม Group 
coaching  การ
ตัง้เป้าหมายใน
อนาคต 
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มำตรฐำนท่ี 2  
ประเดน็กำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำร

ประเมินเม่ือ
เทียบค่ำ
เป้ำหมำย  

เอกสำร/หลกัฐำน 

มเีป้าหมายวสิยัทศัน์
และพนัธกจิที่
สถานศกึษาก าหนด
ชดัเจน 

ยอดเยีย่ม โรงเรยีนมเีป้าหมายวสิยัทศัน์
และพนัธกจิทีช่ดัเจน
สอดคลอ้งกบับรบิทความ
ตอ้งการของชุมชน นโยบาย 
แผนการศึกษาแห่งชาตทิี่
สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิและทนั
ต่อการเปลีย่นแปลง  

เท่ากบั 
ค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

1.แผนกลยุทธิ ์
2.แผนปฏบิตักิาร 
 

มรีะบบบรหิารจดัการ
คุณภาพของ
สถานศกึษา 
 
 
 
 

โรงเรยีนมรีะบบบรหิารจดัการ
คุณภาพทีช่ดัเจนมี
ประสทิธภิาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยเน้นความ
ร่วมมอืของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย
และมกีารน าขอ้มูลมาใชใ้นการ
ปรบัปรุงพฒันางานอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

คู่มอืบรหิารโรงเรยีน
และบรหิารงาน 4 
ฝ่าย 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานพฒันา
วชิาการทีเ่น้นคุณภาพ
ผูเ้รยีนรอบดา้นตาม
หลกัสูตรสถานศกึษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรยีนมกีารด าเนินงาน
พฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพ
ผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสูตร
สถานศกึษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกบั
ชวีติจรงิและเป็นแบบอย่างได ้

1.หลกัสูตร
สถานศกึษา 
2.แผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี 
3.แผนกลยุทธิ ์
 

พฒันาครูและบุคลากร
ใหม้คีวามเชีย่วชาญ
ทางวชิาชพี 

โรงเรยีนมกีารพฒันาครูและ
บุคลากรให้มคีวามเชีย่วชาญ
ทางวชิาชพีตรงตามความ
ตอ้งการของครูและ
สถานศกึษา และจดัใหม้ชีุมชน
การเรยีนรูท้างวชิาชพีเพื่อ
พฒันางาน 

1.รายงานสรุปการ
พฒันาครูและ
บุคลากร 
2.โครงการชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้าง
วชิาชพี(PLC) 
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ประเดน็กำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำร

ประเมินเม่ือ
เทียบค่ำ
เป้ำหมำย  

เอกสำร/หลกัฐำน 

จดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและสงัคมที่
เอื้อต่อการจดัการ
เรยีนรูอ้ย่างมคุีณภาพ 

ยอดเยีย่ม โรงเรยีนมกีารจดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการ
เรยีนรูอ้ย่างมคุีณภาพ และมี
ความปลอดภยั 

เท่ากบั 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการพฒันา
อาคารสถานที่ 

จดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบรหิาร
จดัการและการจดัการ
เรยีนรู้ 

โรงเรยีนมกีารจดัระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบรหิารจดัการ
และการจดัการเรยีนรู้ที่
เหมาะสมกบัสภาพของ
สถานศกึษา 

1.แบบสรุปกจิกรรม
พฒันาเครอืข่าย ICT 
เพื่อการเรยีนรู้ 
2.แบบสรุปกจิกรรม
พฒันาระบบและ
บรกิารดา้น ICT 
3.แบบสรุปกจิกรรม
หุ่นยนต์เพื่อการ
เรยีนรู้ 

มำตรฐำนท่ี 3   
ประเดน็ 

กำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมิน
เม่ือเทียบค่ำ
เป้ำหมำย  

เอกสำร/หลกัฐำน 

การจดัการเรยีนรู้
ผ่านกระบวนการ
คดิและปฏบิตัจิรงิ 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีติ
ได ้  

ครูรอ้ยละ 90 
จดัการเรยีนรู้ทีเ่น้น
กระบวนการคดิ 
และใหผู้เ้รยีนฝึก
ปฏบิตัจิรงิ ตาม
มาตรฐานการ
เรยีนรู ้ตวัชีว้ดัของ
หลกัสูตร
สถานศกึษา และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีติ
ได)้ 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
รอ้ยละ 100 จดัการเรยีนรูท้ี่
เน้นกระบวนการคดิ และให้
ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัจิรงิ ตาม
มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั
ของหลกัสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีติได้ 

เท่ากบั 
ค่าเป้าหมาย 

รายงานผลสรุป
โครงการพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรส์ู่
โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
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ประเดน็ 
กำรพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

           2563 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมิน
เม่ือเทียบค่ำ
เป้ำหมำย  

เอกสำร/หลกัฐำน 

ใชส้ื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรยีนรูท้ี่
เอื้อต่อการ
เรยีนรู ้

ครูรอ้ยละ 80 มี
ความ สามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร) 

ครูรอ้ยละ 100 มคีวาม 
สามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร) 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

รายงานผลสรุป
โครงการพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรส์ู่
โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
 
 

การบรหิาร
จดัการชัน้เรยีน
เชงิบวก 

ครูรอ้ยละ 80 
มกีารบรหิาร
จดัการชัน้เรยีน
เชงิบวก 

ครูรอ้ยละ 98.25 
มกีารบรหิารจดัการชัน้
เรยีนเชงิบวก 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

รายงานผลสรุป
โครงการพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรส์ู่
โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 

ตรวจสอบและ
ประเมนิผูเ้รยีน
อย่างเป็นระบบ 
และน าผลมา
พฒันาผูเ้รยีน 

ครูรอ้ยละ 80 
มกีารตรวจสอบ
และประเมนิ
ผูเ้รยีนอย่างเป็น
ระบบ และน าผล
มาพฒันาผูเ้รยีน) 

ครูรอ้ยละ 100 
มกีารตรวจสอบและ
ประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพฒันา
ผูเ้รยีน 

สงูกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

รายงานผลสรุป
โครงการพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรส์ู่
โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 

การแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละให้
ขอ้มูลสะทอ้น
กลบัเพื่อพฒันา
และปรบัปรุงการ
จดัการเรยีนรู ้

รอ้ยละ 100 ของ
ครูไดร้บัการนิเทศ
เยีย่มชัน้เรยีน 
ภาคเรยีนละ 1  
ครัง้) 

รอ้ยละ 100  ของครูไดร้บั
การนิเทศเยีย่มชัน้เรยีน 
ภาคเรยีนละ 1  ครัง้) 

เท่ากบั 
ค่าเป้าหมาย 

รายงานผลสรุป
โครงการพฒันา
ระบบการบรหิาร
วชิาการ 
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ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 
1. ด้ำนคณุภำพผู้เรียน 
 ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัดเียีย่ม เนื่องดว้ยหลกัสตูรการจดัการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ผนวกกับกระบวนการและกิจกรรมของ
สถานศกึษาในการปลูกฝังคุณลกัษณะที่เหมาะสมในการเป็น “ลูกจนิดามณี” แก่ผูเ้รยีน โดยมกีารจดัการ
ส่งเสรมิกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย เช่น  โครงการคุณธรรม  กิจกรรมธรรมศกึษาในโรงเรียน  
กิจกรรมมหศัจรรย์วนัพระ โครงการเด็กดศีรีจนิดา พร้อมทัง้การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีนที่เขม้แขง็ ส่งผลให้ผู้เรยีน มคีวามเป็นจติอาสา มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มคีวามเป็นผูน้ าใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง โดยปรากฏเป็นที่ยอมรบัแก่ชุมชน สะท้อนได้จากการได้รบัรางวลัเชดิชูเกยีรติ และ
การไดร้บัเชญิเขา้ร่วมกจิกรรมจติอาสาต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ 
 
2.ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร 
 ผูบ้รหิารมุ่งเน้นการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในการจดัการศกึษาทีห่ลากหลาย ใหค้วามส าคญั
กบัการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมภิบาล โดยเฉพาะประเด็น “การมสี่วนร่วม” โดยคณะครู บุคลากร 
องคก์รเครอืขา่ยในการสนับสนุนสถานศกึษา ชุมชน และผูป้กครอง  มสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
วสิยัทศัน์ในการจดัการศกึษาร่วมกนั ซึง่คณะกรรมการสถานศกึษา ศษิยเ์ก่า ภาครฐั และภาคประชาชน
ในพื้นที่ มีความตัง้ใจและความพร้อมในการที่จะสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอย่างเต็มก าลัง 
โรงเรยีนมกีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ จดัโครงสรา้งการบรหิารงานและกระจายอ านาจอย่างชดัเจน 
มกีระบวนการก ากบัตดิตามการปฏบิตังิานอย่างเป็นกลัยาณมิตร โดยจุดเด่นซึง่เป็นเงื่อนไขความส าเรจ็ 
ในกระบวนการบริหารจดัการได้แก่ “บุคลากร” ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรกัในองค์กรและเชื่อมัน่
ศรัทธาในการปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จของสถานศึกษาและความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยมี
คุณลกัษณะที่เด่นชดัคอื “ความเป็นกลัยาณมติร” ต่อกนั มจีติวญิญาณของความเป็นครู มจีติอาสา มี
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนการ
บรหิารจดัการสถานศกึษาตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิใหบ้รรลุตามทีร่่วมกนัก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และมคีวามหมาย  

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรยีนด าเนินการอนุรกัษ์อาคารสถานที่ทางประวตัิศาสตร์
ซึง่เป็นตน้ก าเนิดแห่งความภาคภูมใิจของสถานศกึษา ไดแ้ก่ อาคารจนิดามณี และอาคารเทพสงัวรญาณ 
ซึง่เป็นอาคารเรยีนหลงัแรกใหค้งอยู่ในสภาพดัง้เดมิ ซึง่สะทอ้นเอกลกัษณ์ความเป็นไทย หากแต่ไดม้กีาร
พฒันาหอ้งเรยีนใหเ้ป็นหอ้งเรยีนเทคโนโลยทีีม่อีุปกรณ์รองรบัการจดัการเรยีนการสอนดว้ยระบบ ICT ที่
ทนัสมยัพรอ้มทัง้ม ีWIFI ใหบ้รกิารสบืคน้แก่นักเรยีนครอบคลุมทุกพืน้ที ่ดา้นสภาพแวดลอ้มทางชวีภาพ 
โรงเรยีนตัง้อยู่ในชุมชนทีม่ภีูมปัิญญาดา้นการจกัสานระดบัประเทศ ได้แก่ ต าบลบางเจ้าฉ่า และมีแหล่ง
เรยีนรูท้างพระพุทธศาสนา  ไดแ้ก่ วดัขุนอนิทประมูล ซึง่ไดด้ าเนินการหลอมรวมสภาพแวดลอ้มดงักล่าว
สู่หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษา 
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3.ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั  
 โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” มจีุดเด่นในการจดักระบวนการเรยีนที่มุ่งเน้นความคดิระดับสูง 
(Higher-Oder Thinking) มกีารพฒันาครูใหส้ามารถจดัการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะห์ สงัเคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ คดิแบบประเมนิค่า โดยการเรยีนรู้แบบโครงงาน และการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การจดักิจกรรม/โครงการที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรยีน 
นอกจากนี้ยงัมกีารสอดแทรกหลกัสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกบัการจกัสาน เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และสบืสานภูมิ
ปัญญาของทอ้งถิน่โดยมุ่งเน้นใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะทางดา้นอาชพี 
 
 
แผนพฒันำตนเองของสถำนศึกษำ 

ทศิทางการพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี”  ขบัเคลื่อนโดยการน าของ
ผูบ้รหิาร คณะครู บุคลากร เนน้การมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยมคีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานเป็นทีป่รกึษาหลกัและร่วมก ากบัตดิตาม เน้นการรบัฟังเสยีง ความตอ้งการของนักเรยีนและ
ผูป้กครอง และสอดคลอ้งตามนโยบายการพฒันาการศกึษาของชาตแิละตน้สงักดั โดยการน าขอ้มูลผล
การด าเนินงานทีผ่่านมามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนการพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนให้
ตรงประเดน็ เน้นการปรบัปรุงพฒันาจุดอ่อน และส่งเสรมิประเดน็ทีม่ผีลการด าเนนิการทีด่อียูแ่ลว้ใหเ้กดิ
การพฒันาทีด่ขีึน้อยา่งต่อเนื่องดว้ย  

จากการพจิารณาผลการด าเนนิการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปี
การศกึษา 2563 และพจิารณายอ้นหลงั 3 ปี ก าหนดแผนพฒันาตนเองของสถานศกึษาเนน้การพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีนทัง้ดา้นผลสมัฤทธิท์างวชิาการและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหพ้รอ้ม
ต่อการเปลีย่นแปลง สามารถศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ มอีาชพีทีส่จุรติมรีายไดเ้ลี้ยงตนเองและครอบครวั 
และใชช้วีติอย่างมคีุณคา่และมคีวามสุขตอ่ตนเองและผูอ้ื่นรวมถงึสงัคมดว้ย  อย่างไรกต็ามยงัคง
ขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพการบรหิารและการจดัการและการพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ซึง่เป็นการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งสง่เสรมิเกื้อกูลใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพ
ผูเ้รยีนไดอ้ย่างยัง่ยนื  

โรงเรยีนได้ก าหนดแผนการพฒันาคุณภาพและยกระดบัผลสมัฤทธิบ์นแนวคดิที่ว่าการพัฒนา
คุณภาพและยกระดบัผลสมัฤทธิท์ี่ได้ผลดีที่สุดและเกิดผลอย่างยัง่ยืนคือการเริ่มต้นจากการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการพฒันาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้               
การทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่
หลากหลาย การจดัใหม้แีหล่งเรยีนรู ้รวมถงึสื่อและอุปกรณ์ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องผู้เรยีน เป็นหอ้งเรยีน
คุณภาพ ควบคู่กบัการส่งเสรมิโดยการจดัโครงการกิจกรรมสอนเสรมิเพื่อพฒันาคุณภาพและยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรียน รวมถึงการจดัโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน  
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ตอนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

2. ทีต่ัง้ 142  หมู่ที ่6  ต าบลอ่างแกว้  อ าเภอโพธิท์อง  จงัหวดัอา่งทอง  รหสัไปรษณีย ์14120 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาสงิหบ์ุร ีอ่างทอง 
 จ านวนนกัเรยีนทัง้สิน้  1024  คน 

3.  เปิดสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย         
4.          035-691828            035-691828               phothong_jinda@hotmail.com                               

เวบ็ไซต์  http://www.pj.ac.th 
 

2. ข้อมูลผู้บริหำร 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ชื่อ นายบรรจบ  เฉลยมรรค  โทรศพัท ์081-2569038 

e-mail : banjob@pj.ac.th วุฒกิารศกึษาสงูสุด  ครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตัง้แต่วันที่ 11 กุมภาพนัธ์                     
พ.ศ.2564 จนถงึปัจจุบนั เป็นเวลา 2 เดอืน 

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  ชื่อ นายปราโมทย ์ อ่อนละมา้ย  โทรศพัท ์091-8768774 
e-mail : Pramot@pj.ac.th วุฒกิารศกึษาสูงสุด  ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศึกษา 
มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ีด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรยีนนี้ตัง้แต่วนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถงึปัจจุบนั  
เป็นเวลา 6 เดอืน 

รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน  ชื่อ นางสาวสริริกัษ์  นักดนตร ี โทรศพัท ์085-1943403 
e-mail : sirirak@pj.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรยีนนี้ตัง้แต่วนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถงึปัจจุบนั  
เป็นเวลา 6 เดอืน 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:banjob@pj.ac.th
mailto:Pramot@pj.ac.th
mailto:sirirak@pj.ac.th
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3. ข้อมูลครแูละบุคลำกร 

ประเภท / ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม 
ต ำ่กว่ำ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา      
-  ผูอ้ านวยการ   1  1 
-  รอง/ผูช้่วยผูอ้ านวยการ   2  2 
-  ผูจ้ดัการ      
-  ผูร้บัใบอนุญาต      

รวม   3  3 
2. ผูส้อนมธัยมศกึษา      

-  ครูระดบัมธัยมศกึษา  38 12  50 
-  ครูอตัราจา้ง(สอนมธัยม) 
(สญัญาตัง้แต่ 9 เดอืนขึน้ไป) 

 5   5 

    - ครูต่างชาต ิ  1   1 
รวม  44 12  56 

3. บุคลากรสายสนับสนุน      
-  เจา้หน้าที ่  1   1 
-  ลูกจา้ง 10    10 
-  อื่นๆ (ระบุ).........................      

รวม 10 1   11 
รวมทัง้ส้ิน 10 45 15  70 

 

สรปุอตัรำส่วน 

 ระดบักำรศึกษำขัน้พื้นฐำน : ระดบัมธัยมศกึษำ   

    อตัราส่วนของจ านวนผูเ้รยีน  : ครู  เท่ากบั 1,024 : 56 เท่ากบั 18 : 1 

    อตัราส่วนของจ านวนผูเ้รยีน  : หอ้ง  เท่ากบั 1,024 : 29  เท่ากบั 35 : 1 

    มจี านวนคร ู ครบชัน้          ครบชัน้        ไม่ครบชัน้  ในระดบัชัน้...........-.............. 

    ภาระงานสอนของคร ูโดยเฉลีย่ชัว่โมง : สปัดาห ์เทา่กบั 12 

*หมำยเหตุ การนับจ านวนครูอตัราจา้งใหน้ับเฉพาะผูท้ีท่ าสญัญาตัง้แต่ 9 เดอืนขึน้ไปเท่านัน้ 

 

√  
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ตำรำงสรปุจ ำนวนคร ูจ ำแนกตำมวฒิุกำรศกึษำ 

วิชำเอก / โท 
จ ำนวนครท่ีูมีวฒิุ

กำรศึกษำ 
วิชำเอก 

จ ำนวนครท่ีูมีวฒิุกำรศึกษำ 
วิชำโท 

ภาษาไทย 7 1 
คณิตศาสตร ์ 5 1 
วทิยาศาสตร ์ 9 0 

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 10 0 

สุขศกึษาและพลศกึษา 3 0 

ศลิปะ 3 0 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 8 0 

ภาษาต่างประเทศ 7 0 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 2 0 

รวมทัง้ส้ิน 54 2 
* หมำยเหตุ การนับจ านวนครูทุกระดบัใหน้ับเฉพาะครูและครูอตัราจา้ง (สญัญาตัง้แต่ 9 เดอืนขึน้ไป) เท่านัน้ 

 
 
4. ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้สิน้ 1,024 คน  จ าแนกตามระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอน 
 

ระดบัชัน้
เรียน 

จ ำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชำย หญิง 

ม.1 5 119 99 218 44 
ม.2 6 114 100 214 36 
ม.3 6 100 97 197 33 
ม.4 4 52 81 133 33 
ม.5 4 57 80 137 34 
ม.6 4 46 79 125 31 
รวม 29 491 539 1,024 35 

 
*  ขอ้มูลจ านวนนักเรยีน  ณ วนัที ่ 1 กรกฎาคม  ของปีการศกึษา 2563 
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5. ข้อมูลทรพัยำกร 

รำยละเอียด มี/ไม่ม ี รำยละเอียด 

1. อาคารเรยีน ม ี อาคารเรยีนแบบ 210 จ านวน 1 หลงั 

อาคารเรยีนแบบ 2 ชัน้ 6 หอ้ง พเิศษ จ านวน 1 หลงั 

อาคารเรยีนแบบ 218 จ านวน 1 หลงั 

อาคารเรยีนแบบ 318 จ านวน 1 หลงั 

อาคารเรยีนแบบ 424 จ านวน 1 หลงั 

2. อาคารโรงฝึกงาน ม ี อาคารโรงฝึกงานแบบ 204 จ านวน 1 หลงั 

3. อาคารชัว่คราว ไม่ม ี - 

4. โรงฝึกพลศกึษา ม ี  

5. บา้นพกัครู  ม ี บา้นพกัครูแบบ สปช.301/26 จ านวน 3 หลงั 

บา้นพกัครูแบบ สปช.302/28 จ านวน 1 หลงั 

บา้นพกัครูแบบ กรมสามญั จ านวน 5 หลงั 

6.บา้นพกันักการภารโรง ม ี บา้นพกัภารโรง/32  จ านวน 1 หลงั 

7. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม ม ี  

8. สนามบาสเกต็บอล ม ี ใชพ้ืน้ทีอ่าคารโดมอเนกประสงค ์1 สนาม 

9. สนามฟุตบอล ม ี สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1 จ านวน 1 สนาม 

10.อาคารวฒันธรรม ไม่ม ี - 

11. สนามตะกรอ้ ม ี ใชพ้ืน้ทีอ่าคารโดมอเนกประสงค ์1 สนาม 

12. สระน ้า ไม่ม ี - 

13. อาคารอเนกประสงค ์ ม ี อาคารโดมอเนกประสงค ์จ านวน 1 หลงั 

อาคารอเนกประสงคแ์บบพเิศษ(3ชัน้) จ านวน 1 หลงั 

อาคารหอประชุม 100/27 จ านวน 1 หลงั 

14. หอ้งสมดุ ม ี จ านวน 1 หอ้ง (อาคารเรยีนแบบ 424ล) 
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รำยละเอียด มี/ไม่ม ี รำยละเอียด 

15. หอ้งพยาบาล ม ี จ านวน 1 หอ้ง (อาคารเรยีนแบบ 218) 

16. หอ้งคอมพวิเตอร ์ ม ี จ านวน 3 หอ้ง (อาคารอเนกประสงคแ์บบพเิศษ(3ชัน้) ) 

17. หอ้งดนตร ี ม ี หอ้งดนตรสีากล จ านวน 1 หอ้ง (อาคารโรงฝึกงาน) 

หอ้งดนตรไีทย จ านวน 1 หอ้ง (อาคารเรยีนแบบ 2 ชัน้ 6 
หอ้ง พเิศษ) 

18. อาคารประชาสมัพนัธ ์ ม ี ดดัแปลงจากหอสมุดเดมิ 

19. ถงัเกบ็น ้า ม ี หอส่งน ้า(ประปาโรงเรยีน) 

20. หอ้งน ้านกัเรยีน ม ี หอ้งน ้านักเรยีนชาย 4 หลงั 

หอ้งน ้านักเรยีนหญงิ 2 หลงั 

21. อฒัจนัทร ์ ม ี แบบกรมพละ จ านวน 1 หลงั 

22. หอ้งโสตทศันศกึษา ม ี จ านวน 1 หอ้ง (อาคารอเนกประสงคแ์บบพเิศษ(3ชัน้)  

23. หอ้งปฏบิตักิารหุ่นยนต์ ม ี จ านวน 1 หอ้ง (อาคารเรยีนแบบ 318) 

24. หอ้งจรยิธรรม ม ี จ านวน 1 หอ้ง (อาคารเรยีนแบบ 218) 

25. หอ้งภูมปัิญญา ม ี จ านวน 1 หอ้ง (อาคารเรยีนแบบ 218) 

26. หอ้งศูนยค์ณิตศาสตร ์ ม ี จ านวน 1 หอ้ง (อาคารเรยีนแบบ 210) 

27. สื่อ ม ี โปรเจคเตอร ์ 62   เครื่อง 

โทรทศัน์  4  เครือ่ง 

กระดาษอจัฉรยิะ  2  เครื่อง 

เครื่องฉายทบึแสง  8  เครือ่ง 



 

หน้า | 19  
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณ”ี 

6. ข้อมูลผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำร 
 6.1 ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน รำยวิชำพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 ชัน้ ม.1-ม.6  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

มธัยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 1 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีเข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 

4.0 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 224 23 54 61 50 28 2 0 1 2.50 188 83.93 

คณิตศำสตร ์ 224 2 6 14 15 27 40 98 16 2.00 37 28.57 

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 224 5 15 40 71 65 20 2 0 2.00 196 87.50 

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วฒันธรรม 

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 

ศิลปะ 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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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

มธัยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีเข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 

4.0 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 218 29 20 24 37 31 43 33 0 2.50 110 50.46 

คณิตศำสตร ์ 218 2 7 19 33 47 51 58 0 2.00 108 49.54 

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 218 11 34 44 68 47 13 0 0 2.00 204 93.58 

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วฒันธรรม 

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 

ศิลปะ 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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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มธัยมศึกษำปีท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1 ค่ำ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีเข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 

4.0 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 221 3 25 34 39 20 20 37 33 2.50 101 45.70 

คณิตศำสตร ์ 221 4 4 10 50 101 35 8 1 2.00 169 76.47 

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 221 22 49 46 57 33 4 1 1 2.00 207 93.67 

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วฒันธรรม 

221 27 58 47 44 27 10 8 0 
2.50 

176 79.64 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 221 40 57 54 34 17 7 1 2 2.50 185 83.71 

ศิลปะ 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 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มธัยมศึกษำปีท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 2 ค่ำ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีเข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 

4.0 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 214 26 18 21 22 41 36 39 8 2.50 87 40.65 

คณิตศำสตร ์ 214 15 14 35 44 58 37 6 2 2.00 166 77.57 

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 214 78 35 34 25 27 9 3 0 2.00 199 92.99 

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วฒันธรรม 

214 45 32 47 44 27 10 9 0 
2.50 

168 78.50 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 214 34 27 36 46 45 20 1 2 2.50 143 66.83 

ศิลปะ 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 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มธัยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรียนท่ี 1 ค่ำ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีเข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 

4.0 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 197 29 35 50 44 23 6 0 6 2.50 158 80.20 

คณิตศำสตร ์ 197 27 12 20 19 24 23 35 25 2.00 102 51.78 

วิทยำศำสตรเ์ทคโนโลยี 197 7 28 63 50 43 0 0 0 2.00 191 96.96 

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วฒันธรรม 

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 

ศิลปะ 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 มธัยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรียนท่ี 2 ค่ำ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีเข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 

4.0 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 197 45 28 44 35 23 17 4 0 2.50 152 77.16 

คณิตศำสตร ์ 197 53 33 33 24 22 13 9 0 2.00 165 83.76 

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 197 6 17 94 37 42 0 0 0 2.00 196 99.49 

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วฒันธรรม 

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 

ศิลปะ 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 มธัยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนท่ี 1 ค่ำ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียนท่ี
ผ่ำนค่ำ
เป้ำหมำย 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีเข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 

4.0 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 140 17 11 42 12 18 10 11 12 2.50 82 58.57 

คณิตศำสตร ์ 140 0 11 52 39 30 1 0 0 2.00 132 94.29 

วิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

140 34 27 22 18 25 1 3 1 2.00 126 90.00 

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วฒันธรรม 

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 

ศิลปะ 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 มธัยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนท่ี 2 ค่ำ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีเข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 

4.0 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 132 23 18 22 9 14 6 8 28 2.50 72 54.55 

คณิตศำสตร ์ 132 25 6 9 11 21 5 5 44 2.00 72 54.55 

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 132 19 18 19 11 19 15 13 11 2.00 86 65.15 

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วฒันธรรม 

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 

ศิลปะ 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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-  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

มธัยมศึกษำปีท่ี 5 ภำคเรียนท่ี 1 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียนท่ี
ผ่ำนค่ำ
เป้ำหมำย 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีเข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 

4.0 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 137 0 4 27 41 28 7 16 7 2.50 72 52.50 

คณิตศำสตร ์ 137 32 30 26 22 9 4 1 0 2.00 119 86.86 

วิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

136 
6 13 35 34 24 12 5 0 

2.00 
112 82.36 

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วฒันธรรม 

137 
65 24 22 11 10 0 5 0 

2.50 
122 89.05 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 137 12 33 33 11 13 11 15 1 2.50 89 64.96 

ศิลปะ 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 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

มธัยมศึกษำปีท่ี 5 ภำคเรียนท่ี 2 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีเข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 

4.0 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 137 8 20 20 13 17 18 12 17 2.50 61 44.53 

คณิตศำสตร ์ 137 68 13 14 8 11 10 8 3 2.00 114 83.21 

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 137 45 22 17 17 12 6 3 10 2.00 113 82.48 

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วฒันธรรม 

137 
54 13 22 25 7 6 10 0 

2.50 
114 83.21 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 137 62 9 9 18 14 12 4 5 2.50 98 71.53 

ศิลปะ 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 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

มธัยมศึกษำปีท่ี 6 ภำคเรียนท่ี 1 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียนท่ี
ผ่ำนค่ำ
เป้ำหมำย 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีเข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 

4.0 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 128 36 12 14 11 21 14 3 10 2.50 73 57.03 

คณิตศำสตร ์ 128 46 10 14 11 21 15 9 0 2.00 102 79.69 

วิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

128 
6 14 23 30 32 11 2 8 

2.00 
105 82.03 

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วฒันธรรม 

128 
3 20 28 19 24 7 27 0 

2.50 
70 54.69 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 128 21 17 34 15 14 5 1 12 2.50 87 67.97 

ศิลปะ 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 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

มธัยมศึกษำปีท่ี 6 ภำคเรียนท่ี 2 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียนท่ี
ผ่ำนค่ำ
เป้ำหมำย 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่ำน
ค่ำเป้ำหมำย 

จ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีเข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนรู้ 

4.0 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 125 36 7 13 9 10 13 31 0 2.50 65 52.00 

คณิตศำสตร ์ 125 41 23 20 8 6 9 17 0 2.00 98 78.40 

วิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

125 
21 13 16 12 21 32 4 3 

2.00 
83 66.40 

สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วฒันธรรม 

125 
30 23 28 9 8 3 24 0 

2.50 
90 72.00 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 125 17 20 17 11 14 11 8 22 2.50 65 52.00 

ศิลปะ 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 
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6.2 ผลกำรประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ปีกำรศึกษำ 2563 (ชัน้ ม.1-ม.6)  

หมายเหตุ  ไม่ผ่านรอ้ยละ 0.62 เนื่องจากนักเรยีนไมม่ตีวัแต่รายชื่อยงัอยูใ่นระบบ  
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คุณภาพผู้เรียนตามระดับชั้น

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ชั้น ม.๑-ม.๖)

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

ระดบัชัน้ จ ำนวนนักเรียน 
ระดบัคณุภำพ 

3 2 1 0 
ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ม.1 218 88.91 10.04 0.42 0.63 
ม.2 214 66.59 31.79 0.23 1.39 
ม.3 197 74.87 24.37 0.51 0.25 
ม.4 133 77.74 21.13 0.75 0.38 
ม.5 137 77.66 20.15 1.10 1.10 
ม.6 125 57.31 41.90 0.79 0.00 

สรปุรวม 1024 73.85 24.90 0.63 0.62 
ผลกำรประเมิน 
ระดบัดีข้ึนไป 

98.75 0.63 0.62 
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6.3 ผลกำรประเมินอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน ปีกำรศึกษำ 2563 (ชัน้ ม.1-ม.6)  

หมายเหตุ  ไม่ผ่านรอ้ยละ 0.88    เนื่องจากนักเรยีนไมม่ตีวัแต่รายชื่อยงัอยู่ในระบบ 
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คุณภาพผู้เรียนตามระดับชั้น

แผนภูมิแสดงผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช้ัน ม.๑-ม.๖)

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

ระดบัชัน้ จ ำนวนนักเรียน 
ระดบัคณุภำพ 

3 2 1 0 
ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ม.1 218 99.54 0.00 0.00 0.46 
ม.2 214 92.06 5.61 0.00 2.34 
ม.3 197 97.97 2.03 0.00 0.00 
ม.4 133 100.00 0.00 0.00 0.00 
ม.5 137 81.75 15.33 0.73 2.19 
ม.6 125 85.60 14.40 0.00 0.00 

สรปุรวม 1024 93.65 5.37 0.10 0.88 
ผลกำรประเมิน 
ระดบัดีข้ึนไป 

99.02 0.10 0.88 
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๗. ผลกำรทดสอบระดบัชำติของผู้เรียน 
ผลกำรประเมินระดบัชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 

ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 3 
ระดบัชัน้/รายวชิา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 57.50 20.00 22.40 32.50 

คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดัอ่างทอง 53.34 25.05 29.83 33.67 

คะแนนเฉลีย่ระดบั สพม.5 56.43 29.21 31.27 36.34 

คะแนนเฉลีย่สงักดั สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14 

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 6 

ระดบัชัน้/รายวชิา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 39.16 17.91 26.81 32.90 23.54 

คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดัอ่างทอง 43.25 23.61 31.57 34.75 27.35 

คะแนนเฉลีย่ระดบั สพม.5 44.84 26.11 32.59 35.57 28.38 

คะแนนเฉลีย่สงักดั สพฐ. 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
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ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6
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เปรียบเทียบผลกำรทำงกำรศึกษำระดบัชำติขัน้พ้ืนฐำน (O-NET) ประจ ำปีการศึกษา 2561-2563 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 3 
ระดบัชัน้/รายวชิา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ รวม 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 2561 45.46 24.57 31.59 25.63 31.81 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 2562 47.76 20.17 28.94 28.83 31.43 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 2563 57.50 20.00 22.40 32.50 33.1 

 

 
 
เปรยีบเทยีบผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  ประจ าปี

การศกึษา 2561 – 2563 รายวชิาทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่เพิม่ขึน้ตลอด 3 ปี ไดแ้ก่ วชิาภาษาไทย  
เปรยีบเทยีบผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  รายวชิา

ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยเพิม่ขึ้นระหว่างปี 2561 – 2562 ได้แก่ ภาษาไทย ร้อยละ 45.46 – 47.76 วิชา
ภาษาองักฤษ รอ้ยละ 25.63 – 28.83 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม

เปรียบเทียบผลการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ๒๕๖๑ คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ๒๕๖๒

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ๒๕๖3
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ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 6 

ระดบัชัน้/รายวชิา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษา รวม 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 2561 39.84 21.15 27.47 24.69 32.93 29.22 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 2562 35.48 17.97 25.00 22.39 32.00 26.57 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 2563 39.16 17.91 26.81 23.54 32.90 28.06 

 
 

 
 

เปรยีบเทยีบผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  รายวชิา
ที่มผีลการเรยีนเฉลีย่เพิม่ขึน้ระหว่างปี 2562 – 2563 ได้แก่ วชิาภาษาไทย ร้อยละ 35.58 – 39.16 วชิา
วทิยาศาสตร ์รอ้ยละ 25.00 – 26.81 วชิาภาษาองักฤษ รอ้ยละ 22.39 – 23.54 วชิาสงัคมศกึษา  รอ้ยละ 
32.00 – 32.90 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา รวม

เปรียบเทียบผลการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖๑ คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖๒

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖3
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8. ผลกำรประเมินคณุภำพภำยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ 2562) 
ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน ดเีลศิ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการของ 
                  ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

ดเีลศิ 

ผลการประเมนิภาพรวมของสถานศกึษา ดเีลศิ 
 

9. ผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอกรอบสำม 

 สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

❖ มคีุณภาพระดบัด ี  สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา  
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ตอนท่ี 2  
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
 โรงเรียนโพธิท์อง “จินดามณี” มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเป็น
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ มกีารประกาศใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและค่าเป้าหมายในการพฒันาโดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ด าเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระส าคญัของมาตรฐานการศึกษาแก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งสู่มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็น และจุดมุ่งหมายของ
สถานศกึษาอย่างเป็นระบบ มกีารด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา ประเมนิผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา โดยก าหนดผูร้บัผดิชอบในการประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาแบบเน้น
การมสี่วนร่วม ร่วมกนัประเมนิผล ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อน าผลการประเมนิมาใช้ในการพฒันา
โรงเรยีนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

โรงเรียนโพธิท์อง “จินดามณี” ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแบบเชิงประจกัษ์บนฐานขอ้มูลสารสนเทศที่เกิดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิ
คุณภาพอย่างเป็นระบบแบบเน้นการมีส่วนร่วม  โดยได้น าเสนอผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน
การศึกษาและหลักฐานสนับสนุผลการประเมินตนเองทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยข้อมูล      
สารเทศและโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏบิตัิการที่สอดคล้องแต่ละมาตรฐานการศกึษา เพื่อแสดงถึง
ระดบัคุณภาพ กระบวนการท างานและผลการด าเนินงานที่เกดิขึน้ มรีายละเอยีดดงันี้  

ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดบัคณุภำพ 

มำตรฐำนท่ี 1 คณุภำพของผู้เรียน ดเีลศิ 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร ยอดเยีย่ม 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ี
เน้น 

                 ผู้เรียนเป็นส ำคญั 

ดเีลศิ 

ผลกำรประเมินภำพรวมของสถำนศึกษำ ดเีลศิ 
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มำตรฐำนท่ี 1  คณุภำพผู้เรียน  
ผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1.1 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย 
1) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพฒันำ ออกแบบวิธีกำรประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

วิธีกำร
ประเมิน 

เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 65 มผีลการประเมนิความสามารถใน
การอ่าน การเขยีน สื่อสารภาษาไทยส่วนใหญอ่ยู่ใน
ระดบั พอใช้ ขึน้ไปตามเกณฑก์ารคดักรอง
ความสามารถในการอา่น และการเขยีนของสถาบนั
ภาษาไทย ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 

การ
ทดสอบ 

เครื่องมอืคดักรองความสามารถในการอ่าน 
และการเขยีนของสถาบนัภาษาไทย ส านกั
วชิาการและมาตรฐานการศกึษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 

กำรอ่ำน 
คะแนน  15 - 20  ดมีาก 
           10 - 14  ด ี
            5 - 9    พอใช ้
            0 - 4    ปรบัปรุง 
กำรเขียน 
คะแนน  12 - 16  ดมีาก 
            8 - 11   ด ี
            4 - 7    พอใช ้
            0 - 3    ปรบัปรุง 
รวม 2 ฉบบั 
คะแนน  27 - 36  ดมีาก 
            18 - 26   ด ี
            9 - 17    พอใช ้

0 - 8    ปรบัปรุง 
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2) กระบวนกำรพฒันำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย 
กิจกรรม คดักรองความสามารถในการอ่าน และการเขยีน 

วตัถปุระสงค ์ กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

ภำพประกอบ 

- เพื่อคดักรองความสามารถ
ในการอ่านและการเขยีนของ
นักเรยีน  
 
 
 
 
 
 

ขัน้วำงแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผน  ก าหนดวนัและ
ช่วงเวลาสอบของนักเรยีนแต่ละระดบั
และการขอใชห้อ้งคอมพวิเตอรใ์นการ
สอบ 
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
- ใหนั้กเรยีนเขา้สมคัร E-Mail 
-นักเรยีนเขา้สมคัรโปรแกรม edmodo  
และเขา้รหสั Class  Code 
- นักเรยีนเขา้ท าขอ้สอบตามวนัและ
เวลาทีก่ าหนดตามระดบัชัน้ 
ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล 
(Check ) 
- ครูบอกคะแนนนักเรยีน หลงันักเรยีน
ส่งขอ้สอบเรยีบรอ้ยแลว้ 
ขัน้ปรบัปรงุแก้ไข พฒันำ (Act) 
- ใหนั้กเรยีน เรยีนซ่อมเสรมิโดยน า
โจทยข์อ้สอบมาร่วมกนัอ่านวเิคราะห์
หาค าตอบ 

เชิงปริมำณ  นักเรยีนเขา้ร่วม
กจิกรรมคดักรองการอ่านการ
เขยีน  100% 
 
 
 
 
 
 
เชิงคณุภำพ  นักเรยีนไดใ้ชท้กัษะ
การอ่านจบัใจความส าคญั   
วเิคราะห ์ วจิารณ์ และการแสดง
ความคดิเหน็อย่างสรา้งสรรคแ์ละ
มเีหตุผล 
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3)  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรภำษำไทย 
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2563 

  
ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทยภำพรวมทัง้โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561-2563   

 
 
 

 
 
 

 จ านวนนักเรยีน ตอนที ่1 การอ่าน  ตอนที ่2 การเขยีน  รวม 2 ตอน  
ชัน้ นักเรยีน

ทัง้หมด 
นักเรยีน
บกพร่อง 

นักเรยีน
ปกต ิ

ดี
มาก 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง รวม ดี
มาก 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง รวม ดี
มาก 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง  

ม.1 218 4 214 2 75 115 22 214 99 114 1 0 214 11 134 69 0 214 
ม.2 215 10 205 1 44 107 53 205 67 50 51 37 205 6 74 89 36 205 
ม.3 190 7 183 2 45 96 40 183 53 71 20 39 183 2 87 62 32 183 
ม.4 133 3 130 10 66 39 15 130 58 54 6 12 130 9 94 13 14 130 
ม.5 134 0 134 10 43 66 15 134 36 52 24 22 134 5 76 33 20 134 
ม.6 125 1 214 4 49 49 22 124 58 32 14 20 124 14 57 33 20 124 
รวม 1015 25 990           47 522 299 122  

ปีการศึกษา 2561  ปีการศึกษา 2562   ปีการศกึษา 2563  
ดี
มาก 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง รวม ดี
มาก 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง รวม ดี
มาก 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง รวม 

138 635   168  48 989 65  395   426  142 1028 47 522 299 122 990 
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

กระบวนกำรพฒันำ 
  

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบค่ำ
เป้ำหมำย 

(ต ำ่กว่ำ/เท่ำกบั/สูง
กว่ำ) 

แนวทำงกำรพฒันำ ร่องรอยหลกัฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

ความสามารถใน
การอ่านการเขยีน               
การสื่อสาร
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 65 มี
ผลการประเมนิ
ความสามารถใน
การอ่าน การเขยีน 
สื่อสารภาษาไทย
อยู่ในระดบัพอใช้
ขึน้ไป 

-โครงการรกัการอ่าน 
-กจิกรรมสอนซอ่ม
เสรมิพฒันาทกัษะ
การอ่าน-การเขยีน 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80              
มผีลการประเมนิ
ความสามารถในการ
อ่าน การเขยีน 
สื่อสารภาษาไทยอยู่
ในระดบัพอใชข้ึน้ไป 

สงูกว่าเป้าหมาย ส่งเสรมิกจิกรรมรกัการ
อ่านและกจิกรรมสอนซอ่ม
เสรมิเพือ่พฒันาทกัษะการ
อ่านการเขยีนอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 

- สรุปโครงการรกัการอ่าน 
- แบบสรุปผลการคดักรอง
ความสามารถดา้นการอ่าน
และการเขยีนของนักเรยีน 
-รูปกจิกรรมการสอน
นักเรยีนซ่อมเสรมิ 
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1.2 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 

1) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพฒันำ ออกแบบวิธีกำรประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
 

 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

วิธีกำร
ประเมิน 

เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 60 มผีลการประเมนิความสามารถใน
การอ่าน การเขยีน สื่อสารภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่
อยู่ในระดบั ดี ขึน้ไปตามรายงงานการพฒันาการ
เรยีนการสอนภาษาตา่งประเทศ  
 

การ
ทดสอบ 

เครื่องมอืคดักรองความสามารถในการอ่าน 
และการเขยีน แบบทดสอบวดัผลทางการ
เรยีนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

กำรอ่ำน 
คะแนน  80 - 100  ดมีาก 
           65 - 79  ด ี
           50 - 64    พอใช ้
            0 -  49    ปรบัปรุง 
กำรเขียน 
คะแนน  80 - 100  ดมีาก 
           60 - 79  ด ี
            50 - 59    พอใช ้
            0 -  49    ปรบัปรุง 
รวม 2 ฉบบั 
คะแนน  80 - 100  ดมีาก 
           60 - 79  ด ี
            50 - 59    พอใช ้

0 -  49    ปรบัปรุง 
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2) กระบวนกำรพฒันำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 
กิจกรรม ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 

วตัถปุระสงค ์ กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ภำพประกอบ 
- เพื่อยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของกลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 

ขัน้วำงแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผน  จดัท าเขยีนโครงการ 
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 

- ด าเนินการสอนซ่อมเสรมิม.1– ม.6 
- ตดิตามด าเนินการลด 0 ร มส.ม.1– ม.6 
- ตวิโอเน็ต ม.3 และม.6 ช่วงทา้ยคาบเรยีน 

ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check ) 
    - ประเมนิผลการด าเนินการ 
ขัน้ปรบัปรงุแก้ไข พฒันำ (Act) 
- ใหน้ักเรยีน เรยีนซ่อมเสรมิโดยน าโจทยข์อ้สอบมา
ร่วมกนัอ่านวเิคราะหห์าค าตอบ 
 
 

เชิงปริมำณ  นักเรยีนเขา้ร่วม
กจิกรรมยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนครบ  100% 
 
 
เชิงคณุภำพ  นักเรยีนไดใ้ชท้กัษะ
การอ่านคดิ วเิคราะห ์ในการเรยีน
การสอนไดด้ขีึน้ 
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กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ในชัน้เรียนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศ 
รำยวิชำ ภำษำองักฤษ 2  รหสัวิชำ อ32102 ชัน้ ม. 4 ครผูู้สอน นำงสำวอิสรำภรณ์ อินเอก หน่วยกำรเรียนรู้ 3 เรื่อง กำรอ่ำนเพื่อแสดงควำม

คิดเหน็ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/

ตวัช้ีวดั 
กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ ผลกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ ภำพประกอบ 

ตวัชีว้ดั   ต 1.1  ม.4-6/1   
           ต 1.1  ม.4-6/2 
           ต 1.1  ม.4-6/3 
           ต 1.1  ม.4-6/4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูใหน้ักเรยีนเลอืกบทความ
ภาษาองักฤษ 1 บทความ 
2. ครูอธบิายว่าการอ่านเพือ่สรุป
ความในภาษาองักฤษมกีีป่ระเภท 
แต่ละประเภทต่างกนัอย่างไร 
3. ครูใหน้ักเรยีนอา่นบทความที่
เลอืกแลว้ สรุปเรื่องทีอ่่าน และให้
น าเสนอใหเ้พื่อนในหอ้งฟัง 
4. ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปผลการ
แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรื่องที่
เพื่อนน าเสนอ 

- นักเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
สามารถอา่น และสรุปบทความ
ทีเ่ป็นภาษาองักฤษได ้ 
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3) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศปีกำรศึกษำ 2563  

 

 
 
ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศ ภำพรวมทัง้โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561-2563   
 
 
 

 จ านวนนกัเรยีน ตอนที ่1 การอา่น  ตอนที ่2 การเขยีน  รวม 2 ตอน  
ชัน้ นักเรยีน

ทัง้หมด 
นักเรยีน
บกพร่อง 

นักเรยีน
ปกต ิ

ดี
มาก 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง รวม ดี
มาก 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง รวม ดี
มาก 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง  

ม.1 218 4 214 56 71 80 7 214 49 116 43 2 214 53 94 62 5 214 
ม.2 215 10 205 45 65 85 10 205 14 20 106 65 205 30 43 96 36 205 
ม.3 190 7 183 75 40 62 6 183 75 58 45 5 183 75 49 54 5 183 
ม.4 133 3 130 47 38 30 15 130 57 35 33 5 130 52 37 32 9 130 
ม.5 134 0 134 69 25 28 12 134 80 28 19 6 134 75 27 24 8 134 
ม.6 125 1 124 40 25 54 5 124 39 23 54 8 124 40 24 54 6 124 
รวม 1015 25 990           325 274 322 69 990 

ปีการศกึษา 2561  ปีการศกึษา 2562   ปีการศกึษา 2563  
ดี

มาก 
ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง รวม ดี

มาก 
ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง รวม ดี

มาก 
ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง รวม 

293 436   214  46 989 369  236  364  59 1028 325 274 322 69 990 
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

กระบวนกำรพฒันำ 
  

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมินเมื่อ
เทียบค่ำเป้ำหมำย 

(ต ำ่กว่ำ/เท่ำกบั/สูงกว่ำ) 

แนวทำงกำร
พฒันำ 

ร่องรอยหลกัฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

ความสามารถใน
การอ่านการเขยีน               
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 60 มี
ผลการประเมนิ
ความสามารถในการ
อ่าน การเขยีน 
สื่อสาร 
ภาษาต่างประเทศ  
อยู่ในระดบัดขีึน้ไป 

-โครงการค่าย
ภาษาต่างประเทศ 
-กจิกรรมสอนซอ่ม
เสรมิพฒันาทกัษะ
การอ่าน-การเขยีน 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80              
มผีลการประเมนิ
ความสามารถในการ
อ่าน การเขยีน 
สื่อสาร
ภาษาต่างประเทศอยู่
ในระดบัดขีึน้ไป 

สงูกว่าเป้าหมาย ส่งเสรมิกจิกรรม
พฒันาทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ
และกจิกรรมสอน
ซ่อมเสรมิเพือ่พฒันา
ทกัษะการอ่านการ
เขยีนอย่างตอ่เนื่อง 

 
 
 

- สรุปโครงการค่าย
ภาษาต่างประเทศ 
- แบบสรุปผลการคดักรอง
ความสามารถดา้นการ
อ่านและการเขยีนของ
นักเรยีน 
-รูปกจิกรรมการสอน
นักเรยีนซ่อมเสรมิ 
- แบบรายงานการ
พฒันาการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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1.3 ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 

 1) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพฒันำ ออกแบบวิธีกำรประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน 

ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการประเมิน
ความสามารถในการคดิค านวณอยู่ใน
ระดบั ด ีขึน้ไป 

1) ประชุมบุคลากรครูกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้คณิตศาสตร์เพื่อวางแผนในการ
ออกแบบวธิกีารประเมนิความสามารถ
ในการคิดค านวณ และสร้างเครื่องมอื
ในการเกบ็ขอ้มูล 
2) สร้างเครื่องมอืในการประเมนิความ 
สามารถในการคิดค านวณ  ได้แก่  
แบบทดสอบวดัระดบัการคิดค านวณ 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
3) น าแบบทดสอบวัดระดับการคิด
ค า น วณ  ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์ไปเก็บข้อมูลกับนักเรยีน
ทุกคน 
4) น าขอ้มูลที่ไดม้าวเิคราะหข์อ้มูลทาง
สถติ ิโดยเทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิที่
ก าหนด 

แบบทดสอบวดัระดบัการคดิค านวณ 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

นักเรยีนที่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง นักเรยีนที่มี
ผลการประเมนิระดบัดขีึ้นไป เกณฑ์การ
ประเมนิม ี 5 ระดบั คอื 
1) ก าลงัพฒันา ต ่ากว่าร้อยละ 50  
2) ปานกลาง   รอ้ยละ 50 – 59 
3) ด ี            รอ้ยละ 60 – 69 
4) ดเีลศิ         รอ้ยละ 70 – 79  
5) ยอดเยี่ยม    รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 
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2) กระบวนกำรพฒันำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 
 กิจกรรมค่ำยวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์

วตัถปุระสงค ์ กระบวนกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินโครงกำร/

กิจกรรม 
ภำพประกอบ 

1.  พฒันาความรู ้ความสามารถและ
ทกัษะทางดา้นคณิตศาสตรข์อง
นักเรยีนโดยใชก้จิกรรมที่
เหมาะสม 

2.  แสดงผลงานนักเรยีนและคุณครู 
เพื่อแสดงศกัยภาพในการจดั
การศึกษาของโรงเรยีนอย่างมี
คุณภาพสู่มาตรฐาน สากล 

3.  ส่งเสรมิใหนั้กเรยีนที่ร่วมงานมี
เจตคตทิีด่ตี่อการเรยีน
คณิตศาสตร์ 

4.  ส่งเสรมิศกัยภาพของนักเรยีนใน
การเป็นพีเ่ลี้ยงจดักจิกรรม
ถ่ายทอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

5.  เสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ขีองชุมชน
ทีม่ตี่อการจดักจิกรรมของ
โรงเรยีน 

ขัน้วำงแผน  (Plan) 
 -ประชุมวางแผนการท างานเกีย่วกบัการจดักจิกรรมค่ายวชิาการ
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์                         
  ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
- ครูในกลุ่มสาระฯประชุมร่วมกันเสนอกิจกรรมที่ต้องการจัดใน
งานนิทรรศการ 

- จดัซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการและด าเนินการเขียน
รายละเอียดในการขอใช้งบประมาณตามโครงการที่เสนอขอ
อนุมตัโิครงการ 

- ครูฝ่ายพสัดุของกลุ่มสาระฯ ด าเนินการท าเรื่องขออนุมตัจิดัซื้อ 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ แล้วน ามามอบให้ครูแต่ละคน
เพื่อน ามาใชใ้นการจดักจิกรรม 

ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล  (Check) 
ประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อติดตาม
ความคบืหน้าในการประดษิฐ์อุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นงาน 
ขัน้ปรบัปรงุแก้ไข พฒันำ (Act) 
ครูผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
โครงการ เพื่อน าเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรยีนต่อไป 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรยีนไดร่้วมกจิกรรมค่ายวชิาการ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รอ้ยละ 80 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ทุกคน
มสี่วนร่วมในการน าเสนอผลการจดัการ
เรยีนรูข้องตนเอง                                                                
เชิงคณุภำพ 
1. นักเรียนได้มีการแสดงศักยภาพ
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อแสดง
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตร 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมค่ายวชิาการของกลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์นระดบัด ี
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กิจกรรมคลินิกคณิตศำสตร ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์

วตัถปุระสงค์ กระบวนกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนิน

โครงกำร/กิจกรรม 
ภำพประกอบ 

1 .  พัฒ น า ค ว า ม รู้  
ความสามารถและ
ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น
ค ณิต ศ า ส ต ร์ ข อ ง
นั ก เ รี ย น โ ด ย ใ ช้
กจิกรรมทีเ่หมาะสม 

2. ส่งเสรมิให้นักเรียน
ที่ร่วมงานมเีจตคติที่
ดี ต่ อ ก า ร เ รี ย น
คณิตศาสตร ์

3. ฝึกประสบการณ์
ของนักเรียนพี่เลี้ยง
ใ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
ค ว า ม รู้ ท า ง
คณิตศาสตร ์

 

ขัน้วำงแผน  (Plan) 
คณะครูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ประชุมร่วมกนั  เพื่อวางแผนการท างาน
เกีย่วกบัการจดักจิกรรมคลนิิกคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
- ครูในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรป์ระชุมร่วมกนัเสนอกจิกรรม 
- ครูผู้รบัผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและด าเนินการเขียน
รายละเอยีดในการขอใชง้บประมาณตามโครงการทีเ่สนอขออนุมตัโิครงการ 

- ครูร่วมกนัจดักจิกรรมในแต่ละสปัดาห ์
- ครูฝ่ายพสัดุของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด าเนินการท าเรื่องขออนุมตัิ
จดัซื้อ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ แล้วน ามามอบให้ครูแต่ละคนเพื่อน ามาใช้
ในการจดักจิกรรม 

ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล  (Check) 
ครูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ประชุมร่วมกนัอย่างน้อยเดอืนละ 
1 ครัง้ เพื่อตดิตามความคบืหน้าในการเตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นกจิกรรม 
ขัน้ปรบัปรงุแก้ไข พฒันำ (Act) 
ครูผู้รบัผิดชอบกิจกรรม จัดท ารายงานผลการด าเนินการของโครงการ
ตามรายงานการประชุมของครูในกลุ่มสาระ ให้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ตาม
แบบของฝ่ายนโยบายและแผนงานของโรงเรียน เพื่อน าเสนอต่อ
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนต่อไป 

เชิงปริมำณ 
1.  ครู 6 คน 

นักเรยีน 200 คน 
มอีุปกรณ์ เกม ที่
ใชจ้ดักจิกรรม
อย่างพอเพยีง 

 
เชิงคณุภำพ 
1. นักเรยีนไดฝึ้ก

ทกัษะทาง
คณิตศาสตร์
อย่างเตม็
ความสามารถ 
เพื่อพฒันา
ความรูต้าม
หลกัสูตร 
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กิจกรรมพฒันำทกัษะทำงคณิตศำสตรใ์นโรงเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

ภำพประกอบ 

1. เพื่อพฒันาความรู ้
ความสามารถและ
ทกัษะทางดา้น
คณิตศาสตรข์อง
นักเรยีนโดยใชก้จิกรรม
ทีเ่หมาะสม 

2. เพื่อคดัเลอืกนกัเรยีนที่
มคีวาม สามารถพเิศษ
จากกจิกรรม           
เพื่อการส่งเสรมิและ
เตรยีมความพรอ้มสู่
การแขง่ขนัภายนอก 

3. เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีน
ทีร่่วม   งานมเีจตคตทิี่
ดตี่อการเรยีน
คณิตศาสตร ์

 

ขัน้วำงแผน  (Plan) 
ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
-  ประชุมเสนอกจิกรรม 
- ครูผู้ร ับผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและ
ด าเนินการเขยีนรายละเอียดในการขอใชง้บประมาณตามโครงการที่
เสนอขออนุมตัโิครงการ 

- ครูร่วมกนัจดักจิกรรมในแต่ละสปัดาห ์
- ครูฝ่ายพสัดุของกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ด าเนินการท าเรื่อง
ขออนุมตัิจดัซื้อ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ แล้วน ามามอบให้
ครูแต่ละคนเพื่อน ามาใชใ้นการจดักจิกรรม 

ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล  (Check) 
ประชุมร่วมกนัอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อติดตามความ
คบืหน้าในการเตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นกจิกรรม 
ขัน้ปรบัปรงุแก้ไข พฒันำ (Act) 
ครูผูร้บัผดิชอบกจิกรรม จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
โครงการตามรายงานการประชุมของครูในกลุ่มสาระ ให้เป็น
รูปเล่มทีส่มบูรณ์ตามแบบของฝ่ายนโยบายและแผนงานของ
โรงเรยีน เพื่อน าเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรยีนต่อไป 

เชิงปริมำณ 
1. ครู 6 คน นักเรยีน 50 คน        
มอีุปกรณ์ทีใ่ชจ้ดักจิกรรม
อย่างพอเพยีง 

เชิงคณุภำพ 
1. นักเรยีนไดแ้สดง

ศกัยภาพอย่างเตม็
ความสามารถ เพื่อแสดง
ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการ
เรยีนรูต้ามหลกัสูตรอย่าง
มคุีณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

2. นักเรยีนมคีวามพงึพอใจ
ในการจดักจิกรรมที่ทาง
โรงเรยีนจดัใหใ้นระดบัด ี
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กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ในชัน้เรียน 
 การพฒันาความสามารถในการคดิค านวณใหก้บัผูเ้รยีน นอกจากจะพฒันาผ่านโครงกจิกรรมที่
ไดส้่งเสรมิตามแผนปฏบิตักิารแลว้ โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” ไดมุ้่งเนน้การพฒันาความสามารถใน
การคดิค านวณผ่านการจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาคณิตศาสตร์ในทุกระดบัชัน้ ซึง่สามารถพฒันา
ความสามารถในการคดิค านวณใหก้บัผูเ้รยีนไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 
 
 ตวัอย่ำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 
 

1) รายวชิา ค21102  คณิตศาสตร ์2  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  ครูผูส้อน นางอมรรตัน์  ชื่นทพิย ์   
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 4   เรือ่ง  สถติิ (การน าเสนอขอ้มูลดว้ยกราฟเสน้)  

 
2) รายวชิา  ค22102   คณิตศาสตร ์4 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2   

ครูผูส้อน นางสาวสุชาดา  รกัไทยวฒันา  หน่วยการเรยีนรู ้ 4   เรื่อง แผนภาพจุด 
 
 

   3) รายวชิา ค23102  คณิตศาสตร ์6  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3   ครูผูส้อน นางสาวนันทนา  เรงิพานิช 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4   เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

 
 

4) รายวชิา ค32201 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 3  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5   
ครูผูส้อน นางจริวฒัน์   หลวงวงษ์     หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรื่อง ฟังก์ชนัตรโีกณมติ ิ

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนกำรจดักำรเรียนรู้ส่งเสริมกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ
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3) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 

 
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ปีกำรศึกษำ 2563 แยกตำมระดบัชัน้ 

 
 
 

ระดบัชัน้ 

จ ำนวน 
(คน) 

ระดบัยอดเย่ียม 
(ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 

ระดบัดีเลิศ 
(ร้อยละ 70 - 79) 

ระดบัดี 
(ร้อยละ 60 - 69) 

ระดบัปำนกลำง 
(ร้อยละ 50 - 59) 

ระดบัก ำลงัพฒันำ 
(ต ำ่กว่ำร้อยละ 50) 

 จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ม.1 217 13.00 5.99 35.00 16.13 134.00 61.75 32.00 14.75 3.00 1.38 
ม.2 213 60.00 28.17 78.00 36.62 57.00 26.76 17.00 7.98 1.00 0.47 
ม.3 189 92.00 48.68 25.00 13.23 47.00 24.87 14.00 7.41 11.00 5.82 
ม.4 132 61.00 46.21 21.00 15.91 29.00 21.97 21.00 15.91 0.00 0.00 
ม.5 137 57.00 41.61 12.00 8.76 49.00 35.77 9.00 6.57 10.00 7.30 
ม.6 125 41.00 32.80 43.00 34.40 14.00 11.20 27.00 21.60 0.00 0.00 
รวม 1013 324 31.98 214.00 21.13 330.00 32.58 120.00 11.85 25.00 2.47 

รวมจ ำนวนคนระดบัดีข้ึนไป 868.00         
จ ำนวนคนระดบัดีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 85.69         
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แผนภมิูแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ปีกำรศึกษำ 2563 แยกตำมระดบัชัน้ 
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พ

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรคิดค ำนวณ ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 1 - 6

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลงัพฒันำ
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แผนภมิูแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ปีกำรศึกษำ 2563 ภำพรวมทัง้โรงเรียน 
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สรุปร้อยละของผู้เรียนทีม่คีวามสามารถในการคดิค านวณ

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 - 6

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลงัพฒันำ
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31.98
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ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง ก ำลงัพฒันำ

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณภำพรวม                                                      
ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ภำพรวมทัง้โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 

ปีกำรศึกษำ 
ระดบัยอดเย่ียม 

(ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
ระดบัดีเลิศ 

(ร้อยละ 70 - 79) 
ระดบัดี 

(ร้อยละ 60 - 69) 
ระดบัปำนกลำง 
(ร้อยละ 50 - 59) 

ระดบัก ำลงัพฒันำ 
(ต ำ่กว่ำร้อยละ 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 

 
แผนภมิูแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ภำพรวมทัง้โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

กระบวนกำรพฒันำ 
 

ผลกำรประเมิน 

เปรียบเทียบผล
กำรประเมินเมื่อ

เทียบ  
ค่ำเป้ำหมำย   

 (ต ำ่กว่ำ/เท่ำกบั/
สูงกว่ำ) 

แนวทำงกำรพฒันำ 
ร่องรอย 
หลกัฐำน/

เอกสำรอ้ำงอิง 

ความสามารถใน
การคดิค านวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 75 
มผีลการประเมนิ
ความสามารถใน
การคดิค านวณอยู่
ในระดบั ด ีขึน้ไป 

1) พฒันาผูเ้รยีนผ่าน 
การจดัโครงการกจิกรรม 
เช่น 
  -กจิกรรมค่ายวชิาการ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ 
  -กจิกรรมคลนิิก
คณิตศาสตร ์
  -กจิกรรมพฒันาทกัษะ
ทางคณิตศาสตรใ์น
โรงเรยีน 
2) พฒันาผูเ้รยีนผ่านการ
จดักจิกรรมการเรยีนใน
ชัน้เรยีนวชิาคณิตศาสตร์
ทุกระดบัชัน้ 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85.69 
มผีลการประเมนิ
ความสามารถ 
ในการคดิค านวณ 
อยู่ในระดบั ด ีขึน้ไป 

ผลการประเมนิ สงู
กว่า     เมื่อเทยีบ 
ค่าเป้าหมาย 

ด าเนินการจดัท าโครงการ  
/กจิกรรม ในการพฒันา
ความสามารถในการคดิ
ค านวณอย่างต่อเนื่อง เช่น 
- กจิกรรมค่ายวชิาการ 
คณิตศาสตร ์
- กจิกรรมคลนิิก
คณิตศาสตร ์กลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
- กจิกรรมพฒันาทกัษะ
ทางคณิตศาสตรใ์น
โรงเรยีน กลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
- กจิกรรมสอนเสรมิ
ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนคณิตศาสตร ์

- สรุปผลการ
ประเมนิ
ความสามารถใน
การคดิค านวณ 
- สรุปกจิกรรม
ของกลุม่สาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
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1.4 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็และแก้ปัญหำ 

1) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 70 มคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายและ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกปั้ญหา 
 
 
 

ประเมนิจากการสรา้งนวตักรรม/ชิน้งาน
ของผูเ้รยีน ตามรายวชิาดงัตอ่ไปนี้ 
ม.1( 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้) รายวชิา  
    - ท21102 ภาษาไทย 
    - ค21102 คณิตศาสตร ์2 
    - ว21102 วทิยาศาสตร ์2 
    - อ21102 ภาษาองักฤษ 2 
    - ส21104 ประวตัศิาสตร ์2 
    - พ21102 สขุศกึษาและพลศกึษา 2 
    - ศ21102 ศลิปะ 2 
    - ง21202 จกัสาน 2 
 
 

แบบประเมนิความสามารถในการความสามารถ
ในการคดิวเิคราะห ์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ 
อภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
แกปั้ญหา 
 
- ชิน้งานแต่งกลอนเกีย่วกบัอาหาร 
- แบบฝึกทกัษะ 
- Mind mapping 
- ใบงาน/ชิน้งาน 
- ใบงาน 
- ใบงานการปฐมพยาบาล 
- ใบงานและแบบประเมนิทกัษะการปฏบิตั ิ
- ชิน้งานจกัสาน 
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ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

 ม.2( 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้) 
รายวชิา 
   - ท20202 IS2 
   - ค22102 คณิตศาสตร ์4 
   - ว22102 วทิยาศาสตร ์4 
   - อ22102 ภาษาองักฤษ 4 
   - ส22104 ประวตัศิาสตร ์4 
   - พ22102 สุขศกึษาและพลศกึษา 4 
   - ศ22102 ศลิปะ 4 
   - ง22202 งานใบตองดอกไมส้ด 
ม.3(8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้) 
    - ท23202 ภาษาไทย 6 
    - ค23102 คณิตศาสตร ์6 
    - ว23102 วทิยาศาสตร ์6 
    - อ23102 ภาษาองักฤษ 6 
    - ส23103 สงัคมศกึษา 6 
    - พ23102 สขุศกึษาและพลศกึษา 6 
    - ศ23102 ศลิปะ 6 
    - ง23202 แกะสลกั 2 

- รูปเล่มรายงาน IS2 
- ใบงาน,แผนผงัความคดิ,ลกูบอลความรู ้
- ใบงาน 
- ใบงาน/ชิน้งานใบงาน 
- ใบงาน เรื่องการเลอืกใชบ้รกิารทาง

สุขภาพ 
   -    ใบงานและแบบประเมนิทกัษะการปฏบิตัิ 
   -    ชิน้งาน 
   -    ชิน้งานใบตอง , ท างานกลุ่ม 
 
 

- รายงาน 
- แบบฝึกหดั , ท างานกลุ่ม 
- ใบงานและชิน้งาน 
- ใบงาน/ชิน้งาน 
- ใบงาน 
- แบบประเมนิกจิกรรม CPR การช่วยฟ้ืน

คนืชพี 
   -    ชิน้งานภาพวาด 

- ชิน้งาน , ท างานกลุม่ 



 

หน้า | 60  
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณ”ี 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

 ม.4 (8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้) 
รายวชิา 
   - ท31102 วชิา IS1 
   - ค31102 คณิตศาสตร ์2 
   - ว30292 งานหุน่ยนต ์
   - อ31102 ภาษาองักฤษ 2 
   - ส31103 สงัคมศกึษา 2 
   - พ31102 สุขศกึษาและพลศกึษา 2 
   - ศ31102 ศลิปะ 2    
   - ง31102 การงานอาชพี 2  
ม.5( 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้) 
   - ท32203 วชิา ภาษาไทย 
   - ค32102 คณิตศาสตร ์4 
   - ว32102 วทิยาศาสตรก์ายภาพ 2 
   - อ32102 ภาษาองักฤษ 4 
   - ส32103 สงัคมศกึษา 4 
   - พ32102 สุขศกึษาและพลศกึษา 4 
   - ศ32102 ศลิปะ 4 
   - ง32102 การงานอาชพี 4 

- วเิคราะหข์า่ว 
- แบบฝึกหดั , แบบทดสอบ 
- การเขยีนโปรแกรมหุ่นยนต์ปฏบิตัภิารกจิ

ต่างๆ 
- ใบงาน/ชิน้งาน 
- ใบงาน 
- ใบงานการปฐมพยาบาล 
- ชิน้งานภาพวาด 
- Mind mapping 

 
- ใบงาน/ชิน้งาน 
- Mind mapping 
- ใบงาน 
- ใบงาน/ชิน้งาน 
- ใบงาน 
- ใบงาน การเจบ็ป่วยและการตายของคน

ไทย 
- ใบงานและแบบประเมนิทกัษะการปฏบิตัิ 
- การตอบค าถามและการน าเสนอหน้าชัน้

เรยีน 
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ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

วิธีกำรประเมิน - เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

  ม.6( 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้) 
รายวชิา 

-  ท33203 วชิา ภาษาไทย 6  
-  ค33202 คณิตศาสตร ์6 
-  ว33101 วทิยาศาสตรโ์ลก 
             และอวกาศ 

-  อ33102 ภาษาองักฤษ 6 
-  ส33102 สงัคมศกึษา 6 
-  พ33101 สุขศกึษาและพลศกึษา 6 

   - ศ33102 ศลิปะ 6 
   - ง33102 การงานอาชพี 6 

- ชิน้งานไตรภูมพิระร่วง 
- Mind mapping , แบบฝึกทกัษะ 
- ใบงาน 
- ใบงาน 
- Mind mapping 
- แบบประเมนิกจิกรรมรวีวิสนิคา้เพือ่

สุขภาพ 
- ใบงานและแบบประเมนิทกัษะการปฏบิตัิ 
- ชิน้งาน 
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2) กระบวนกำรพฒันำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็และ
แก้ปัญหำ 

กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร ์
วตัถปุระสงค ์ กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ภำพประกอบ 

1. เพื่อเผยแพร่ความรูแ้ละ
ผลงานทางวทิยาศาสตร์
ประเภทสิง่ประดษิฐ์ทาง
วทิยาศาสตร ์
 2.เพื่อใหนั้กเรยีนไดร้บัความรู้
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 3. เพื่อใหนั้กเรยีนน าความรู้
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 4. เพื่อเขา้ร่วมการแขง่ขนั
ผลงานสิง่ประดษิฐก์บัหน่วยงาน
ภายนอก ประจ าปี 2563 
 5. เพื่อเขา้ร่วมการแขง่ขนังาน
ศลิปหตัถกรรมนักเรยีน 
 
 
 
 
 
 

ขัน้วำงแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผนและจดัท าโครงการ การจดั
นิทรรศการ 
- ขออนุมตัโิครงการ 
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
- แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมต่างๆ 
- ประชาสมัพนัธ์/รบัสมคัรนักเรยีนผูม้ี
ความสามารถและสนใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
- ฝึกซ้อม/ด าเนินการจดัท าสิง่ประดษิฐ์ทาง
วทิยาศาสตร ์ 
- น านักเรยีนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะทาง
วชิาการทางวทิยาศาสตร ์กบัหน่วยงานต่างๆ 
- จดัท าหลกัฐานและเบิกเงนิตามโครงการ 
ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check ) 
- สรุปขอ้คิดเหน็จากการจดังานแยกเป็น 2 
กลุ่ม คอื จากนักเรยีนและครู 
ขัน้ปรบัปรงุแก้ไข พฒันำ (Act) 
- สรุปขอ้มูลจากทุกรายการจดักิจกรรม ท า
เป็นรูปเล่มเป็นรายงานและสรุปผลการจดั
กจิกรรม 

เชิงปริมำณ 
  1.) มผีลงานสิง่ประดษิฐ์ทาง
วทิยาศาสตร ์2 ชิ้นงาน 
  2.) นักเรยีนรอ้ยละ 80 เขา้ร่วมท า
กจิกรรมสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร ์
 
เชิงคณุภำพ 
 1.) นักเรยีนมคีวามรู ้ทกัษะทาง
วทิยาศาสตร ์เจตคตทิีด่ตี่อ
วทิยาศาสตร ์
 2.) นักเรยีนเขา้ร่วมการประกวด
ผลงานสิง่ประดษิฐใ์นระดบัชาต ิ
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กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ในชัน้เรียน 
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกปั้ญหาใหก้บัผูเ้รยีน นอกจากจะพฒันาผ่านโครงกจิกรรมทีไ่ดส้่งเสรมิ
ตามแผนปฏบิตักิารแลว้ โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” ไดมุ้่งเน้นการพฒันาความสามารถในการการ
คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จดัโดยครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ทุกระดบัชัน้ เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ตวัอย่ำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรกำรคิดวิเครำะห์  

คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็และแก้ปัญหำ
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3) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
และแลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็และแก้ปัญหำ 

 
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย

และแลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็และแก้ปัญหำ   ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดบัชัน้ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ระดบัคณุภำพ 
5 4 3 2 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง 
ก ำลงั
พฒันำ 

นักเรียน ม.1 - ม.6 1,024 190 381 358 79 16 

ร้อยละ 100.00 18.57 37.22 34.92 7.70 1.59 
ระดบัดี(3) ขึ้นไป ร้อยละ 90.71   

0.00

20.00

40.00
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34.92

7.70
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่าง
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รณ

ญา
ณ 
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ิปร

าย
แล

กเ
ปลี่

ยน
คว

าม
คิด

เห
็นแ

ละ
แก

้ไข
ปัญ

หา
 

ระดับคุณภาพ

ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา ภาพรวมทั้งโรงเรียน ต้ังแต่ ม.1 - ม.6

5 ยอดเยี่ยม 4 ดีเลิศ 3 ดี 2 ปานกลาง 1 ก าลังพัฒนา

ผลการประเมินความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา แยกตามระดับชั้น 

 ปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมินความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ อภิปรายและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา เปรียบเทียบ 

ปี2561-2563 
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

กระบวนกำรพฒันำ 
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบค่ำ
เป้ำหมำย 
(ต ำ่กว่ำ/

เท่ำกบั/สูงกว่ำ)  

แนวทำงกำรพฒันำ ร่องรอยหลกัฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

ความสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์ 
คดิอย่างมี
วจิารณญาณ 
อภปิรายและ
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และ
แกปั้ญหา 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 70            
มคีวามสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์ 
คดิอย่างมี
วจิารณญาณ 
อภปิรายและ
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และ
แกปั้ญหา 
 
 

1) พฒันาผูเ้รยีนผ่านการ
จดัโครงการกจิกรรม 
เช่น 
  -โครงการพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรส์ู่โรงเรยีน
มาตรฐานสากล /
กจิกรรมสิง่ประดษิฐ์ทาง
วทิยาศาสตร ์
2) พฒันาผูเ้รยีนผ่านการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น
ชัน้เรยีน 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 99.20            
มคีวามสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์ คดิ
อย่างมวีจิารณญาณ 
อภปิรายและ
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และแกปั้ญหา 
 

สงูกว่าเป้าหมาย 
 

ด าเนินการจดัท าโครงการ  /
กจิกรรม ในการพฒันา
ความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์ คดิอย่างมี
วจิารณญาณ อภปิรายและ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
แกปั้ญหา อย่างต่อเนื่อง เช่น 
- กจิกรรมค่ายวชิาการ
วทิยาศาสตร ์

- กจิกรรมสอนเสรมิยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วทิยาศาสตร ์ 

 

- สรุปผลการ
ประเมนิ
ความสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์ 
คดิอย่างมี
วจิารณญาณ 
อภปิรายและ
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็และ
แกปั้ญหา 
- สรุปกจิกรรมของ
กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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1.5 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรม  
1) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 70 มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานใน
การสรา้งนวตักรรม 
 
 
 
 
 
 

ประเมนิจากการสรา้งนวตักรรม/ชิน้งาน
ของผูเ้รยีน ตามรายวชิาดงัตอ่ไปนี้ 
   - ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  
     ชิน้งานจกัสานการสานกน้                     
ทรงแปดเหลีย่ม 
   - ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
     ชิน้งานการออกแบบสื่อน าเสนอ 
จากโปรแกรม Canva 
   - ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
     ชิน้งานการแกะสลกัผกั ผลไม ้
   - ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
     ชิน้งานโมบาย ส่วนประกอบหลกั
ของ Lego Mindstorms 
   - ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
     ผลติภณัฑท์ีน่ักเรยีนสนใจ 
   - ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
     โครงงาน การส่งเสรมิคุณธรรม และ
ค่านิยมในการด ารงชวีติ 

แบบประเมนิความสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
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2) กระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วตัถปุระสงค ์ กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ภำพประกอบ 

1. เพื่อใหค้รูมวีสัดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์สารเคม ีสื่อการสอน
ทางวทิยาศาสตรใ์ชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนใหเ้พยีงพอ
กบันักเรยีนและสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรสถานศกึษา 
2. เพื่อส่งเสรมิครูมผีลงานที่
น าไปใชไ้ด ้และส่งผลตอ่การ
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีนใหสู้งขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้วำงแผน (Plan) 
  - ประชุมวางแผนและจดัท าโครงการ การ
จดันิทรรศการ 
  - ขออนุมตัโิครงการ 
 
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
  - แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมต่างๆ 
  - ส ารวจความต้องการในการจดัซือ้วสัดุ
อุปกรณ์และสารเคมทีางวทิยาศาสตร ์
  - ด าเนินการจดัซื้อวสัดุอปุกรณ์และ
สารเคมทีางวทิยาศาสตร ์
  - จดัท าหลกัฐานและเบกิเงนิตามโครงการ 
 
ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check ) 
  - สรุปขอ้คดิเหน็จากการจดังานแยกเป็น    
2 กลุ่ม คอื จากนักเรยีนและคร ู
 
ขัน้ปรบัปรงุแก้ไข พฒันำ (Act) 
  - สรุปขอ้มูลจากทุกรายการจดักจิกรรม               
ท าเป็นรูปเล่มเป็นรายงานและสรุปผล           
การจดักจิกรรม 

เชิงปริมำณ 
  1. ครูมผีลงานทีน่ าไปใชไ้ดร้อ้ยละ 
80 
  2. มอีุปกรณ์ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์
ทีม่ปีระสทิธภิาพครบทุกรายการที่
จ าเป็นต้องใชจ้ดักจิกรรมการเรยีน
การสอนส าหรบัผูเ้รยีน 
 
เชิงคณุภำพ 
  1. นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อ
วทิยาศาสตร ์และมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน เป็นไปตามตวัชี้วดัและ
ผลการเรยีนรู ้
  2. ผูเ้กี่ยวขอ้งหรอืผูม้สีว่นร่วมทุก
ฝ่าย มคีวามพงึพอใจไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 อยู่ในระดบัดขีึน้ไป   
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กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ในชัน้เรียน  

รำยวิชำ แกะสลกั 2  รหสัวิชำ ง23202  ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 3  ครผูู้สอน นำงสำวนิตยำ   แก้วคงวงษ์  หน่วยกำรเรียนรู้  4  เร่ือง ปฏิบติังำนแกะสลกั 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตวัช้ีวดั กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ ผลกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ ภำพประกอบ 
ผลกำรเรียนรู ้
 1. มทีกัษะในการแกะสลกั 
ควา้น ปอกผกัและผลไมไ้ด ้
 2. มทีกัษะในการน าหลกัศลิปะ 
มาใชใ้นการแกะสลกัผลไมไ้ด ้
 3. ปฏบิตัชิิ้นงานตามความคดิ
ของตนเองได ้ 

1. นักเรยีนดูผลงานการแกะสลกัจากสือ่
ต่างๆ 
2. นักเรยีนเลอืกชิ้นงานเพือ่น ามาท าเป็น
งานปฏบิตั ิ
3. นักเรยีนจบักลุ่ม เพื่อปฏบิตังิาน 
4. นักเรยีนน าเสนอชิ้นงานของตนเอง 
 

-  นักเรยีนสามารถปฏบิตัชิิ้นงาน
แกะสลกัได ้มทีกัษะในการควา้น 
ปอกผกั ผลไมไ้ด ้

 
 
 
 
 
 

รำยวิชำ งำนหุ่นยนต์  รหสัวิชำ ว30292  ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 4  ครผูู้สอน นำงสำวกทัลี  สงัขวร  หน่วยกำรเรียนรู้  1  เร่ือง โปรแกรม Lego Mindstorms 
มำตรฐำน
กำรเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 

กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ ผลกำรจดักิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

ภำพประกอบ 

ผลกำรเรียนรู ้
 1. รู ้และ
เขา้ใจ
องคป์ระกอบ
ของโปรแกรม 
 
 
 

1. ครูใหน้ักเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 
2. ครูใหน้ักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม และใหอ้ภปิรายร่วมกนัว่า ภายในโรงเรยีนมี
ปัญหาอะไรบา้งทีต่้องแก้ไข พรอ้มทัง้วาดภาพหุ่นยนต์ เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว 
จากนัน้ใหอ้อกมาน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
3. ครูอธบิาย พรอ้มกบัดูสไลด์ประกอบ เรื่อง ส่วนประกอบหลกัของหุ่นยนต์ Lego 
Mindstorms จากนัน้ครูสุ่มนักเรยีนออกมาตอบค าถามเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว 
4. ครูใหน้ักเรยีนเล่มเกม Kahoot เรื่อง ส่วนประกอบหลกัของ Lego Mindstorms 
กลุ่มทีไ่ดค้ะแนนสูง 1-3 อนัดบัแรก จะไดค้ะแนนพเิศษ 
5. ครูใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มท าชิ้นงานโมบาย เรื่อง ส่วนประกอบหลกัของ Lego 
Mindstorms 
 

-  นักเรยีนรูจ้กั
ส่วนประกอบต่างๆ ของ
หุ่นยนต ์
-  นักเรยีนรูว้ธิกีารใชง้าน
ส่วนประกอบต่างๆ ของ
หุ่นยนต ์
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3) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรม 
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรม ปีกำรศึกษำ 2563 

 ระดบัชัน้ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ระดบัคณุภำพ 
5 4 3 2 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง 
ก ำลงั
พฒันำ 

ม.1 218 142 24 52 0 0 
ม.2 214 53 149 12 0 0 
ม.3 197 123 68 6 0 0 
ม.4 133 34 35 60 4 0 
ม.5 137 103 23 11 0 0 
ม.6 125 63 21 35 6 0 

รวมทัง้ส้ิน 1,024  518 320 176 10 0 

คิดเป็นร้อย
ละ 

100.00 50.59 31.25 17.19 0.98 0.00 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีมีผลกำรประเมิน 
ในระดบัดีข้ึนไป 

99.02 

 

 
 
 
  

ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามระดับชั้น 



 

หน้า | 70  
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณ”ี 

ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

กระบวนกำรพฒันำ 
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบค่ำ
เป้ำหมำย 

(ต ำ่กว่ำ/เท่ำกบั/            
สูงกว่ำ) 

แนวทำงกำรพฒันำ 
ร่องรอยหลกัฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

ความสามารถใน
การสรา้ง
นวตักรรม  
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 70           
มคีวามรูแ้ละทกัษะ
พืน้ฐานในการสรา้ง
นวตักรรม 
 
 

1) พฒันาผูเ้รยีนผ่าน
การจดัโครงการ
กจิกรรม 

   -กจิกรรมพฒันา
สื่อและนวตักรรม               
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

2) พฒันาผูเ้รยีนผ่าน
การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 
 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 99.02          
มคีวามรูแ้ละทกัษะ
พืน้ฐานในการสรา้ง
นวตักรรม 

สงูกว่าเป้าหมาย - ใหค้รูและบุคลากรทาง 
การศกึษาประเมนิผลผูเ้รยีน
อย่างหลากหลาย เพื่อ
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมี
ความสามารถในการสรา้ง
นวตักรรมมากขึน้ 
- ควรมกีารบูรณาการกบั             
กลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นๆ 
ตัง้แต่ 2 กลุ่มสาระ                  
การเรยีนรูข้ ึน้ไป เพื่อให้
ผูเ้รยีนเชื่อมโยงองคค์วามรู ้
และสามารถสรา้งนวตักรรม 
พรอ้มทัง้เผยแพร่ภายใน
โรงเรยีนและภายนอก
โรงเรยีนได ้

- รูปเล่มสรุป
กจิกรรมพฒันาสือ่
และนวตักรรม               
กลุ่มสาระ                
การเรยีนรู้
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
- แผนการจดั                
การเรยีนรู ้
- ภาพการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้
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1.6 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
1) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 มคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 
 
 
 
 

ประเมนิจากการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ตามรายวชิา
ดงัต่อไปนี้ 
   - ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  
การสอนวชิาประวตัศิาสตร ์2 โดย
การใชส้ื่อ Powerpoing และการ
สื่อสารออนไลน์ 
   - ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
วชิางานใบตองดอกไมส้ด จดัการ
เรยีนการสอนโดยการใชส้ือ่ 
Powerpoint 
เครอืขา่ยออนไลน์ เฟสบุ๊ค การใช้
ไลน์ ยูทูป และ Google Classroom 

แบบประเมนิความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 
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ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 มคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 
 
 
 
 

- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
วชิาช่างไฟฟ้า จดัการเรยีนการสอนโดยการใช ้
สื่อ Powerpoing ใชเ้ครอืขา่ยออนไลน์ ผ่าน
เครื่อขา่ยเฟสบุ๊ค การใชไ้ลน์ ยูทูป และ  
Google Classroom 
- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
วชิาวทิยาศาสตรก์ารค านวณ 1 จดัการเรยีน
การสอนโดยใชส้ื่อ Powerpoint ใชเ้ครื่อขา่ย
ออนไลน์  เฟสบุ๊ค การใชไ้ลน์ ยูทูป และ 
Google Classroom 
- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
วชิาการงานอาชพี 3 จดัการเรยีนการสอนโดย
ใชส้ื่อPowerpoint เครื่อขา่ยออนไลน์ 
โดยใชเ้ครื่อขา่ย เฟสบุ๊ค การใชไ้ลน์ ยทููป และ  
Google Classroom 
- ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
วชิาศลิปะ 6 จดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่ 
Powerpoint ใชเ้ครือ่ขา่ยไลน์ เฟสบุค๊ 

แบบประเมนิความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
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2) กระบวนกำรพฒันำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ICT เพื่อการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภาพประกอบ 

1. เพื่อใหน้กัเรยีนและ
บุคลากรในโรงเรยีนทุกคน
สามารถใชบ้รกิารดา้น
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดส้ะดวกและ
ตรงกบัความตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้วำงแผน (Plan) 
  - ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
  - เขยีนโครงการ 
 
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
  - ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
ช ารุดเสยีหาย 
  - ด าเนนิการตดิตอ่เสนอราคา และ
จดัซื้อ 
 
ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล 
(Check ) 
  - สรุปขอ้คดิเหน็จากการ
ด าเนินการ และ ประเมนิผลการ
ด าเนินการ 
 
ขัน้ปรบัปรงุแก้ไข พฒันำ (Act) 
  - สรุปขอ้มูลจากการด าเนินการ ท า
เป็นรูปเล่มเป็นรายงานและสรุปผล            

เชิงปริมำณ 
  - นักเรยีนสามารถใชง้าน
ระบบ ICT ได ้100% 
 
เชิงคณุภำพ 
  - นักเรยีนสามารถใชง้าน
ระบบ ICT                 
    ไดอ้ยา่งทัว่ถงึและครอบคลุม 
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  กิจกรรมพัฒนาระบบและบริการด้าน ICT 
วตัถปุระสงค ์ กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ภำพประกอบ 

1. เพื่อใหนั้กเรยีนและบุคลากร
ในโรงเรยีนทุกคนสามารถใช้
บรกิารดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดส้ะดวกและตรง
กบัความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้วำงแผน (Plan) 
  - ประชุมครูกลุ่มงานเทคโนโลย ีเพื่อ
ปรกึษาหารอื เกีย่วกบัการด าเนินการ
จดัซื้อวสัดุ ครุภณัฑต์่างๆ 
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
  - ผูร้บัผดิชอบเสนอโครงการต่อฝ่าย
บรหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  - ผูร้บัผดิชอบประชุมผูเ้กีย่วขอ้ง 
วางแผน การด าเนินกจิกรรม ประสานงาน
ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  
  - ผูร้บัผดิชอบและคณะท างาน ร่วมกนั             
วางแผนการด าเนินกจิกรรม 
ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check ) 
  - ผูร้บัผดิชอบประเมนิผลการด าเนิน
กจิกรรมและจดัท ารายงานผลการด าเนิน 
กจิกรรมเพื่อเสนอฝ่ายบรหิาร 
 
ขัน้ปรบัปรงุแกไ้ข พฒันำ (Act) 
  - น าขอ้เสนอแนะและขอ้คน้พบใหม่จาก
การด าเนินกจิกรรมมาพฒันางานใหด้ขีึน้ 
 

เชิงปริมำณ 
  - มวีสัดุ อุปกรณ ์ครุภณัฑ ์ใชใ้น               
การเรยีนการสอนและใหบ้รกิาร
เพยีงพอกบัจ านวนนักเรยีนและ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
  - นักเรยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้รอ้ยละ 
80 
  - นักเรยีนทุกคนไดร้บัการบรกิาร
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 40 ชัว่โมง 
ต่อปี 
 
เชิงคณุภำพ 
  - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และ นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้
แ ล ะน า เ สนอผลง านได้อย่ า งมี
ประสทิธภิาพ 
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กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ในชัน้เรียน  

 

รำยวิชำงำนใบตองดอกไม้สด 1 รหสัวิชำ ง 22201 ชัน้ ม.2 ครผูู้สอนนำงจนัทิมำ  ปกป้อง  หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 5  เรื่อง  กำรประดิษฐถ์ำดใบตอง 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตวัช้ีวดั กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ ผลกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ ภำพประกอบ 
 
5. เพื่อใหป้ฏบิตังิานใบตอง
ไดเ้หมาะสมกบัรูปลกัษณ์
ของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ครูใหน้ักเรยีนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรยีน 
2. ครูใหน้ักเรยีนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 6 
คน และใหค้น้ควา้วธิปีระดษิฐ์ถาด
ใบตองโดยใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 
3. ครูใหน้ักเรยีนลงมอืปฏบิตัิ 
4. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ
วธิกีารประดษิฐ์ถาดใบตองของกลุ่ม 
5. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนเป็น
กรรมการตดัสนิผลงานการประดษิฐ์
ถาดใบตอง 
6. ครูแจง้คะแนนใหแ้ต่ละกลุ่มทราบ
พรอ้มเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 
- นักเรยีนรอ้ยล่ะ 90 

สามารถใชเ้ทคโนโลยี
ได ้

- นักเรยีนมทีกัษะในการ
ใชเ้ทคโนโลย ี 

- นักเรยีนททีกัษะในการ
สบืคน้ 

- นักเรยีนเกดิทกัษะใน
การท างานร่วมกนั 

- นักเรยีนสามารถ
ประดษิฐ์ถาดใบตองได้
อย่างเหมาะสม 
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รำยวิชำวิทยำศำสตรค์ ำนวณ 1 รหสัวิชำ ง 31182 ชัน้ ม.4 ครผูู้สอน น.ส.น ้ำฝน  ทองค ำ  หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 3  เรื่อง  กำรแก้ปัญหำและขัน้ตอนวิธี 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตวัช้ีวดั กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ ผลกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ ภำพประกอบ 
 
ว 4.2  ม.4/1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. การจดัการเรยีนรู ้แบบออนไลน์ 
(Google Form การใชเ้ครื่อขา่ย
อนิเตอรเ์นต การใชว้ดีโีอ ยุทูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- นักเรยีนรอ้ยละ 90 

สามารถใชเ้ทคโนโลยี
ในการเรยีนรูผ้่าน
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต
ได ้
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3) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ                    
และกำรสื่อสำร ปีกำรศึกษำ 2563  

ระดบัชัน้ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ระดบัคณุภำพ 
5 4 3 2 1 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปำนกลำง 
ก ำลงั
พฒันำ 

ม.1 218 152 39 27 0 0 
ม.2 214 107 95 12 0 0 
ม.3 197 80 59 58 0 0 
ม.4 133 103 23 7 0 0 
ม.5 137 87 46 4 0 0 
ม.6 125 105 20 0 0 0 

รวมทัง้ส้ิน 1,024  634 282 108 0 0 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 61.91 27.54 10.55 0.00 0.00 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีมีผลกำรประเมิน 
ในระดบัดีเลิศข้ึนไป 

89.45 

   

ผลการประเมนิความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ปีการศกึษา 2562 

ผลการประเมนิความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแยกตามระดบัชัน้ 

ปีการศกึษา 2563 
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

กระบวนกำรพฒันำ 
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมิน
เมื่อเทียบค่ำ
เป้ำหมำย 

(ต ำ่กว่ำ/เท่ำกบั/             
สูงกว่ำ) 

แนวทำงกำรพฒันำ 
ร่องรอยหลกัฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 75           
มคีวามสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 

1) พฒันาผูเ้รยีนผ่านการ
จดัโครงการกจิกรรม 
เช่น 
-กจิกรรมพฒันา
เครอืขา่ย ICT เพื่อการ
เรยีนรู ้
-กจิกรรมพฒันาระบบ
และบรกิารดา้น ICT 
2) พฒันาผูเ้รยีนผ่านการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น
รายวชิาต่าง ๆ 
 
 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 
89.45  
มคีวามสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

สงูกว่าเป้าหมาย -  พฒันาระบบ ICT ให้
ผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึและใช้
ประโยชน์ในการเรยีนรู ้อยา่ง
เตม็ที ่
-  พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้
ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ
ในยุคเทคโนโลยดีจิทิลั 

 
 
 

- รูปเล่มสรุป
กจิกรรมพฒันา
เครอืขา่ย ICT  
เพื่อการเรยีนรู ้
- รูปเล่มสรุป
กจิกรรมพฒันา
พฒันาระบบและ
บรกิารดา้น ICT 
- แผนการจดั                
การเรยีนรู ้
- ภาพการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้
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1.7 มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
1) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพฒันำ ออกแบบวิธีกำรประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2563 วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

          จ านวนผูเ้รยีนรอ้ยละ 60.00  มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในวชิาภาษาต่างประเทศ ตัง้แต่ระดบั 2.0 ขึน้ไป 
          จ านวนผูเ้รยีนรอ้ยละ 65.00  มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในวชิาคณิตศาสตร ์ตัง้แต่ระดบั 2.0 ขึน้ไป 
          จ านวนผูเ้รยีนรอ้ยละ 65.00 มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในวชิาการงานอาชพี ตัง้แต่ระดบั 2.0 ขึน้ไป 
          จ านวนผูเ้รยีนรอ้ยละ 60.00 มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในวชิาภาษาไทย ตัง้แต่ระดบั 2.5 ขึน้ไป 
          จ านวนผูเ้รยีนรอ้ยละ 60.00  มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในวชิาวทิยาศาสตร ์ตัง้แต่ระดบั 2.0 ขึน้ไป 
          จ านวนผูเ้รยีนรอ้ยละ 65.00  มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในวชิาสงัคมศกึษาฯ ตัง้แต่ระดบั 2.5 ขึน้ไป 
          จ านวนผูเ้รยีนรอ้ยละ 65.00 มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในวชิาสขุศกึษาฯ ตัง้แต่ระดบั 2.5 ขึน้ไป 
          จ านวนผูเ้รยีนรอ้ยละ 65.00 มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในวชิาศลิปะ ตัง้แต่ระดบั 2.5 ขึน้ไป 

-การสอบ 
-การมอบหมายชิน้งาน 
 

แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ดมีาก  หมายถงึ มผีลการเรยีน
ตามค่าเป้าหมาย  รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป  
ด ี หมายถงึ  มผีลการเรยีนตาม 
ค่าเป้าหมาย  รอ้ยละ 70-79  
พอใช ้ หมายถงึ มผีลการเรยีน
ตามค่าเป้าหมาย  รอ้ยละ 50-69
ปรบัปรุง  หมายถงึ  มผีลการ
เรยีนตามค่าเป้าหมาย  รอ้ยละ 
50    
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2) กระบวนกำรพฒันำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ  
โครงกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล            

วตัถปุระสงค ์ กระบวนกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม 

ภำพประกอบ 

1. เพื่อพฒันางานวชิาการ มกีารด าเนินการไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
2. เพือ่ใหม้วีสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

3. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการเรยีนการสอนและ
ร่วมมอืกบักลุ่มงานต่างๆ 

4. เพือ่ใหก้ารด าเนินงานร่วมกบัผูป้กครอง และ
หน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
5. เพื่อเป็นการแสดงความยนิดใีนความส าเรจ็ของ
นักเรยีน 
6. เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชูเกยีรตนิักเรยีนทีม่ผีล
การเรยีนยอดเยีย่ม 
 7.  เพื่อใหน้ักเรยีนเกดิความภาคภมูใิจใน
สถาบนัการศกึษา 
8. เพื่อเตรยีมความพร้อมของนักเรยีน ด้านความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะกระบวนการคดิ 
9.  เพือ่แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของนักเรยีนเรยีนอ่อนใหม้ี
ศกัยภาพสงูขึน้ 

1. ประชุมแต่งตัง้
คณะกรรมการเขยีน
โครงการและน าเสนอ
เพื่อขออนุมตัโิครงการ 
2. จดัประชุมและ
แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการกจิกรรม 
3. ด าเนินกจิกรรม 

ผูเ้รยีนสามารถพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง 
จากการไดร้บัการ
สนับสนุนและส่งเสรมิ
การจดักจิกรรม  ส่งเสรมิ
การเรยีนรูใ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรยีนรูอ้ยา่งเตม็
ศกัยภาพของผูเ้รยีน 
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วตัถปุระสงค ์ กระบวนกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม 

ภำพประกอบ 

10.  เพือ่ปรบัพืน้ฐานนกัเรยีนในวชิาคณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษา 
11.  เพือ่ส่งเสรมิสนับสนุนใหน้ักเรยีนมกีาร
พฒันาการดา้นอารมณ์ สงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุ 
12.  เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ในการสอบ O-NET 
13.  เพือ่ยกระดบัผลการเรยีนรูร้ะดบัชาตขิอง
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ใหส้งูขึน้                               
เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 
14. เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6  ในการสอบ O-NET  
 15. เพือ่ยกระดบัผลการเรยีนรูร้ะดบัชาตขิอง
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
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3) ผลกำรประเมินผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ  
ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมิน 

เมื่อเทียบค่ำเป้ำหมำย  
 ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน      

จ านวนผูเ้รยีน รอ้ยละ 60.00  
ตัง้แต่ระดบั 2.5 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 58.11 

สงูกว่าเป้าหมาย 

จ านวนผูเ้รยีน รอ้ยละ 65.00   
ตัง้แต่ระดบั 2.0 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 70.40 

สงูกว่าเป้าหมาย 

จ านวนผูเ้รยีน รอ้ยละ 60.00   
ตัง้แต่ระดบั 2.0 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 
86.05 

สงูกว่าเป้าหมาย 

จ านวนผูเ้รยีน รอ้ยละ 65.00   
ตัง้แต่ระดบั 2.5 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมฯ   
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 80.48 

สงูกว่าเป้าหมาย 

จ านวนผูเ้รยีน รอ้ยละ 65.00  
ตัง้แต่ระดบั 2.5 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ              
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 65.72 

สงูกว่าเป้าหมาย 

จ านวนผูเ้รยีน รอ้ยละ 65.00  
ตัง้แต่ระดบั 2.5 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ  
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 74.28 

สงูกว่าเป้าหมาย 

จ านวนผูเ้รยีน รอ้ยละ 65.00  
ตัง้แต่ระดบั 2.0 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีฯ 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 89.14 

สงูกว่าเป้าหมาย 

จ านวนผูเ้รยีน รอ้ยละ 60.00   
ตัง้แต่ระดบั 2.0 ขึน้ไป 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 
76.52 

สงูกว่าเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน 

เปรียบเทียบค่าเป้าหมายทุกระดับช้ัน 
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1.8 มีควำมรู้ ทกัษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
1) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพฒันำ ออกแบบวิธีกำรประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ  100  มขีอ้มูลในประกอบอาชพีและ
มเีจตคตทิีด่ตี่ออาชพี     
 
 
 
 
 

1.แบบสอบถาม
เกีย่วกบัการประกอบ
อาชพีของนกัเรยีน
ระหว่างเรยีน 
2.แบบประเมนิการ
เขา้ร่วมกจิกรรม 
โครงการมหากรรม
ตลาดนัดอาชพี 

   1. แบบสอบถาม 
   3. แบบประเมนิกจิกรรม 
 

1.แบบประเมนิความพงึพอใจในการร่วม
กจิกรรม 
ระดบัการประเมนิ  5    หมายถงึ ดมีาก 
ระดบัการประเมนิ  4    หมายถงึ ด ี
ระดบัการประเมนิ  3    หมายถงึ พอใช ้
ระดบัการประเมนิ  2    หมายถงึ ปรบัปรุง 
ระดบัการประเมนิ  1    หมายถงึ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์
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2) กระบวนกำรพฒันำมีควำมรู้ ทกัษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

วตัถปุระสงค์ กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

ภำพประกอบ 

1.เพื่อแสดง
ผลงานและทกัษะ
ขอ้มูลทางอาชพี 
2.เพื่อใหนั้กเรยีน
มขีอ้มูลในการ
ตดัสนิใจศกึษาต่อ  
และประกอบ
อาชพี 
3.เพื่อใหนั้กเรยีน
สามารถอยู่ร่วมกนั
ในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสุข 
4.เพื่อใหนั้กเรยีน
มเีจตคตทิีด่ตี่อ
อาชพี 
5.เพื่อใหนั้กเรยีน
รูจ้กัการท างาน
ดา้นอาชพี  และ
ท างานเป็นทมีได ้

ขัน้วำงแผน (Plan) 
1. ประชุมครูในกลุ่มงานเพื่อปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการ
ด าเนินงาน 
2. ครูทีร่บัผดิชอบโครงการเขยีนกจิกรรม  และขัน้ตอนในการ
ด าเนินงาน  และประมาณค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรม 
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
3. ผูร้บัผดิชอบโครงการขออนุมตัดิ าเนินงานตามโครงการ  โดย
การเสนอโครงการต่อฝ่ายบรหิาร  และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
4.ประชุมวางแผนการด าเนินกจิกรรม  และประสานงานกบัฝ่าย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
5.ผูร้บัผดิชอบโครงการ  และคณะวางแผนการด าเนินกจิกรรม 
-   ชีแ้จงและมอบหมาย จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน/ให้ค าปรกึษาในการด าเนินงาน 
6.ด าเนินกจิกรรมตามแผนทีว่างไว้ 
ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check ) 
7. ผูร้บัผดิชอบในแต่ละกจิกรรมประเมนิผลการด าเนินกจิกรรม  
และจดัท ารายงานผลการด าเนินกจิกรรม   แต่ละกจิกรรมเพื่อ
เสนอฝ่ายบรหิาร 
ขัน้ปรบัปรงุแกไ้ข พฒันำ (Act) 
 8. น าขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็จากการด าเนินงานมาพฒันา
ใหด้ขีึน้ 

เชิงปริมำณ 
ผูเ้รยีนรอ้ยละ  100  มี
ขอ้มูลในประกอบอาชพี
และมเีจตคติทีด่ตี่ออาชพี     
เชิงคณุภำพ 
ผูเ้รยีนมทีกัษะ 
ข้อมูลทางอาชีพ มีข้อมูล
ในการตัดสิน ใจ ในกา ร
เลือกอาชีพ  และมีเจตคติ
ทีด่รต่ออาชพี 
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3) ผลกำรประเมินกำรมีควำมรู้ ทกัษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

 

 

 

 

ระดบั
ชัน้ 

 

 

กิจกรรมท่ีเข้ำร่วม 

 

 

จ ำนวน
นักเรียน 

 

ระดบัคณุภำพ 

ดีมำก (5) ดี (4) พอใช้(3) ปรบัปรงุ (2) ไม่ผ่ำนเกณฑ์ (1) 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อย
ละ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนว
น 

ร้อยละ 

ม.1 กจิกรรมมหกรรม
ตลาดอาชพี 

218 205 94.04 13 5.96 0 0 0 0 0 0 

ม.2 กจิกรรมมหกรรม
ตลาดอาชพี 

214 200 93.46 14 6.54 0 0 0 0 0 0 

ม.3 กจิกรรมมหกรรม
ตลาดอาชพี 

197 185 93.90 12 6.10 0 0 0 0 0 0 

ม.4 กจิกรรมมหกรรม
ตลาดอาชพี 

133 125 93.98 8 6.02 0 0 0 0 0 0 

ม.5 กจิกรรมมหกรรม
ตลาดอาชพี 

137 128 93.43 9 6.57 0 0 0 0 0 0 

ม.6 กจิกรรมมหกรรม
ตลาดอาชพี 

125 120 96.00 5 4.00 0 0 0 0 0 0 

สรปุรวม 1,024 963 94.04 61 5.96 0 0 0 0 0 0 
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92

92.5

93

93.5

94

94.5

95

95.5

96

96.5

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา 2563 แยกตามระดับชั้น 
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คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผู้เรียน 
1.9 ผู้เรียนมีคณุลกัษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  

1) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 2563 
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 
ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 มผีลการประเมนิคุณลกัษณะ
และค่านิยมทีด่ ีระดบัด ี(2) ขึน้ไป 
 
 
 
 

   1. การสงัเกต
พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัใินชัน้
เรยีนเกีย่วกบัคุณลกัษณะ
และค่านิยมทีด่ ี

   1. แบบสงัเกต   
   2. แบบสอบถามจากผูป้กครอง
และเพื่อน 
   3. แบบประเมนิกจิกรรม 
 

แนวทางการวดัและประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์าม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  
แบ่งระดบัคุณภาพ ดงันี้ 
ระดบัดเียีย่ม (3)   
ระดบัด ี(2)         
ผ่าน (1)            
ไม่ผ่าน (0)          
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2) กระบวนกำรพฒันำผู้เรียนให้มีคณุลกัษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

โครงกำรพฒันำคณุภำพระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนักเรียนด้วยกระบวนกำรจิตสงัคมบ ำบดั  

วตัถปุระสงค ์ กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

ภำพประกอบ 

   1. เพื่อลดการระบาด
ของยาเสพตดิ 
   2. เพื่อแกไ้ขปรบัปรุง
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์
ของนกัเรยีนใหเ้ป็นไป
ตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
   3. เพื่อใหน้ักเรยีนเหน็
คุณค่าของตนเองในการ
ด าเนินชวีติ 
 
 
 

ขัน้วำงแผน (Plan) 
   1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
บรหิารกจิการนักเรยีน 
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
   2. แบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบแต่
ละกจิกรรมตามทีก่ าหนดไว ้
ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล 
(Check ) 
   3. ตรวจสอบและด าเนนิการ 
ขัน้ปรบัปรงุแก้ไข พฒันำ (Act) 
   4. ปรบัปรุงพฒันากจิกรรมให้
เหมาะสมสถานการณ์ต่างๆ 

เชิงปริมำณ 
   1. นักเรยีนทุกคนเขา้ร่วม
กจิกรรม 
เชิงคณุภำพ 
    2. รอ้ยละ 80 ของนักเรยีนที่
เขา้ร่วมอบรมมคีุณลกัษณะอนั
พงึประสงคต์ามทีส่ถานศกึษา
ก าหนดในระดบัด ี
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3) ผลกำรประเมินคณุลกัษณะและค่ำนิยมท่ีดีของผู้เรียนตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคณุลกัษณะและค่ำนิยมท่ีดีของผู้เรียนตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
ปีกำรศึกษำ 2563 

 

ระดบัชัน้ จ ำนวนนักเรียน 
ระดบัคณุภำพ 

3 2 1 0 
ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ม.1 218 99.54 0.00 0.00 0.46 
ม.2 214 92.06 5.61 0.00 2.34 
ม.3 197 97.97 2.03 0.00 0.00 
ม.4 133 100.00 0.00 0.00 0.00 
ม.5 137 81.75 15.33 0.73 2.19 
ม.6 125 85.60 14.40 0.00 0.00 

สรปุรวม 1024 93.65 5.37 0.10 0.88 

93.65

5.37 0.10 0.88
0.00

50.00

100.00

รอ้
ยล

ะ

สรุปรวมคุณภาพ

สรปุรวมเป็นร้อยละ คณุลกัษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
ปีกำรศึกษำ 2563 ภำพรวมทัง้โรงเรียน 

ดเียีย่ม ดี ผา่น ไม่ผา่น

ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ยกตามระดบัชัน้ 

ปีการศกึษา 2563 
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

กระบวนกำรพฒันำ 
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมินเมื่อ
เทียบค่ำเป้ำหมำย 

(ต ำ่กว่ำ/เท่ำกบั/สูงกว่ำ)  

แนวทำงกำรพฒันำ ร่องรอยหลกัฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

คุณลกัษณะและ
ค่านิยมทีด่ขีอง
ผูเ้รยีน 
 
 
 
 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80           
มคีุณลกัษณะและ
ค่านิยมทีด่ตีามที่
สถานศกึษา
ก าหนด 
 

โครงการพฒันา
คุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีน 
 
กจิกรรมปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึ
ประสงคข์องนักเรยีน
ดว้ยกระบวนการจติ
สงัคมบ าบดั 
(เพิม่เตมิ) 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80        
มคีุณลกัษณะและ
ค่านิยมทีด่ตีามที่
สถานศกึษาก าหนด 
 

เท่ากบัเป้าหมาย 1 .  จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร /
กจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิ
คุณลกัษณะและค่านิยม
ทีด่ขีองผูเ้รยีน 
 

 
 

 

-ประมวลภาพ
กจิกรรมปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึ
ประสงคข์อง
นักเรยีนดว้ย
กระบวนการจติ
สงัคมบ าบดั 

-โครงการพฒันา
คุณภาพระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีน 
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1.10 ผู้เรียนมีควำมภมิูใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
1) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100 มคีวามภมูใิจในทอ้งถิน่และ
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 

   1. สงัเกต จากนักเรยีนทีไ่ป ท าบุญทีว่ดั 
   2. สงัเกตจากวธิกีารปฏบิตัตินทีถู่กตอ้งในศา
สนพธิ ี
   3. สอบถามจากผูป้กครองและเพือ่น 
   4. การสงัเกตพฤตกิรรมทีป่ฏบิตัใินชัน้เรยีน
เกีย่วกบัการมคีุณธรรม จรยิธรรม หลกัธรรม 
และพธิกีรรมทางศาสนา 
 
 

   1. แบบสงัเกต   
   2. แบบสอบถามจากผูป้กครองและ
เพื่อน 
   3. แบบประเมนิกจิกรรม 
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2) กระบวนกำรพฒันำผู้เรียนให้มีควำมภมิูใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย  
โครงกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงัคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม สู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกล   
กิจกรรม ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพทุธ 

วตัถปุระสงค ์ กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

ภำพประกอบ 

   1. เพื่อสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนม ี
คุณธรรม จรยิธรรมเป็นผูม้ี
วนิัย มคีวามรบัผดิชอบ และ
ปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาที่
ตนนับถอืไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
   2. เพื่อสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมี
จติเมตตา กรุณา
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มคีุณธรรม 
จรยิธรรมและเสยีสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม มจีติ
สาธารณะโดยยดึแนวปฏบิตัิ
ตามหลกัปรชัญาของ  
เศรษฐกจิพอเพยีง    

ขัน้วำงแผน (Plan) 
   1. ประชุมกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนา และ วฒันธรรม 
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
   1. ก าหนดวนัเพื่อใหค้รูและ
นักเรยีนไปท าบุญตกับาตร ฟังธรรม 
ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ ตัง้แต่เวลา 7.30 
น บรเิวณ อาคาร 57 ปี  จนิดามณี 
   2. น าเสนอต่อผูบ้รหิาร ท าค าสัง่ 
ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล 
(Check ) 
   1. การประเมนิโครงการ 
ขัน้ปรบัปรงุแก้ไข พฒันำ (Act) 
   1. ปรบัปรุงพฒันากจิกรรมให้
เหมาะสมสถานการณ์ต่างๆ  

เชิงปริมำณ 
   1. ผูเ้รยีน รอ้ยละ 100   มี
คุณธรรม จรยิธรรม ปฏบิตัติน
ไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

เชิงคณุภำพ 
   1. ผู้เรียนมีความรบัผิดชอบ 
และปฏบิตัิตนตามหลกั ศาสนา
ที่ตนนับถือได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
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กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ในชัน้เรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมภมิูใจในท้องถ่ินและ 
ควำมเป็นไทย   

การพฒันาส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามภมูใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย  นอกจากจะพฒันาผ่าน
โครงกจิกรรมทีไ่ดส้่งเสรมิตามแผนปฏบิตักิารแลว้ โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” ไดมุ้่งเน้นการพฒันา
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทยผ่านกจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัโดยครูผูส้อนใน
แต่ละรายวชิาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมและกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ทกุระดบัชัน้เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอย่างตอ่เนื่อง 

 

 
ตวัอย่ำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมภมิูใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 

 
รายวชิา ทอ้งถิน่อ่างทอง 2  รหสัวชิา  ส21202   ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1     

ครูผูส้อน นางศรอีนงค ์ ลิม้สมบูรณ์ 
แผนหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1  ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3  เรื่อง  ศลิปะพืน้บา้นตามค าขวญัจงัหวดัอา่งทอง 
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3) ผลกำรประเมินควำมภมิูใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทยของผู้เรียน 
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมภมิูใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทยของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

 
แผนภมิูแสดงผลกำรประเมินควำมภมิูใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ระดับ
ช้ัน 

 
 

จำนวน
นักเรียน 

 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม (5) ดีเลิศ (4) ดี (3) ปานกลาง (2) กำลังพัฒนา (1) 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.1 218 200 91.74 18 8.26 0 0 0 0 0 0 
ม.2 214 190 88.79 24 11.21 0 0 0 0 0 0 
ม.3 197 180 91.37 17 8.63 0 0 0 0 0 0 
ม.4 133 120 90.23 13 9.77 0 0 0 0 0 0 
ม.5 137 130 94.89 7 5.11 0 0 0 0 0 0 
ม.6 125 100 80.00 25 20.00 0 0 0 0 0 0 
สรุป
รวม 

1,024 920 89.84 104 10.16 0 0 0 0 0 0 

89.84

10.16

0.00

50.00

100.00

จ ำนวนร้อยละของควำมภมิูใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย
ปีกำรศึกษำ 2563

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา

ผลการประเมนิความภูมใิจ
ในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 

แยกตามระดบัชัน้ 

ปีการศกึษา 2563 

ผลการประเมนิความภูมใิจ
ในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 

เปรยีบเทยีบ ปี2561-2563 
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

กระบวนกำรพฒันำ 
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมินเมื่อ
เทียบค่ำเป้ำหมำย 

(ต ำ่กว่ำ/เท่ำกบั/สูงกว่ำ)  

แนวทำงกำรพฒันำ ร่องรอยหลกัฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

ความภมูใิจใน
ทอ้งถิน่และความ
เป็นไทยของ
ผูเ้รยีน 
 
 
 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100        
มคีวามภูมใิจใน
ทอ้งถิน่และความ
เป็นไทย 
 

   -โครงการ
พฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนกลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคม
ศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สู่โรงเรยีน
มาตรฐานสากล   
 
  - กจิกรรม ส่งเสรมิ
โรงเรยีนวถิพีุทธ 

 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100       
มคีวามภูมใิจใน
ทอ้งถิน่และความ
เป็นไทย 
 

เท่ากบัเป้าหมาย 1 .  จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร /
กจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. จดักจิกรรมส่งเสรมิ 
อัตลักษณ์ความเป็นไทย                
“ รกัความเป็นไทย ภูมใิจ
ในทอ้งถิน่ ” 
 

 
 

 

1. รายงาน
โครงการ/กจิกรรม 
ประจ าปีการศกึษา 
2563 
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1.11 ผู้เรียนยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  
 

1) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพฒันำ ออกแบบวิธีกำรประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 2563 
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 
ผูเ้รยีนรอ้ยละ  100  ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 
 
 
 
 

1.แบบสอบถาม
เกีย่วกบัการยอมรบัที่
จะอยู่ร่วมกนับนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
2.แบบประเมนิการ
ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนั
บนความแตกตา่งและ
หลากหลาย 

   1. แบบสอบถาม 
   2. แบบประเมนิกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผูเ้รยีนทุกคนต้องผ่านการ
ประเมนิผลกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
2.ผูเ้รยีนทีม่พีกิารหรอืมคีวามบกพร่อง
สามารถเรยีนรวมกบัผูเ้รยีนปกตติาม
โครงการนักเรยีนเรยีนรวม 
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2) กระบวนกำรพฒันำผู้เรียนให้ยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

วตัถปุระสงค ์ กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม 

ภำพประกอบ 

   1. เพื่อส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนมคีวาม
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มคีวาม
เสยีสละประโยชน์ส่วน
ตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม มจีติสาธารณะ
โดยยดึแนวปฏบิตัติาม
หลกัปรชัญาของ  
เศรษฐกจิพอเพยีง    
   2. เพื่อใหผู้เ้รยีนทีม่ี
พกิารหรอืมคีวาม
บกพร่องสามารถเรยีน
รวมกบัผูเ้รยีนปกตไิด้
อย่างมคีวามสุข    
   3. เพื่อใหผู้เ้รยีนเหน็
คุณค่าของตนเองและอยู่
ร่วมกนัในสงัคมอย่างมี
ความสุข 

ขัน้วำงแผน (Plan) 
   1. ประชุมครูในกลุ่มงานเพื่อปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการด าเนินงาน 
2. ครูทีร่บัผดิชอบโครงการเขยีนกจิกรรม  และขัน้ตอนในการด าเนินงาน  
และประมาณค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรม 
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
3. ผูร้บัผดิชอบโครงการขออนุมตัดิ าเนินงานตามโครงการ  โดยการเสนอ
โครงการต่อฝ่ายบรหิาร  และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
4.ประชุมวางแผนการด าเนินกจิกรรม  และประสานงานกบัฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
5.ผูร้บัผดิชอบโครงการ  และคณะวางแผนการด าเนินกจิกรรม 
-   ชีแ้จงและมอบหมาย 
-  จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน/ใหค้ าปรกึษาในการด าเนินงาน 
6.ด าเนินกจิกรรมตามแผนทีว่างไว้ 
ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check ) 
7. ผูร้บัผดิชอบในแต่ละกจิกรรมประเมนิผลการด าเนินกจิกรรม  และจดัท า
รายงานผลการด าเนินกจิกรรม   แต่ละกจิกรรมเพื่อเสนอฝ่ายบรหิาร 
ขัน้ปรบัปรงุแก้ไข พฒันำ (Act) 
 8. น าขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็จากการด าเนินงานมาพฒันาใหด้ขีึน้ 

เชิงปริมำณ 
   1.ผูเ้รยีนรอ้ยละ  100  
ผ่านการประเมนิผล
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
   2. ผูเ้รยีนทีม่พีกิารหรอื
มคีวามบกพร่องรอ้ยละ 
100 สามารถเรยีนรวมกบั
ผูเ้รยีนปกตไิด ้
 
เชิงคณุภำพ 
ผูเ้รยีนมคีวามเสยีสละ 
ส่ วนตน เพื่ อ ป ร ะ โ ยช น์
ส่วนรวม และเห็นคุณค่า
ของตนเองและอยู่ร่วมกัน
ในสงัคมอย่างมคีวามสุข 
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3) ผลกำรประเมินผู้เรียนยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

 

 

 

 

ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (5) ดี (4) พอใช้(3) ปรับปรุง (2) ไม่ผ่านเกณฑ์ (1) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ม.1 218 213 97.7 5 2.3 0 0 0 0 0 0 
ม.2 214 204 95.3 10 4.7 0 0 0 0 0 0 
ม.3 197 190 96.4 7 3.6 0 0 0 0 0 0 
ม.4 133 130 97.7 3 2.3 0 0 0 0 0 0 
ม.5 137 127 92.7 10 7.3 0 0 0 0 0 0 
ม.6 125 120 96 5 4 0 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 1,024 984 96.1 40 3.9 0 0 0 0 0 0 

นกัเรียนแต่ละระดบัชัน้ 

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6

ผลการประเมินผูเ้รยีนยอมรบัท่ีจะอยูร่ว่มกนั
บนความแตกตา่งและหลากหลาย
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

กระบวนกำรพฒันำ 
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมินเมื่อ
เทียบค่ำเป้ำหมำย 

(ต ำ่กว่ำ/เท่ำกบั/สูงกว่ำ)  

แนวทำงกำรพฒันำ ร่องรอยหลกัฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

ผูเ้รยีนยอมรบัทีจ่ะ
อยู่ร่วมกนับนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ  
100  ยอมรบัทีจ่ะ
อยู่ร่วมกนับน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 
 

กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ  100  
ยอมรบัทีจ่ะอยู่
ร่วมกนับนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
 

เท่ากบัคา่เป้าหมาย -จดักจิกรรมส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนยอมรบัทีจ่ะอยู่
ร่วมกนับนความแตกต่าง
และหลากหลายอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยเนน้
กจิกรรมทีห่ลากหลาย
ตามความตอ้งการของ
ผูเ้รยีนเหมาะสมตามวยั 
ตามความสนใจของ
ผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้  

-รายงานการจดั
กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 
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1.12 ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสงัคม 
 

1) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรประเมิน และเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน  
ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ 2563 
วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 
ผูเ้รยีนรอ้ยละ 50 ผลการประเมนิสขุภาวะทาง
ร่างกายผ่านเกณฑ ์ 
 
 
ผูเ้รยีนมผีลการประเมนิดา้นจติสงัคมจาก
โปรแกรม SDQ อยู่ในกลุ่มปกต ิรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
 
 
 

-วดัส่วนสงู 
-ชัง่น ้าหนัก 

 
 

ส ารวจ  
สอบถาม 
สงัเกตพฤตกิรรม 

-ระบบ DMC 
 
 
 
-แบบประเมนิโปรแกรม SDQ  

- ใชเ้กณฑก์ารประเมนิของ DMC 
 
 
 
-รายงานสรุป SDQ 
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2) กระบวนกำรพฒันำผู้เรียนให้มีสุขภำะทำงร่ำงกำยผ่ำนเกณฑ์ 

กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
วตัถปุระสงค ์ กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/

กิจกรรม 
ภำพประกอบ 

- เพื่อประเมนิน ้าหนักและ
ส่วนสูงของร่างกาย 
- เพื่อประเมนิความอ่อนตวั
ของขอ้ไหล่  หลงั  สะโพก 
และกลา้มเน้ือตน้ขา
ดา้นหลงั 
- เพื่อความความแขง็แรง
และความอดทนของ
กลา้มเน้ือแขนและ
กลา้มเน้ือส่วนบนของ
ร่างกาย 
- ทดสอบความแขง็แรงและ
ความอดทนของกล้ามเน้ือ
ทอ้ง 
- เพื่อประเมนิความอดทน
ของระบบหวัใจและการ
ไหลเวยีนของเลอืด 

ขัน้วำงแผน (Plan) 
ประชุมวางแผน การทดสอบสมรรถภาพนักเรยีนแต่ละระดบัชัน้ 
ขัน้ด ำเนินกำร (Do) 
ใหนั้กเรยีนแต่งกายทดสอบสมรรถภาพนักเรยีนแต่ละระดบัชัน้ 
ดงัน้ี 
- ชัง่น ้าหนัก 
- วดัส่วนสูง 
- นัง่งอตวัไปขา้งหน้า 
- ดนัพืน้ประยุกต์ 
- ลุกนัง่ 
- ยนืยกเข่าขึน้ลง 
ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check ) 
วดัและแปลผลการทดสอบสมรรถภาพ 
ขัน้ปรบัปรงุแก้ไข พฒันำ (Act) 
- ใหนั้กเรยีนทีน่ ้ามนี ้าหนักน้อยและนักเรยีนทีม่นี ้าหนักมาก 
ออกก าลงักายและเลอืกทานอาการให้ครบ 5 หมู่และทานใน
ปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัร่างกาย 

เชิงปริมำณ   นักเรยีน
100% เขา้ร่วมกจิกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
 
 
 
เชิงคณุภำพ นักเรยีนไดร้บั
การดูแลใหม้สีุขภาพอนามยั
และมสีมรรถภาพทางกายที่
สมบูรณ์แขง็แรงตามวยั 
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กิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ในชัน้เรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย  

รำยวิชำ สุขศึกษำและพลศึกษำ 4 รหสัวิชำ พ32102  ชัน้ ม.5 ครผูู้สอน  ครปูรำโมทย ์ สีมำตยจ์นัทร ์  
หน่วยกำรเรียรู้  6  เรื่อง สมรรถภำพทำงกำยและทำงกลไกล 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/

ตวัช้ีวดั 
กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ ผลกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู ้ ภำพประกอบ 

 
พ. 4.1  ม.4-6/7 
วางแผนและปฏบิตัติาม
แผน  การพฒันา
สมรรถภาพทางกายและ
ทางกลไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  นักเรยีนชัง่น ้าหนัก, วดัส่วนสงู 
-  ใหน้ักเรยีนแบ่งกลุ่มเพื่อจดักลุม่
ทดสอบสมรรถภาพแต่ละฐาน 
-  นักเรยีนแต่ละกลุม่ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามฐานที่
ก าหนด 
-  ครูสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
 
 
 

 
- นักเรยีนทกุคนไดผ้่านการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ตามวตัถุประสงค ์
-  นักเรยีนไดรู้จ้ดุเด่นและจดุที่
ตอ้งพฒันาสมรรถภาพของ
ตนเองในแต่ละดา้น 
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3) ผลกำรประเมินผู้เรียนด้ำนสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสงัคม 

ผลกำรประเมินผู้เรียนด้ำนน ้ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 
ระดับชั้น 

 
จำนวนผู้เรียน 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีน ้ำหนัก
และส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 

ร้อยละผู้เรียนท่ีมี
น ้ำหนักและส่วนสูง 

อยู่ในเกณฑ์ 
ม.1 218 110 50.46 
ม.2 214 112 52.34 
ม.3 197 104 52.79 
ม.4 133 68 51.13 
ม.5 137 75 54.74 
ม.6 125 62 49.60 

รวมม.1-ม.6 1,024 531 51.85 
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ผลกำรประเมินสุขภำพจิตและพฤติกรรมนกัเรียน  (SDQ.) 

ปีกำรศึกษำ  2563 

ระดบัชัน้  จ ำนวนทัง้หมด กลุ่มปกติ ร้อยละ กลุ่มเส่ียง/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.6 125 114 91.20 11 8.80 

รวม
ทัง้ส้ิน 

1,024   963      94.04 61 5.96 
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ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563 

กระบวนกำรพฒันำ 
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมินเมื่อ
เทียบค่ำเป้ำหมำย 

(ต ำ่กว่ำ/เท่ำกบั/สูงกว่ำ)  

แนวทำงกำรพฒันำ ร่องรอยหลกัฐำน/
เอกสำรอ้ำงอิง 

ด้ำนสุขภำวะ
ทำงร่ำงกำย 
 
 
 
 
 
 
ด้ำนจิตสงัคม 
 
 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 50 
มนี ้าหนักและ
ส่วนสงูอยูใ่นเกณฑ ์
 
 
 
 
 
ผูเ้รยีนมผีลการ
ประเมนิดา้นจติ
สงัคมจาก
โปรแกรม SDQ 
อยู่ในกลุ่มปกต ิ
รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
 

   กจิกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
 
 
 
 
 
 
กจิกรรม Group 
coaching  การ
ตัง้เป้าหมายใน
อนาคต 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 
51.85 มนี ้าหนกั
และส่วนสงูอยู่ใน
เกณฑ ์
 
 
 
 
ผูเ้รยีนมผีลการ
ประเมนิดา้นจติ
สงัคมจาก
โปรแกรม SDQ 
อยู่ในกลุ่มปกต ิ
รอ้ยละ 94.04 
 

สงูกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

สงูกว่าเป้าหมาย 

-ส่งเสรมิสุขภาพให้
นักเรยีนมสีุขภาพ
ร่างกายทีแ่ขง็แรงโดย
การออกก าลงักายและ
ใหน้ักเรยีนรบัประทาน
อาหารใหค้รบ 5 หมู ่

 
 
จดักจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีนดา้นจติใจ 
ทศันคตทิีด่ ี             
มากยิง่ขึน้ 

- สรุปกจิกรรมการ
ช่างน ้าหนกัวดั
สว่นสงู 
-รูปการท ากจิกรรม
กบัโรงพยาบาล
โพธิท์อง 
 
 
-สรุปการประเมนิ
ดา้นจติสงัคมจาก
โปรแกรม SDQ 
-สรุปกจิกรรม 
Group coaching  
การตัง้เป้าหมายใน
อนาคต 
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มำตรฐำนท่ี 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร 
ผลการประเมนิตนเอง     ระดบัคุณภาพ 5 ยอดเยีย่ม 
 
 โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” มโีครงสรา้งการบรหิารงานในการจดัการศกึษา ดงัแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โรงเรียนโพธิท์อง “จินดามณี” จัดระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล                       

มกีารกระจายอ านาจการบรหิารจดัการดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณและบุคลากร ดา้นบรหิารทัว่ไป และ
ด้านกิจการนักเรยีน ให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ  มกีารตรวจสอบความโปร่งใส  มรีะบบการก ากบั
ติดตามและนิเทศของฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และรายงานจากโรงเรยีนไปยงั
หน่วยงานตน้สงักดัทุกระดบั  มกีารบรหิารจดัการโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (School Base Management) 
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบรหิารที่เป็นระบบ การบรหิารแบบมสี่วนร่วม และค่านิยมของ
โรงเรียน “ชีวิตอุทิศ  เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน” เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ  เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Management) โดยน้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency) มาใชใ้นการ
บรหิารและการจดัการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาผูเ้รยีน ครู ผูบ้รหิาร โรงเรยีน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ 
(Smart) อย่างยัง่ยนื (Sustainable) มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ  วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี วางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา/แผนปฏบิตักิารประจ าปี  ด าเนินการตามแผนทีว่างไว ้นิเทศ
ก ากบัติดตามประเมนิผลการปฏบิตัิงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏบิตัิงาน น าผลที่ได้มาปรบัปรุงและ
พฒันางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสทิธผิล ส่งผลใหก้ระบวนการบรหิารและการจดัการอยู่ในระดบัยอดเยีย่ม เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้
ไว ้มรีายละเอยีดดงันี้ 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
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2.1 มีเป้ำหมำยวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชดัเจน 

โรงเรียนโพธิท์อง “จินดามณี” มีกระบวนการ
ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ
และเป็นขัน้ตอน โดยแต่งตัง้คณะกรรมการ รวบรวม
ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรยีน วเิคราะห์ SWOT  ก าหนด
ภาพความส าเรจ็ จดัท าร่างวสิยัทศัน์ ประเมนิทบทวน
และปรบัปรุงแกไ้ข ส่งผลใหโ้รงเรยีนมวีสิยัทศัน์ พนัธกจิ
และเป้าหมายทีช่ดัเจน สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ สอดคลอ้ง
กับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการ
ของชุมชน ศึกษานโยบายรฐับาลและแผนการศึกษา
ของชาติ โดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ                                                                 
  
 
 
 
 

จากการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพนัธกิจที่ชัดเจน น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ และ                   
น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรม โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยทุกกิจกรรมโครงการมี
ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาที่สถานศกึษาก าหนด เพื่อให้เกิดผลต่อการพฒันาคุณภาพใน  
การจดัการศกึษาบรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และมาตรฐานการศกึษาทีส่ถานศกึษาก าหนด  

แผนภาพแสดงแผนผังการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

มาตรฐานท่ี 1 60.14 60.45 61.27

มาตรฐานท่ี 2 16.67 15.25 15.03

มาตรฐานท่ี 3 23.19 24.29 23.70

60.14 60.45 61.27

16.67 15.25 15.03
23.19 24.29 23.70

กราฟเปรียบเทียบจ านวนกิจกรรมตามมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 3

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
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2.2 มีระบบบริหำรจดักำรคณุภำพของสถำนศึกษำ 
โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี”บรหิารจดัการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่ง

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (SCQA) ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA มกีระบวนการในการ
บรหิารจดัการในระบบงานทีส่ าคญั ดงันี้ 

2.1) กำรวำงแผนพฒันำคณุภำพกำรจดักำรศึกษำ  
โรงเรียนโพธิท์อง “จินดามณี” มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ด าเนินงานรวบรวมขอ้มูลจากสารสนเทศของโรงเรยีนปี รวมถึงขอ้มูลจากผลการด าเนินงานของทุกปีที่
ผ่านมา ทบทวน ศกึษา วเิคราะห์ ถึงผลได้ผลเสยีจากการท า SWOT วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ 
และค่านิยม โดยการระดมความคดิ รบัฟังขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ส่งเสรมิความผูกพนัของนักเรยีน ตาม
ความคาดหวังของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การประชุม
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ตวัแทนเครอืขา่ยผูป้กครอง ชุมชน ชมรมครูและผู้ปกครองนักเรยีน 
ตัวแทนนักเรียน พนัธมิตร ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 โดยยดึหลกัการด าเนินการตามกฎกระทรวง 
และหลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นกรอบในการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA ขบัเคลื่อนกระบวนการ มสี่วนร่วมของทุกฝ่าย มกีารตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผล
ด้วยระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนเพื่อน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิตัิที่เป็นเลศิ  ตามที่ก าหนดไว้ใน
วสิยัทศัน์แสดงความสมัพนัธส์รุปดงันี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  แผนผงัแสดงวงจรการวางแผนกลยุทธข์องโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 
 

 
 

1. ศึกษานโยบายมาตรฐานสากล นโยบายกระทรวงฯ สพฐ.  สพม. 

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

9. ปรับปรุง หาแนวทางแก้ไข 

8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/ 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

7. ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการกำหนด              

แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ 
6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

5. มอบนโยบายและแนวทางการกำหนดแผนปฏิบัติการ 

4. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3 ป)ี 

3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ ์

2. วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็น 

การวางแผนจัดทำ 
กลยุทธ ์
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ขัน้ตอนการจดัท าแผนกลยุทธข์องโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” ไดด้ าเนนิการดงันี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธข์องโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 

 

 

 

กำหนดคณะทำงาน 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล/นโยบายรัฐบาล/

วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง       

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวบรวมสารสนเทศ/

รายงานผลการประกันคุณภาพ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  ทบทวนผล
การดำเนินงานที่ผ่านมา 

กำหนด 
วิสัยทัศน์ 

กำหนด 
พันธกิจ 

กำหนด 
เป้าประสงค ์

กำหนด 
กลยุทธ ์

แต่งต้ังคณะทำงาน 

ระดมความคิดอาศัยการมีส่วนร่วม 

แผนกลยุทธ์ 3 ป ี

กำหนดการทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

ขอความเห็นชอบ 
ฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา 

จัดทำปฏิทินปฏบิัติงานและนำแผนไปปฏบิัติ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 

- คณะกรรมการ  
  สถานศึกษา 
- คณะกรรมการ 
  บริหารโรงเรียน 

กำหนดทิศทางของโรงเรียน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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  นวตักรรม (INNOVATION) 
 จากการที่โรงเรยีนได้จดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรยีน คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ตวัแทนเครอืขา่ยผู้ปกครองนักเรยีน ครู นักเรยีนและศษิยเ์ก่า 
ตวัแทนชมรมครูและผูป้กครอง สภานักเรยีน ท าใหโ้รงเรยีนไดแ้ผนกลยุทธท์ีก่ระตุน้และส่งผลใหโ้รงเรยีน
ประสบความส าเรจ็ และสามารถรกัษาคุณภาพไดอ้ย่างต่อเนื่องตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั โดยใชน้วตักรรม
การบรหิารและการจดัการศกึษาของโรงเรยีนได้แก่ รูปแบบการบรหิารงานแบบ KIDDEE Model โดย
มอบหมายให้กลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินงานโดยใช้
รูปแบบการบรหิารงานแบบ KIDDEE Model โดยมคีวามเมตตา มกีารบูรณาการ มกีารคดิหลายทาง คดิ
แตกต่าง หลายแง่มุม คดิกว้างไกล มกีระบวนการคดิออกแบบ มกีารคดิเพื่อประสทิธผิลของงาน และมี
การประเมนิค่า ตดัสนิค่า ท าให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการคดิด าเนินการ และรบัผดิชอบ ส่งผลให้ผู้เรยีนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล ครูมศีกัยภาพในการจดัการเรยีนรู้ และใชน้วตักรรม KIDDEE Model  โดยมุ่งผลสมัฤทธิ ์
ที่เกิดกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีเครือข่ายร่วมพัฒนาในระบบท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิาน และพฒันาคุณภาพชวีติ บนพืน้ฐานของความเป็นไทย 

   วิเครำะห์และก ำหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) 
 โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” ได้น าขอ้มูลจากสารสนเทศ ความต้องการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ผล
การประเมนิการใช้แผนปฏิบตัิการประจ าปี ผลการประเมนิภายในสถานศกึษา  ทบทวนวสิยัทศัน์และ
พนัธกจิ  เป้าประสงค ์  มาวเิคราะหเ์พื่อก าหนดกลยุทธ์ 

การก าหนดกลยุทธ์ แต่งตัง้คณะกรรมการผู้รบัผดิชอบทุกฝ่ายประชุมร่วมกนั เพื่อวางแผนและ
ก าหนดกลยุทธ์  ขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สร้างความเข้าใจให้กับครูและ
บุคลากร เพื่อด าเนินการตามกลยุทธ ์ก ากบัติดตาม รายงานผลด าเนินการตามกลยุทธ ์เมื่อพบปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถ
ด าเนินตาม กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผล  การด าเนินการตามกลยุทธ์เพื่อน าไปพฒันา
ปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

   ระบบงำนและสมรรถนะหลกัของโรงเรียน (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES) 
  โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี”  จดัระบบบรหิารจดัการ โดยมุ่งเน้นให้โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี”                   
เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ บรหิารจดัการด้วยระบบคุณภาพ  มชีุมชมเป็นส่วนร่วม  มกีารกระจายอ านาจ                       
การบรหิารจดัการในดา้นวชิาการ  ดา้นงบประมาณและบุคลากร  ดา้นบรหิารงานทัว่ไป  ดา้นกจิการนักเรยีน                 
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  มีการตรวจสอบความโปร่งใส  มีระบบการก ากับติดตามและนิเทศ                           
ของฝ่ายบรหิาร  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและรายงานจากโรงเรยีนไปยงัหน่วยงาน ตน้สงักดัทุก
ระดบั 



 

หน้า | 111  
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณ”ี 

  กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบติั (Strategy Implementation)  
    กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร (ACTION PLAN Development) 

ผูบ้รหิารไดส้ื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์โดยการประชุมชีแ้จงแนวนโยบายของโรงเรยีนใหบุ้คลากรใน
โรงเรยีนทราบ มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการท างานมอบหมายใหง้านนโยบายและแผนเป็นผู้รบัผดิชอบหลกั มี
หวัหน้าฝ่าย หวัหน้างาน หวัหน้ากลุ่มสาระร่วมเป็นฝ่ายรบัผดิชอบด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ หรอื
การคาดหวงัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี แลว้น าผลการประเมนิของโครงการในปีที่ผ่านมาพจิารณาว่า บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรอืไม่ หากไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ต้องหาสาเหตุเพื่อวางแผนพัฒนา
ปรบัปรุงแล้วจดัท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีก าหนดโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเหน็ชอบ จึงน าแผนมาใช้เป็น
แนวทางด าเนินงานของโรงเรยีนต่อไปตามขัน้ตอน สรุปเป็นภาพ ดงันี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัแสดงการจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์ปัจจยัภายนอก 

วเิคราะห์ปัจจยัภายใน 

ความพงึพอใจ                   
ของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง 

วสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ 

วตัถุประสงค/์
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

แผนปฏบิตักิาร 

ค่านิยม 

แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท า
โครงการ/กจิกรรม 

จดัท าแผนโครงการ
สอดคลอ้งแผนกลยุทธ์ 

กระบวนการ 
ปฏบิตังิานตามแผน 

ควบคุม ก ากบั ตดิตาม 
ตามแผนกลยุทธ์ 

- วสิยัทศัน์ 
- พนัธกจิ 
- เป้าประสงค์ 
- แผนกลยุทธ์ 

- ประกนัคุณภาพ
ภายใน 
 
- โครงการ 
- เวลา 
- ผูป้ฏบิตั ิ
- งบประมาณ 

- เสนอขอความ
เหน็ชอบต่อ
คณะกรรมการ
สถานศกึษา       
ขัน้พืน้ฐาน 
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   กำรน ำแผนปฏิบติักำรไปปฏิบติั (ACTION PLAN Implementation) 
 โรงเรยีนด าเนินการขบัเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ไปยงับุคลากร ผู้ปกครอง ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย พนัธมิตร ดงันี้ 1) จดัประชุมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรรบัรู้ และเข้าใจถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค ์ตวัชีว้ดัในการท าแผนกลยุทธส์ู่แผนปฏบิตัิการ 2) แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนงานและ
แผนปฏบิตักิารประจ าปี  3) จดัประชุม ระหว่างคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนเพื่อจดัสรรงบประมาณโดย
พิจารณาจากงบประมาณ และ เงินระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน 4) มอบหมายให้
ผู้รบัผิดชอบจดัท าโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ ของโรงเรียน  5) รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าส่งแผนงานทุกกิจกรรม  6) งานนโยบายและแผน  ตรวจสอบติดตาม                      
การด าเนินงานของกลุ่มบรหิารงาน กลุ่มสาระการเรยีนรู ้เพื่อท าใหม้ัน่ใจว่าผลการด าเนินการเป็นไปตาม
แผนปฏบิตักิารและบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์

โรงเรยีนมกีารปรบัเปลี่ยนและน าแผนปฏบิตัิการไปปฏบิตัิในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั
ของผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสยีจะประชุมคณะกรรมการแผนงาน โครงการแล้วเสนอต่อผู้บรหิารคณะกรรมการ
สถานศกึษา โดยค านึงถงึวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธว์สิยัทศัน์ พนัธกจิ และเมื่อสิน้ปีการศกึษาไดจ้ดัประชุม
โดยผู้บรหิาร ผู้รบัผดิชอบโครงการ ครูและบุคลากรทางการศกึษาเขา้รบัฟังการน าเสนอ เพื่อน าผลการ
ประเมนิหรอืปัญหาของโครงการต่าง ๆ  ที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขในปีต่อไป 
ทัง้นี้อาจจะปรบั/เพิม่/ลด/เลื่อน แผนการด าเนินงานที่ไม่เร่งด่วนออกไปจากก าหนดการเดมิ มกีารตัง้
งบประมาณส ารองในกรณีฉุกเฉินหรอื หางบประมาณจากองค์กรในท้องถิ่นไปสนับสนุนอย่างเร่งด่วน  
เพื่อแก้ไขสถานการณ์การปรบัแผนกรณีที่กลุ่มงานใดมงีบประมาณเหลอืจ่ายหรอืไม่เพยีงพอจากแผนที่
วางไว้จะมแีบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ในประเด็นการเปลีย่นแปลงที่
อาจเกิดขึ้นดงันี้ นโยบายรฐัและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ โรคติดต่อ และ
งบประมาณ เป็นตน้ โรงเรยีนมคีวามพรอ้มในการแก้ปัญหา สามารถปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิาร เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการเร่งด่วน โดยค านึงถงึประโยชน์และความจ าเป็นเป็นหลกั 

โรงเรียนมีการใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบจ าลองการประเมินผลตาม  CIPP Model 
แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีม   (Stufflebeam’s  CIPP  Model) ดังนัน้โรงเรียนมีการประเมิน
โครงการและกจิกรรมในดา้นปรมิาณและคุณภาพตามตวัชีว้ดัความส าเรจ็ทีก่ าหนดไวเ้มื่อสิน้สุดงาน โดย
ให้ผู้เรียนแบะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมประเมินผลร่วมกับครู บุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานฯ แล้วน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุง แก้ไข
พัฒนาในการด าเนินกิจกรรม และโครงการในปีงบประมาณต่อไปอย่างเป็นระบบ และพัฒนาการ
ด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงคท์ีต่อบสนองมาตรฐานการศกึษาอย่างมทีศิทาง
และเป้าหมายในการจดัการศกึษา การบรหิารงานอย่างมสี่วนร่วม ส่งเสรมิ อตัลกัษณ์ของโรงเรยีน คอื 
ลูกจินดามณีเป็นคนดีตามวิธีพุทธ และปรชัญาประจ าโรงเรียน เรียนดี มีวินัย  ใจซื่อสตัย์  ประหยดั 
อดทน ฝึกฝนกิจกรรม การด าเนินงานของโรงเรยีนที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนและมกีารด าเนินงานตามระบบ
วงจรคุณภาพ PDCA  
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ผลกำรด ำเนินกำร 

ในปีการศกึษา 2563 โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” มโีครงการ/กิจกรรมทัง้หมด 27 โครงการ 
ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมทัง้สิ้น 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  โดย
ด าเนินการทัง้ทัง้หมด 27 โครงการ มตีวัชีว้ดัทัง้หมด 17 ตวัชีว้ดั ซึง่บรรลุผลความส าเรจ็ทุกตวัชีว้ดั และ
สามารถสรุปเป็นรอ้ยละความส าเรจ็ของแผนกลยุทธข์องโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” ดงัแผนภาพ  ซึง่
จากแผนภาพพบว่าโรงเรยีนโพธิท์อง “จินดามณี” มีค่าร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์สูงกว่าค่า
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

 
แผนภำพ  ร้อยละควำมส ำเรจ็ของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดำมณี” 

ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 

ปัญหำ/อปุสรรค 

 กระบวนการนิเทศ  ก ากบั  ตดิตามการด าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารยงัไม่เป็นรูปธรรม  และ
ขาดความต่อเนื่อง การใชข้อ้มูลป้อนกลบัในการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง   
 
แนวทำง/แผนพฒันำเพื่อให้ได้มำตรฐำนท่ีสูงข้ึน 

ควรจดัท าโครงการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลศิโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งการ
พฒันาบุคลากรในด้านวชิาการและวชิาชพี  โดยจดัท าแผนพฒันาบุคลากรการพฒันาบุคลากรตามแผน  
และการนิเทศก ากบัตดิตามโดยใชก้ระบวนการ PLC 

กลยทุธท่ี์ 1 กลยทุธท่ี์ 2 กลยทุธท่ี์ 3 กลยทุธท่ี์ 4 กลยทุธท่ี์ 5

ปี2561 88.89 80 100 100 100

ปี2562 100.00 80 100 100 100

ปี2563 95.86 96.53 95.45 93.75 95.34
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ร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี
ปีการศึกษา 2561 – 2563

ปี2561 ปี2562 ปี2563

90 เป้าหมาย 
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2.2) กำรบริหำรอตัรำก ำลงั และ ทรพัยำกรทำงกำรศึกษำ  
     โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” มกีระบวนกำรด าเนินการดา้นขดีความสามารถและ 

อตัราก าลงัดงันี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
กำรบริหำรทรพัยำกร 
 โรงเรียนได้รบัจดัสรรงบประมาณจาก 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณรายหวัที่ได้จากรฐับาล และ
งบประมาณ จากการระดมทรพัยากรน ามาจดัสรรให้ 4 กลุ่มงาน คอื  กลุ่มบรหิารวชิาการ ร้อยละ 70 
กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป กลุ่มบรหิารงบประมาณและบุคลากร และกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน รวมร้อยละ 
20 และงบส ารองจ่าย ร้อยละ 10 เพื่อให้มัน่ใจสภาวะการเงนิในกรณีมกีารเปลี่ยนแปลงด้าน ทรพัยากร
และอื่น ๆ พรอ้มใช้ในการสนับสนุนแผนปฏบิตักิารประจ าปี จนประสบผลส าเรจ็มกีารด าเนินงานดงันี้ 1) 
แต่งตัง้เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงานการเงนิและบญัช ีและงานพสัดุ เพื่อประสานงานในการควบคุม
การใช้เงินงบประมาณตามโครงการ 2) ประเมินความเสี่ยงด้านการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏบิตักิารดว้ยระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินงาน  
 จากการด าเนินการบรหิารอตัราก าลงัและการบรหิารทรพัยากรโดยยดึประโยชน์สูงสุดใน
การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนเป็นส าคญั ส่งผลใหโ้รงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” มอีตัราก าลงัครูและบุคลากร
ทีเ่พยีงพอ ครูผูส้อนครบทุกระดบัชัน้และสอนตรงตามวชิาเอกรอ้ยละ 100   
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2.3) ระบบนิทศภำยใน  
 กระบวนการด าเนินงาน 

1.  ก าหนดนโยบายระบบนิเทศ ก ากบัติดตามแบบกลัยณามติรเชงิเกื้อกูล มุ่งเน้น
การพฒันาโดยใชสุ้นทรยีสนทนาเพื่อสรา้งทศันคตทิีต่รงกนัระหว่างผูน้ิเทศและผูร้บัการนิเทศ  

2.  คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามประชุมวางแผนด าเนินการนิเทศเยี่ยมชัน้
เรยีน ก าหนดใหม้กีารนิเทศ 2 แบบ คอื แบบเพื่อนนิเทศเพื่อนหรอืจบัคู่นิเทศในกลุ่มสาระ และการนิเทศ
เยี่ยมชัน้เรยีนโดยผู้บรหิาร หวัหน้ากลุ่มสาระ และศกึษานิเทศก์ประจ าโรงเรยีน โดยในการนิเทศ ก ากบั
ตดิตาม นอกจากจะเขา้ไปเยี่ยมสงัเกตชัน้เรยีนโดยตรงแล้ว ยงัใชก้ารนิเทศ ก ากบัตดิตามแผนเครื่องมอื
ต่าง ๆ เช่น แบบรายงานผล  การปฏบิตัหิน้าทีค่รูผูส้อนตามมาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั แบบสรุปการส่งแผนการจดัการเรยีนการสอน แบบสรุปการนิเทศกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้การประชุมวชิาการสญัจรแต่ละกลุ่มสาระ การประชุมกลุ่มบรหิารวชิาการ เป็นตน้  

3.  ด าเนินการนิเทศตามแผน 
4.  สรุปรายงานและประเมนิผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนนิงาน 
1.  ครูเกิดการพฒันาตนเองในการจดัการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เกิดผลงานมี

ความกา้วหน้าทางวชิาชพี ไดร้บัก าลงัใจ มแีนวทางแรงบนัดาลใจในการพฒันาการจดัการเรยีนรูต้่อไป 
2.  ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันามคีุณภาพทีด่ยีิง่ขึน้ 
3.  ผูบ้รหิารมแีนวทางในการพฒันาการบรหิารการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 

แนวทางการพฒันา 
1. สรา้งทศันคตทิีด่ตี่อการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ทัง้ผูน้ิเทศและผูร้บัการนิเทศ  
2. พฒันาเครื่องมอืและรูปแบบการนิเทศที่มคีวามหลากหลายและใช้เทคโนโลยทีี่

ทนัต่อการเปลีย่นแปลงมากยิง่ขึน้ เช่นการนิเทศออนไลน์ 
3.   จดักิจกรรมเวทแีสดงผลงานการปฏบิัติงานแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายในโรงเรียน

เพื่อเป็นการนิเทศ ก ากบัติดตาม ที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในภาพรวมทัง้องคก์ร และเป็นการกระตุน้
และสรา้งแรงจูงใจในการพฒันาการปฏบิตังิาน 
 
2.3 ด ำเนินงำนพฒันำวิชำกำรท่ีเน้นคณุภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและ                        
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
  โรงเรียนโพธิท์อง “จินดามณี” ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นผู้เรียนรอบด้านตาม
หลกัสูตรสถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย และบรหิารจดัการเกี่ยวกบังานวชิาการ ทัง้ด้านการพฒันา
หลกัสูตรของสถานศกึษา กิจกรรมเสรมิหลกัสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้าน เชื่อมโยงวถิีชวีิตจริง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และการจดัการเรยีนการสอนของกลุ่มที่เรยีนร่วมด้วย ดงันี้ โรงเรยีน    
โพธิท์อง “จนิดามณี” ได้จดัท าขอ้ก าหนดของหลกัสูตรและกระบวนการท างานที่จะส่งผลใหก้ารท างาน
เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีสุ่ด โดยกลุ่มบรหิารงานวชิาการไดส้ ารวจขอ้มลูและความตอ้งการ
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ในการจดัท าหลกัสตูรของสถานศกึษา  จากนักเรยีน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน รวบรวมขอ้มูลวเิคราะห์
ความเป็นไปได้ ความพร้อมในการจัดการศึกษา ให้สนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย              
เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว  จดัประชุมครู ระดมความคิด เพื่อจดัหลักสูตรให้สนองความต้องการของ           
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมากทีสุ่ด จดัสรรงบประมาณสนับสนุนในการจดัท าหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้  
และประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร  

โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” มกีระบวนการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาทีใ่ชใ้หส้อดคลอ้ง
กบัทศิทางการศกึษาในปัจจุบนัทุกปีการศกึษา โดยมกีระบวนการด าเนินงาน ดงันี้ 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา 
2. คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ศกึษาแนวทางการจดัหลกัสตูรของโรงเรยีนตามที ่

ไดร้บัมอบหมายนโยบายจากกระทรวงศกึษาธกิาร พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2533 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง 
2560) สาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ นโยบายและจุดเน้นดา้นการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร พรอ้มกบั
ศกึษาวสิยัทศัน์ พนัธกจิเป้าประสงค ์และกลยุทธข์องโรงเรยีน 

3. วเิคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นและเสยีงของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีรวมถงึผลการประเมนิ 
หลกัสตูรในปีทีผ่่านมา 

4.คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ในทุกกลุม่สาระ ร่วมกนัจดัท าขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของ 
หลกัสตูร โดยขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของกระบวนการทีท่ าใหก้ารท างานบรรลุผลตามข้อก าหนดทีส่ าคญัของ
หลกัสตูร คอื ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครู โดยโรงเรยีนได้
ก าหนดความสามารถนี้เป็นสมรรถนะหลกัทีค่รใูนโรงเรยีนทุกคนตอ้งปฏบิตัไิด้ เพือ่ส่งผลท าใหผ้ล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนดขีึน้และเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรยีนทีก่ าหนดไว ้

5. จดักระบวนการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน ดงันี้ 
5.1 สนับสนุนสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการสอน ดว้ยการจดัท าโครงการจดัซื้อ 

สื่อวสัดุและอุปกรณ์เทคโนโลย ีส าหรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
5.2 ส่งเสรมิใหค้รูมกีารออกแบบการจดัการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ                 

ดว้ยการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ โครงการสอนในทุกรายวชิาทีส่อน  
5.3 ส่งเสรมิใหค้รูมกีารวดัประเมนิผลการจดัการเรยีนรูน้ักเรยีนอยา่งมคีุณภาพ  

ดว้ยการตรวจประเมนิแบบทดสอบทีใ่ชใ้นการสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน โดยงานวดัผล
กลุ่มสาระ หวัหน้างานวดัผล   และรองผูอ้ านวยการกลุม่บรหิารวชิาการ 

5.4 ส่งเสรมิใหค้รูไดร้บัการอบรมและพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรยีนการ 
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั กบัหน่วยงานตา่งๆ ภายนอกสถานศกึษา 

5.5 ส่งเสรมิใหค้รูทุกคนท ากจิกรรม PLC เพื่อแกปั้ญหาการจดัการเรยีน              
การสอนในหอ้งเรยีน และพฒันานกัเรยีนในดา้นต่างๆ โดยมกีารด าเนินงานร่วมกบัมหาวทิยาลยั              
ราชมงคลสุวรรณภูมหินัตรา 
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5.6 ส่งเสรมิใหค้รูทุกคนท าวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อแกปั้ญหาและพฒันานักเรยีน 
อย่างน้อยปีการศกึษาละ 1 เรื่อง 

5.7 นิเทศการสอนของครูทุกคน อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 
6. จดักจิกรรมเสรมินอกหลกัสตูรใหก้บันักเรยีน ในดา้นต่างๆ เช่น การสอนเสรมิเพื่อ 

เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน  การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้                
นอกหอ้งเรยีน การแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ การแขง่ขนักฬีา การแนะแนวการศกึษาต่อ การสอนเสรมิ
ทีจ่ดัโดยหน่วยงานภายนอกในโอกาสต่างๆ 

7. จดัหลกัสตูรทีส่่งเสรมิทกัษะทางดา้นอาชพี ดว้ยการเปิดสอนรายวชิาเพิม่เตมิทีใ่ห้ 
ความรู้ซึ่งนักเรยีนสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชพีในท้องถิ่นได้ และเปิดเป็นกิจกรรมให้นักเรยีน
เลอืกเรยีนในวชิาชุมนุมและกจิกรรมลดเวลาเรยีน 

8. กลุ่มเดก็เรยีนร่วม โรงเรยีนไดจ้ดัใหน้ักเรยีนพเิศษเขา้เรยีนร่วมกบัเดก็ปกติ โดยจดั 
ครูพี่เลี้ยงดูและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กในกลุ่มนี้จะใช้เกณฑ์ส าหรบัเฉพาะเด็กพิเศษ                
โดยเน้นประเมนิพฒันาการในการเรยีนรู้ นอกจากนี้ยงัมกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของนักเรยีน
ในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะ เช่น  การส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน  การคิดค านวณ การพัฒนา
ความสามารถทางดา้นดนตรแีละศลิปะ นอกเวลาเรยีน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 การจดักจิกรรมชมุนุมเพื่อเน้นพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 

กระบวนกำร ผลลพัธ ์
 

แนวทำงกำรพฒันำ 
 

-  ส ารวจชุมนุมทีน่ักเรยีนสนใจ 
-  มชีุมนุมเปิดใหน้กัเรยีนเลอืก 54 ชุมนุม 
โดยจดัเป็นกลุม่  9 กลุ่มดงันี้ 
      - อาชพี                       12  ชุมนุม 
      - ประดษิฐ์, ทดลอง         11  ชุมนุม 
      - ศลิปะ นาฏศลิป์  ดนตร ี  4  ชมุนุม 
      - ปลูกฝังจติส านกึ  รณรงคด์ูแลสิง่แวดลอ้ม
ภายในโรงเรยีน                     1  ชุมนุม 
       - ค านวณ                     3  ชุมนุม 
       - ภาษา                      11  ชุมนุม 
       - สงัคมวฒันธรรม           5  ชุมนุม 
       - เทคโนโลย ี                3  ชมุนุม 
       - กฬีา                        4  ชุมนุม 
                              รวม  54  ชุมนุม 
-  นักเรยีนเลอืกชุมนุมทีต่นเองถนดัและสนใจ 

-  ครูมกีจิกรรมชุมนุมใหน้ักเรยีนเลอืกอยา่ง
หลากหลาย 
-  นักเรยีนสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนในวชิาชุมนุม
ไปใชป้ระโยชน์ของการต่อยอดองคค์วามรูใ้นการ
เรยีน  และการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ใหแ้ก่
ตนเอง  รวมถงึการสรา้งรายจากการเรยีนชมุนุม
ดว้ย 

ปัญหา/อุปสรรค 
-  นักเรยีนบางส่วนมคีวามสนใจ
นอกเหนือจากวชิาชุมนุมทีค่รูเปิดสอน 
 
แนวทางการพฒันา 
- ใหน้ักเรยีนจบักลุ่มนักเรยีนทีม่คีวามสนใจ
เหมอืนกนัแลว้หาครูทีป่รกึษาชุมนุมในการ
ดูแลการเรยีนการสอน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 โครงกำรเรียนรวม  (Inclusive School) 
 ปีกำรศึกษำ 2563 มีนักเรียน เรียนรวม 23 คนดงัน้ี 

1. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ม ี2 คน ประเภทบกพร่องทางการเรยีนรู ้ 2 คน    
2. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ม ี10 คน ประเภทบกพร่องทางการเรยีนรู ้ 10 คน  
3. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ม ี7 คน ประเภทบกพร่องทางการไดย้นิ 1  คน 

      ประเภทบกพร่องทางการเรยีนรู ้ 5 คน 
     ประเภทบกพร่องทางการเหน็ 1 คน 

4. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ม ี3 คน ประเภทออทสิตกิ   3  คน 
5. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ม ี1 คน ประเภทบกพร่องทางการเหน็ 1 คน 

จากผลการด าเนนิงานส่งผลใหเ้กดิการพฒันานกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษสามารถอยู่ร่วม 
และกจิกรรมร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ สามารถเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ตามศกัยภาพ   
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
                          รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรเรียนรวม 

 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน 
ท่ีเก่ียวของกบักำรด ำเนินงำนพฒันำวิชำกำรท่ีเน้นคณุภำพผู้เรียนรอบด้ำน 

ตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
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2.4 พฒันำครแูละบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

 สถานศกึษาสง่เสรมิ สนับสนุน พฒันาครู บคุลากร ใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี และจดัใหม้ี
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีมาใชใ้นการพฒันางานและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ส ารวจความตอ้งการอตัราก าลงั/ดา้นความสามารถ คอื ความรูแ้ละทกัษะ (วชิาเอก/
วิชาโท) ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากร  เพื่อพิจารณาให้
ปฏบิตังิานตามโครงสรา้งการบรหิารงานของโรงเรยีน ก าหนดภารกจิและอัตราก าลงั เพื่อใหบุ้คลากรท างาน
ในกลุ่มงาน ทีต่นเองถนัด ซึง่ก่อใหเ้กดิความตัง้ใจในการท างานและส่งผลใหง้านประสบความส าเรจ็ 
 ขัน้ท่ี 2 จดัท าแผนอตัราก าลงัระยะเวลา 10 ปี โดยวเิคราะหแ์นวโน้มการเคลื่อนไหว   จาก
ขอ้มูลสารสนเทศบุคลากร แนวโน้มการขอยา้ย การเกษยีณอายุราชการแต่ละปี เพื่อก าหนดต าแหน่งและ
จ านวนบุคลากรทีต่อ้งการตามคุณสมบตั ิทกัษะ สมรรถนะ โดยพจิารณาร่วมกนั 
 ขัน้ท่ี 3 น าผลการส ารวจมาวเิคราะห์อัตราก าลงั เพื่อวางแผนการบริหารงาน ก าหนดให้
ครูผู้สอนได้สอนตรงกับวุฒิการศึกษา กลุ่มสนับสนุนการสอนพิจารณาจากภาระงานที่ตรงกับ
ความสามารถของบุคลากรที่มอียู่แต่งตัง้คณะท างานตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้และกลุ่มงาน โดยให้แต่ละ
กลุ่มประชุมและจดัท าคู่มอืปฏบิตังิาน  
 ขัน้ท่ี 4  ก าหนดการประเมนิขดีความสามารถทกัษะสมรรถนะของบุคลากร โดยประเมิน
ภาคเรยีนละ 1 ครัง้  จดัระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากร โดยมอบหมายใหห้วัหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้   /หัวหน้างาน เป็นผู้ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการครู และรายงานผลการประเมนิตนเองเป็นรายบุคคล 

 ขัน้ท่ี 5 น าผลประเมนิขดีความสามารถทกัษะสมรรถนะมาทบทวนปรบัปรุงพฒันา จดัท า
เป็นแผนพฒันาตนเองเป็นรายบุคคล (ID PLAN) เป็นแผนพฒันาความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามเชีย่วชาญ  

 
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
 การพฒันาครูดว้ยกระบวนการชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการพฒันาครูด้วยการจดัอบรมในแต่ละภาคเรยีน 
โดยมมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมเิขา้มาบรกิารทางวชิาการในการถ่ายทอดความรู้และ
ทกัษะต่าง ๆ ซึง่ในการจดัอบรมใหก้บัครูทัง้โรงเรยีนในแต่ละครัง้จะมกีารส ารวจขอ้มูลความตอ้งการของ
ครูในเรื่องทีส่นใจ มคีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์กบัครูผูส้อนร่วมกนั รวมถึงขอ้มูลจากชุมชนการเรยีนรู้
ทางวชิาชพี (PLC) ซึ่งหลงัจากที่ครูไดร้บัการอบรมพฒันาแล้วจะมนีิเทศ ก ากบัติดตามโดยการรายงาน
ผลการน าความรู้ต่าง ๆ  ที่ได้รบัไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาตนเองและการพฒันาการจดัการเรยีนการ
สอนดว้ย 
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2.  จดัโครงการศกึษาดูงาน เพื่อเปิดประสบการณ์ในการศกึษาเรียนรู้และการพฒันา           

การปฏบิตังิาน  
 

 
 
 
 
 
 

กจิกรรมศกึษาดูงาน  
3. การนิเทศการจดัการเรยีนการสอนแบบกลัยาณมติรเชงิเกื้อกูลมุ่งเน้นการพัฒนา

โดยผูบ้รหิาร ครูผูน้ิเทศร่วมกบัศกึษานิเทศก์ประจ าโรงเรยีน เขา้สงัเกตการสอน สะทอ้นขอ้มูลป้อนกลบั
เพื่อสรา้งเสรมิก าลงัใจและเพิม่เตมิแนวทางการพฒันา 

 
4. ส่งเสรมิการพฒันาครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรูท้างวชิาชพี (PLC) โดยครู

มกีารรวมกลุ่มกนั สะท้อนความคดิในด้านต่าง ๆ ตามประเด็นเรื่องที่สนใจหรอืปัญหาที่เกิดขึ้น มกีาร
เรยีนรู้และแบ่งปันความรู้กนัระหว่างกนัแบบกลัยาณมติร มีการจดัตารางคาบ PLC ที่ชดัเจนก าหนดลง
ไปในตารางเรียนตารางสอน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นพี่เลี้ยงในการ
ขบัเคลื่อนการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 ขัน้ตอนกำรน ำ PLC ไปสู่กำรปฏิบติั 
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กำรเข้ำรบักำรพฒันำตนเองของคร ู
ผลงำนของคร ู 

1. การเขา้ร่วมกจิกรรมโรงเรยีนปลอดขยะ ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
2. กจิกรรมโรงเรยีนคุณธรรม  ระดบั สพฐ. ระดบั 2 ดาว 
3. ครูดศีรอี่างทอง ระดบัจงัหวดั 
4. ครุชนคนคุณธรรม ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 
จ านวนครูทีเ่พิม่วทิยฐานะ  :    ต าแหน่ง ครูผูช้ว่ย เป็น ต าแหน่ง ครู คศ. 1 จ านวน 4 ราย 
 
จ านวนชัว่โมงการอบรมพฒันาของบุคลากร 

เวลำกำรอบรมพฒันำตนเอง
(ชัว่โมง) 

จ ำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

น้อยกวา่ 12 ชัว่โมง 2 3.33 
12 -25 ชัว่โมง 23 38.33 
26 – 50 ชัว่โมง 13 21.67 
51 – 75 ชัว่โมง 6 10.00 
76 -100 ชัว่โมง 8 13.33 

มากกว่า 100 ชัว่โมง 8 13.33 
รวม 60 100.00 

 

 
 
 

3.33%

38.33%

21.67%

10.00%

13.33%
13.33%

สถิติการอบรมพัฒนาตัวเองของบุคลากร

น้อยกว่ำ 12 ชัว่โมง 12 -25 ชัว่โมง 26 – 50 ชัว่โมง
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 ผลกำรด ำเนินงำน 

 1. ครูสามารถน าความรู ้ทกัษะต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัจากการอบรมมาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรยีนรู้
ใหก้บัผูเ้รยีน นอกจากนัน้ครยูงัสามารถน าวชิาความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการอบรมมาถา่ยทอด
ใหก้บัผูเ้รยีนไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ต่อไดอ้กีดว้ย  

กำรอบรมกำรใช้ Google Products for Education 
กำรอบรมพฒันำเรื่องกำรจดัท ำสื่อ หรือ เอกสำรแบบ infographic 
กำรอบรมกำรใช้ Google App For Education ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทำงกำรพฒันำ 
 จดัโครงการกิจกรรมให้ครูได้แสดงผลงาน ถ่ายทอดการปฏบิตัิที่เป็นเลิศ สื่อ นวตักรรมของ
ตนเองและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึง่กันและกนัเพื่อเป็นเวทใีหค้รูได้พฒันาตนเองและสร้างแรงจูงใจใหเ้พื่อน
ครูท่านอื่น ๆ ไดพ้ฒันาตนเองดว้ย  
แหล่งข้อมูล/ร่องรอยหลกัฐำน 

 1. แผนพฒันาตนเองรายบุคคล (ID Plan ) 
2. รายงานชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) 

 3. โครงการศกึษาดูงาน 
 4. ภาพการนิเทศการจดัการเรยีนการสอน 
 5. ขอ้มูลสรุปการพฒันาตนเองของครู 
 6. ผลงานการพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นรูปแบบออนไลน์ซึง่เป็นผลจากการรบัการอบรมเรือ่ง
การใช ้  Google App For Education 
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2.5 จดัสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงัคมท่ีเอื้อต่อกำรจดักำรเรียนรู้ 

 สถานศกึษาจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัง้ภายใน และภายนอกหอ้งเรยีน และ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม ทีเ่อื้อตอ่การจดัการเรยีนรู ้และมคีวามปลอดภยั โดยมรีายละเอยีดในการ
ด าเนินการ ดงันี้ 
 
 1) กำรจดัท ำแผนกำรใช้อำคำรสถำนท่ี 
 มกีารจดัท าแผนการใชอ้าคารสถานทีแ่ละด าเนินการเกีย่วกบัการใชอ้าคารเรยีน ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ โดยได้ด าเนินการวางแผนการใช้อาคารสถานที่ บรเิวณโรงเรยีน มี
การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ม ัน่คง และ
ปลอดภยั พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ เหน็ได้จากสภาพหอ้งเรยีน อาคารเรยีน อาคารประกอบและบรเิวณ
โรงเรยีนอยู่ในสภาพทีเ่รยีบรอ้ย สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรยีนรู้ 

 
 2) กำรบ ำรงุรกัษำ  ซ่อมแซม และดแูลอำคำรสถำนท่ีให้มีควำม
ปลอดภยั 
 สถานศกึษาไดม้กีารด าเนินการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และดูแลอาคาร
สถานที่ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของนักเรยีนใหอ้ยู่ในสภาพทีม่ ัน่คง และปลอดภยั  มคีวามสะอาด สวยงาม และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งทางสถานศึกษาได้มีการด าเนินการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และดูแล
อาคารสถานทีแ่ลว้เสรจ็ไปแลว้ ยกตวัอย่าง เช่น 
  - ซ่อมแซมก าแพงทีพ่งัจากพายุ 
  - ซ่อมบ ารุงพืน้ทีพ่กัผ่อนของนักเรยีน 
  - ดูแลตน้ไมท้รงปลูก 2 ตน้ร่วมกบัเครอืขา่ยกรมทรพัยากร 
  - จดัหาอุปกรณ์เทคโนโลยเีพิม่เตมิในการจดัการเรยีนการสอน 
  - รกัษารูปแบบอาคารเก่า 2 หลงัใหค้งสภาพเมือ่แรกสรา้ง 
  - ใหบ้รกิารชุมชน สถานทีอ่อกก าลงักาย/สถานทีจ่ดังาน/สถานทีป่ระชุม 
 

ภำพกำรบ ำรงุรกัษำ  ซ่อมแซม และดแูลอำคำรสถำนท่ี 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรมโครงการเก่ียวกับ
อาคารสถานที ่

 

โครงกำรพฒันำแหล่งเรียนรู้  
อำคำรสถำนท่ี 
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 3) กำรจดัแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมำะสมและเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ก าหนดนโยบายแหล่งเรยีนรูร้อบหอ้งเรยีน โดยในทุกหอ้งเรยีนจะมกีารจดับรรยากาศของเรยีน
ทีม่คีวามสะอาด ปลอดภยั และมสีื่อการเรยีนรูท้ีค่รูและผูเ้รยีนร่วมกนัจดัท าขึน้ 

       
ภำพกำรจดัสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรยีนมคีวามปลอดภยั มสีภาพแวดลอ้มทีด่ ี สะอาด ร่มรื่น และบรรยากาศทีเ่หมาะสมต่อ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน อกีทัง้ยงัมแีหล่งเรยีนรูภ้ายนอกหอ้งเรยีนทีเ่อื้อตอ่การเรยีนรูผู้เ้รยีน  ผูเ้รยีน
สามารถคน้ควา้หาความรูไ้ดท้ัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน นอกจากนี้ยงัรวมถงึแหล่งเรยีนรูภ้ายใน
ชุมชนอกีดว้ย 
 
แนวทำงกำรพฒันำ 
 1. พฒันาหอ้งเรยีนใหม้คีวามสวยงาม สะอาด และจดัท าป้ายนเิทศใหค้วามรู ้เพือ่สรา้ง
บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
 2. พฒันาหอ้งเรยีนใหม้สีือ่ เทคโนโลยทีีพ่รอ้มในการจดัการเรยีนรูม้ากขึน้ 
 3. พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้ีต่อบสนองกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้  
 
แหล่งข้อมูล/ร่องรอยหลกัฐำน 

 1. โครงการ กจิกรรม 
 2. ภาพถ่าย 
 3. สถานทีจ่รงิ 
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2.6 จดัระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจดักำรและกำรจดักำรเรียนรู้ 
 สถานศกึษาจดัระบบการจดัหา การพฒันาและการบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใชใ้นการ
บรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา 

1)  กำรใช้ g-suite  
 เพื่อเป็นเครื่องมอืในการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ และเป็นสื่อ แหลง่เรยีนรูเ้พิม่เตมิในชัน้
เรยีน และเพื่อใชใ้นการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีนช่วยขบัเคลือ่นงานภายในองคก์รไดอ้ย่างสะดวก
และรวดเรว็ยิง่ขึน้ พรอ้มกบัระบบรกัษาความปลอดภยัทีช่่วยเพิม่ความมัน่ใจในการใชง้านภายในองคก์ร 

  
g-suite โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดำมณี” 
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2) กำรใช้ระบบ SGS เป็นระบบการประเมนิผลการ
เรียนรูปแบบใหม่ของโรงเรียนกลุ่มมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ 
ของส านักงานการศกึษาขึน้พืน้ฐาน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนที่อยู่ในระบบเปิด โดยการ
ประเมนิผลผ่านอนิเตอรเ์น็ต และ ท าใหร้ะบบการประเมนิผลมี
ความรวดเรว็  และทนัสมยัมากยิง่ขึน้  และนักเรยีนยงัสามารถ
ดูผลการเรยีนดว้ยตนเองไดอ้กีดว้ย 
 กระบวนกำร 
 1. ศกึษารูปแบบแนวทางการจดัท าฐานขอ้มูลคุณภาพและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน
เป็นรายบุคคลให้ครอบคลุมสอดคล้องเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลมาใช้ในการทบทวน วิเคราะห์ 
สงัเคราะหข์อ้มูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาต่อไป  
 2. ประชุมร่วมกนัก าหนดการจดัท าฐานขอ้มูลคุณภาพและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน
เป็นรายบุคคล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยแีละระบบออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บขอ้มูล การจดั
กระท าขอ้มูล และการเขา้ถงึขอ้มูล 
 3. ด าเนินการจดัท าฐานขอ้มูลคุณภาพ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
เช่น การบนัทกึการวดัประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามหลกัสตูรโดยใชร้ะบบ SGS  
 4. ก ากบั ติดตาม ด าเนินการจดัท าฐานขอ้มูลคุณภาพ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน
เป็นรายบุคคล โดยการตรวจสอบการส่งขอ้มูลการวดัประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในระบบ SGS  

 
ผลกำรปฏิบติังำน  

มฐีานขอ้มูลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลทีเ่ป็นระบบ ชดัเจน ตรวจสอบได ้

แนวทำงกำรพฒันำ 

 1. ขบัเคลื่อนการน าขอ้มูลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลมาใชใ้นการทบทวน 
วางแผนการพฒันาการด าเนินงานในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนและการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ใหม้ากขึน้ 
 2. พฒันาการจดัท าฐานขอ้มูลคุณภาพและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 
โดยใชเ้ทคโนโลยแีละระบบออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการจดัเกบ็ขอ้มูล การจดักระท าขอ้มูล และการ
เขา้ถงึขอ้มูล 
แหล่งข้อมูล/ร่องรอยหลกัฐำน 

 ระบบ SGS  
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3) กำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์ในช่วง COVID 19 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
4) กิจกรรมจดัระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจดักำรและกำรจดักำรเรียนรู้ 
 1. กจิกรรมพฒันาเครอืขา่ย ICT เพือ่การเรยีนรู ้
 2. กจิกรรมพฒันาระบบและบรกิารดา้น ICT 
 3. กจิกรรมหุน่ยนต์เพื่อการเรยีนรู ้
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 ผลกำรประเมินจดัระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจดักำรและ 
กำรจดักำรเรียนรู้  
1. กิจกรรมพฒันำเครือข่ำย ICT เพื่อกำรเรียนรู้ 
 - มวีสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ใชใ้นการเรยีนการสอนและใหบ้รกิารเพยีงพอกบัจ านวนนกัเรยีนและ 
   สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร 
 - ผูบ้รหิาร ครู บุคลากรทางการศกึษา และนักเรยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
เรยีนรู ้
   และน าเสนอผลงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. กิจกรรมพฒันำระบบและบริกำรด้ำน ICT 
 - นักเรยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู้ รอ้ยละ 100 
 - นักเรยีนทกุคนไดร้บัการบรกิารสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 40 ชัว่โมง ตอ่ปี 
3. กิจกรรมหุ่นยนต์เพ่ือกำรเรียนรู้ 
 - นักเรยีนใชหุ้น่ยนต์ในทางสรา้งสรรคม์ากขึน้   
 - นักเรยีนเขา้ร่วมการแขง่ขนัหุ่นยนต์ในรายการต่างๆ ทัง้ระดบัจงัหวดั และระดบัภูมภิาค 
 
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  

 
 
รายละเอยีดสรุปกจิกรรมพฒันาเครอืขา่ย ICT เพื่อการเรยีนรู ้
 
 
 
 
รายละเอยีดสรุปกจิกรรมพฒันาระบบและบรกิารดา้น ICT 
 
 

 
 
รายละเอยีดสรุปกจิกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรยีนรู้ 
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มำตรฐำนท่ี 3  กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 

ผลกำรประเมินตนเอง     ระดบัคณุภำพ 4 ดีเลิศ 

3.1 กำรจดักำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบติัจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 

ประเดน็กำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2563  

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ
ผลกำรประเมิน

เมื่อเทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย  

ครูทุกกลุม่สาระ                 
การเรยีนรูจ้ดัการเรยีนรู้
ทีเ่น้นกระบวนการคดิ 
และใหผู้เ้รยีนฝึกปฏบิตัิ
จรงิ ตามมาตรฐาน              
การเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัของ
หลกัสตูรสถานศกึษา 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีติได ้

               ดีเลิศ 
(ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
รอ้ยละ 90 จดัการเรยีนรูท้ี่
เน้นกระบวนการคดิ และให้
ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัจิรงิ ตาม
มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั
ของหลกัสตูรสถานศกึษา 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีติได)้ 

                  ดีเลิศ 
(ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
รอ้ยละ 100 จดัการเรยีนรูท้ี่
เน้นกระบวนการคดิ และให้
ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัจิรงิ ตาม
มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั
ของหลกัสตูรสถานศกึษา 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีติได)้ 

เท่ำกบัค่ำ
เป้ำหมำย 

 

 กระบวนกำรพฒันำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

โรงเรยีนโพธิท์อง“จนิดามณี” ได้ด าเนินการก าหนดใหค้รูผู้สอนทุกรายวชิาด าเนินการออกแบบ
การจดัการเรยีนรู ้ โดยผ่านกระบวนการวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
หลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรสถานศึกษา น าผลการวิเคราะห์ มาวางแผนออกแบบการจดัการ
เรยีนรู้ให้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรยีนรู้ของผู้เรยีนและพฒันาการเรยีนการสอน ที่เน้นกระบวนการคดิ
ขัน้สูง การปฏบิตัิจรงิและการน าไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนัได้  โดยก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
การวดัผลประเมินผล ให้ครอบคลุมทัง้ด้านความรู้ ด้านทกัษะการปฏิบัติ และด้านคุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์ โดยมกีารนิเทศ ก ากบั ติดตาม เพื่อให้การจดัการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ    
เกิดประสทิธผิล ต่อการพฒันาคุณภาพผู้เรยีน และจดัให้มกีารพฒันาครูและบุคลากร ร่วมถึงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้ครูจ ัดการเรียนรู้ให้นักเรียนไ ด้ผ่าน         
กระบวนการคดิและปฏบิตัิจรงิ ทัง้การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ในชัน้เรยีน และการจดักิจกรรมการเรยีนรู้
นอกห้องเรยีน ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย แสดงดงัแผนภาพและ
ตารางดงันี้ 
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เรื่อง / ประเดน็ วิธีกำรด ำเนินงำน 

กำรวิเครำะห์หลกัสูตร - จดัอบรมการวเิคราะหห์ลกัสตูรโดยวทิยากรภายนอก 
- ใหค้วามรูก้บัครูใหม่ ผ่านการนิเทศครูใหม่ 
- คุณครูแต่ละท่าน ศกึษา วเิคราะหโ์ครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา 
ตวัชีว้ดั สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
- ครูทุกคนการวเิคราะหห์ลกัสตูรรายวชิา ทุกภาคเรยีน  
  ส่งกลุม่บรหิารวชิาการ  

กำรออกแบบกำรจดักำรเรียนรู้ - น าขอ้มูลจากการวเิคราะหห์ลกัสูตรรายวชิามา วางแผนและออกแบบการ
จดัการเรยีนรู ้โดยเลอืกใชว้ธิสีอนเทคนิคการสอน ทีฝึ่กทกัษะการ 
แสดงออก แสดงความคดิเหน็ น าเสนอผลงาน วางแผนใชส้ื่อ/แหล่งเรยีนรู ้
การวดัและประเมนิผล มกีจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้ง
กบัธรรมชาตขิองสาระการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชแ้ละปฏบิตัไิดจ้รงิ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ เน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้รยีนเป็น
เป้าหมายของการพฒันา และปรบัปรุงพฒันาการออกแบบการเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเน่ือง โดยใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา ผูเ้รยีน ทอ้งถิน่และ
ชุมชน ทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
- ส่งเสรมิใหค้รูออกแบบการจดัการเรยีนรู้ทีห่ลากหลาย การจดัการเรยีนรู้
เชงิรุก(Active Learning) ในทุกรายวชิา เน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยการลง
มอืปฏบิตัจิรงิ(Learning by doing) อาท ิเช่น  
การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื(Cooperative Learning), วธิสีอนแบบระดม 
สมอง(Brainstorming) , การสอนแบบอภปิราย(Discussion group) , การ
สอนแบบสบืเสาะหาความรู(้Inquiry Based) , วธิสีอนโดยใชเ้กมส ์, วธิสีอน
แบบสาธติ(Demonstation method) , การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช ้  
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) , การจดัการเรยีนรูแ้บบ
ยอ้นกลบั(Backward Design) , การจดัการเรยีนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน, 
กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้กจิกรรมการเรยีนการสอนลูกเสอื เนตรนาร ี
และการบูรณาการอาชพีเพื่อการมงีานท า เช่น กจิกรรมตลาดนัดอาชพี  
เป็นตน้ 
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เรื่อง / ประเดน็ วิธีกำรด ำเนินงำน 
รู้จกัผู้เรียนเป็นรำยบุคคล - ครูมกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบคุคล เพื่อน าขอ้มูลไปออกแบบการ    

  จดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบันักเรยีน โดยมวีธิกีารทีห่ลากหลาย                        
  ในการวเิคราะหผ์ูเ้รยีนตามธรรมชาตวิชิาของตนเอง อาท ิเช่น              
การสอบวดัผลกอ่นเรยีน (Pre -Test) เพื่อแบ่งกลุ่มผูเ้รยีนออกเป็น เก่ง  
  กลาง อ่อน มอบหมายการบา้นทีม่คีวามทา้ทายมาก ส าหรบัผูเ้รยีน 
  กลุ่มเก่ง จดัสอนซ่อมเสรมิใหก้บันกัเรยีนกลุ่มอ่อน 
- ครมูแีผนการเรยีนรูเ้ฉพาะส าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่อง / พกิาร              
ในรายวชิาทีม่กีารเรยีนร่วม 

กิจกรรมชุมนุม - มกีจิกรรมชุมนุมทีห่ลากหลาย เหมาะสมกบัผูเ้รยีนทุกคน 
- เปิดโอกาสให้นักเรียนเลอืกเรียนชุมนุมได้ตามความถนัดและความ
สนใจ 
- มกีารใชว้ทิยากรภายนอก เช่น ครูภูมปัิญญาหรอืปราชญ์ชาวบา้น  
  เขา้มาใหค้วามรูผู้เ้รยีนโดยตรง เป็นตน้                       
- มรีะบบบรหิารจดัการการชุมนุมทีม่ปีระสทิธภิาพ ตดิตาม
ความกา้วหน้าของการวดัผล ประเมนิผลเป็นระยะๆ 

กำรสร้ำงเครือข่ำย 
กำรจดักำรเรียนรู้ 

- พฒันาการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ี                 
  โดยเป็นเครอืขา่ยกบัโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ , เขา้ร่วมโครงการ 
  โรงเรยีนคุณภาพวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตาม
มาตรฐานสสวท. 
- สรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอก อาท ิเช่น 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา , มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี, 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิเป็นตน้ เพื่อส่งเสรมิผูเ้รยีน
ใหเ้ตม็ศกัยภาพ  

แหล่งเรียนรู้ - จดัความพรอ้มทางดา้นกายภาพ ใหส้ามารถจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่าง 
  หลากหลาย อาท ิเช่น การมหีอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์/  
  ระบบอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู /  
- ใชแ้หล่งเรยีนรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ อาท ิเช่น การจกัสาน เป็นตน้ 
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 มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ได้แก่  
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน แบบวดัภาคปฏิบัติ  แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบส ารวจ    
แบบสมัภาษณ์ แบบประเมนิค่า แบบบนัทกึพฤตกิรรม แบบประเมนินิเทศการสอน ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 
และ google form ใหค้รูทุกคนและบุคลากรทีท่ าการสอนกรอกขอ้มูลรายงาน 

 
google form แบบฟอรม์เกบ็ข้อมูลงำนประกนัคณุภำพภำยใน มฐ.3 ปีกำรศึกษำ 2563 ของ พ.จ. 

https://docs.google.com/forms/d/1AxG1aN94kFXZsFVz2EFrDoroglRTwYoY2d-
K3Vn7ypI/edit 

❖ ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
   จากการด าเนนิการดงักล่าวขา้งตน้ ของโรงเรยีนโพธิท์อง“จนิดามณี” การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก
(Active Learning) ทีเ่น้นกระบวนการคดิ และใหผู้เ้รยีนฝึกปฏบิตัจิรงิตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั
ของหลกัสตูรสถานศกึษา และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติได้ ด าเนินการผ่านโครงการ/กจิกรรม 
ดงันี้ 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
โครงการพฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้                        
วทิยาศาสตรส์ู่โรงเรยีน
มาตรฐานสากล  
- กจิกรรมยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน กลุม่สาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์   

ขัน้วำงแผน (PLAN) 
1. ประชุมวางแผนการจดัท า
โครงการ การจดันิทรรศการ และขอ
อนุมตัโิครงการ 
2. แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมต่าง 
ๆ 
ขัน้ด ำเนินกำร (DO) 
1. ประชาสมัพนัธ/์รบัสมคัรนักเรยีน
ผูม้คีวามสามารถและสนใจเขา้ร่วม
กจิกรรม 
2. ด าเนินการฝึกซอ้มนกัเรยีนก่อน
เขา้ร่วมการแขง่ขนั 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์ี
ค่าเฉลีย่สงูกว่า รอ้ยละ 60 ทีเ่ป็นค่า
เป้าหมาย รอ้ยละ 89.75 เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 4.95 
2. นักเรยีนมผีลการทดสอบทางการ 
ศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และ 6 ใหม้ี
คะแนนเฉลีย่ รอ้ยละ 28.94 ซึง่ลดลง
รอ้ยละ 2.65 และรอ้ยละ 28.94 ซึง่
ลดลงรอ้ยละ 2.47 ตามล าดบั 
3. นักเรยีน ม.1- ม.6 ความสามารถ
ในการคดิวเิคราะห ์ คดิอย่างมี
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
3. น านักเรยีนเขา้ร่วมการแขง่ขนั
ทกัษะทางวชิาการทางวทิยาศาสตร ์
กบัหน่วยงานต่าง ๆ 
4. จดัท าหลกัฐานและเบกิเงนิตาม
โครงการ 
ขัน้ตรวจสอบ (CHECK) 
    สรุปขอ้คดิเหน็จากการจดังาน
แยกเป็น 2 กลุม่ คอื จากนกัเรยีน
และครู 
ขัน้รำยงำน (ACTION) 
    สรุปขอ้มูลจากทกุรายการจดั
กจิกรรม ท าเป็นรูปเล่มเป็นรายงาน
และสรุปผลการจดักจิกรรม 

วจิารณ- ญาณ อภปิราย และ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
แกปั้ญหา รอ้ยละ 90.13 เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 0.46 
เชิงคณุภำพ 
1. นักเรยีนมเีจตคตติอ่วชิา
วทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัด ี

- กจิกรรมสิง่ประดษิฐ์ทาง
วทิยาศาสตร ์

ขัน้วำงแผน (PLAN) 
1. ประชุมวางแผนและจดัท า
โครงการ การจดันิทรรศการ 
2. ขออนุมตัโิครงการ 
ขัน้ด ำเนินกำร (DO) 
1. แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมต่าง 
ๆ 
2. ประชาสมัพนัธ/์รบัสมคัรนักเรยีน
ผูม้คีวามสามารถและสนใจเขา้ร่วม
กจิกรรม 
3. ฝึกซอ้ม/ด าเนินการจดัท าสิง่ 
ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร ์ 

เชงิปรมิาณ 
1. นักเรยีนสรา้งสรรคผ์ลงานสิง่ 
ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร ์2 ชิน้งาน 
ไดแ้ก ่
          - เครื่องปอกสบัปะรด             
            แบบ All in one 
          - เครื่องวดัอุณหภูมอิจัฉรยิะ 
2. นักเรยีนรอ้ยละ 80 เขา้ร่วมท า
กจิกรรมสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร ์
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
- กจิกรรมสิง่ประดษิฐ์ทาง
วทิยาศาสตร ์(ต่อ) 

4. น านักเรยีนเขา้ร่วมการแขง่ขนั
ทกัษะทางวชิาการทางวทิยาศาสตร ์
กบัหน่วยงานต่างๆ 
5. จดัท าหลกัฐานและเบกิเงนิตาม
โครงการ 
ขัน้ตรวจสอบ (CHECK) 
    สรุปขอ้คดิเหน็จากการจดังาน
แยกเป็น 2 กลุม่ คอื จากนกัเรยีน
และครู 
ขัน้รำยงำน (ACTION) 
    สรุปขอ้มูลจากทกุรายการจดั
กจิกรรม ท าเป็นรูปเล่มเป็นรายงาน
และสรุปผลการจดักจิกรรม 

เชงิคุณภาพ 
1. นักเรยีนมคีวามรู ้ทกัษะทางวทิยา 
ศาสตร ์และเจตคตทิีด่ตีอ่
วทิยาศาสตร ์
2. นักเรยีนเขา้ร่วมการประกวด
ผลงานสิง่ประดษิฐ์ในระดบัชาต ิ

- กจิกรรมพฒันาศกัยภาพดา้น
วทิยาศาสตรแ์ก่นักเรยีนสู่
สากล 

ขัน้วำงแผน (PLAN) 
1. ประชุมวางแผนและจดัท าโครงการ 
การจดันิทรรศการ 
2. ขออนุมตัโิครงการ 
ขัน้ด ำเนินกำร (DO) 
1. แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบกจิกรรมต่างๆ 
2. ประชาสมัพนัธ์/รบัสมคัรนักเรยีนผู้
มคีวามสามารถและสนใจเขา้ร่วม
กจิกรรม 
3. จดัการแข่งขนัทางวทิยาศาสตร ์
และจดันิทรรศการ 
4. จดัท าหลกัฐานและเบิกเงนิตาม
โครงการ 
ขัน้ตรวจสอบ (CHECK) 
    สรุปขอ้คดิเหน็จากการจดังานแยก
เป็น 2 กลุ่ม คอื จากนักเรยีนและครู 
ขัน้รำยงำน (ACTION) 
    สรุปขอ้มูลจากทุกรายการจดั
กจิกรรม ท าเป็นรูปเล่มเป็นรายงาน
และสรุปผลการจดักจิกรรม 
 

เชงิปรมิาณ 
1. ครูและนักเรยีนรอ้ยละ 100  
ไดร้บัความรูจ้ากกจิกรรม Science 
Teen 
2. นักเรยีนรอ้ยละ 5 ไดร้บัเกยีรติ
บตัรเชดิชู ไดเ้กรดเฉลีย่วชิา
วทิยาศาสตร ์5 ภาคเรยีน ระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้และระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายตัง้แต่ 3.00 
ขึน้ไป 
เชงิคุณภาพ 
1. นักเรยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทาง
วทิยาศาสตรด์ขีึน้ 



 

หน้า | 136  
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณ”ี 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
โครงการพฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้ ภาษาไทยสู่โรงเรยีน
มาตรฐาน สากล 
- กจิกรรมรกัการอา่น 

ขัน้วำงแผน (PLAN) 
1. ประชุมวางแผนและจดัท า
กจิกรรมรกัการอ่านของครูในกลุม่
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
2. ขออนุมตัโิครงการ 
ขัน้ด ำเนินกำร (DO) 
1.จดักจิกรรมรกัการอ่านในโรงเรยีน 
2. จดักจิกรรมสอนเสรมินกัเรยีนทีม่ี
ปัญหาดา้นการอา่นและเขยีน 
ขัน้ตรวจสอบ (CHECK) 
    สรุปขอ้คดิเหน็จากการจดังาน
แยกเป็น 2 กลุม่ คอื จากนกัเรยีน
และครู 
ขัน้รำยงำน (ACTION) 
1. ประเมนิจากการกรอกแบบสอบ 
ถามของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
2. สรุปผลการประเมนิ จดัท าเป็น
รูปเล่มเป็นรายงานและสรุปผลการ 
จดักจิกรรม 

เชิงปริมำณ 
    นกัเรยีนมทีกัษะการอา่นและการ
เขยีนทีด่ขีึน้ รอ้ยละ 90  และส่งผล
ใหน้ักเรยีนมผีลสมัฤทธิว์ชิา
ภาษาไทยสงูขึน้ดว้ย 
เชิงคณุภำพ 
  1.) นักเรยีนไดเ้ป็นตวัแทนแขง่ขนั
ดา้นภาษาไทย 
  2.) นักเรยีนทกุคนมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมวนัส าคญัภาษาไทย และได้
ความรูจ้ากการเขา้ร่วมกจิกรรม 
  3.) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่แีละมสี่วน
ร่วมอนุรกัษภ์าษาไทย 

โครงการ พฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
สู่โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
- กจิกรรม เสยีงตามสาย
ภาษาต่างประเทศ                  

ขัน้วำงแผน (Plan) 
- วางแผนการด าเนินงานโดยใช้
ภาษาองักฤษ 
ขัน้ด ำเนินกำร  (Do) 
- แบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ 
ฝึกซอ้มนักเรยีนเพือ่ท ากจิกรรม 
ขัน้ตรวจสอบ (Check) 
- ตรวจสอบขอ้มูลจากการด าเนิน
กจิกรรม 
ขัน้รำยงำน (Action) 
- รายงานผลการด าเนนิกจิกรรม 

ด้ำนปริมำณ 

    ผูเ้รยีนทุกคนร่วมกจิกรรมเสยีง 
ตามสาย 
ด้ำนคณุภำพ 
    ผูเ้รยีนสามารถใชภ้าษาเพื่อการ
สื่อสารอย่างสรา้งสรรค ์และมี
คุณธรรม 
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
โครงการพฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา 
และ วฒันธรรมสู่โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
- กจิกรรมโรงเรยีนคุณธรรม 

ขัน้วำงแผน (PLAN) 
1.  วางแผนการด าเนินกจิกรรม 
ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ เพือ่
เตรยีมการด าเนนิการกจิกรรม
โรงเรยีนคุณธรรม ประจ าปี 2563 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 
3. บนัทกึขอ้ความขอความร่วมมอื
แจง้ครูทีป่รกึษาและนกัเรยีนแกนน า 
หอ้งเรยีนละ 3 คน ร่วมด าเนินการ
กจิกรรมโรงเรยีนคุณธรรม 
ขัน้ด ำเนินกำร (DO) 
1. จดัอบรมนักเรยีนแกนน า เพื่อ
ด าเนินโรงเรยีนคุณธรรม ตาม
พฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาของ
หอ้งเรยีน เพือ่ตอ้งการแกไ้ข โดยใช้
คุณธรรมอตัลกัษณ์ความพอเพยีง 
ความกตญัญู ความซือ่สตัยส์จุรติ 
ความรบัผดิชอบและอุดมการณ์
คุณธรรม 1 หอ้งเรยีน  1 โครงงาน
คุณธรรม  เพือ่น าไปร่วมด าเนินการ
ในหอ้งเรยีน ตามระยะเวลาที่
ก าหนด  
2. จดัเวทดี าเนนิการโครงงาน
คุณธรรมหอ้งเรยีน และประกวด
โครงงานคุณธรรม 
ขัน้ตรวจสอบ (CHECK) 
    จดัท าใบเกยีรตบิตัรมอบ
นักเรยีนแกนน า 
ขัน้รำยงำน (ACTION) 
6. สรุปประเมนิผลโครงการ 
    สรุปประเมนิผลโครงการ 
  

เชิงปริมำณ 
    ผลการประเมนิโครงการหลงัการ
ด าเนินงานโดยรวมเฉลีย่ทกุดา้นอยู่
ในระดบั 86.18 และมคีะแนนเฉลีย่
ในแต่ละดา้นดงันี้คอื 
    - ดา้นปัจจยัทีใ่ช ้คะแนนเฉลีย่               
รอ้ยละ 83.23 
    - ประเมนิกระบวนการด าเนินงาน
ตามกระบวนการ คะแนนเฉลีย่           
รอ้ยละ  87.67 
    - ประเมนิผลการด าเนินงาน 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ  90.11 
เชิงคณุภำพ 
  1.) นักเรยีนมพีฤตกิรรมความ
รบัผดิชอบต่อตนเอง และผูอ้ืน่ ทาน
อาหารเกบ็ทีเ่ตรยีมไว ้
  2.) นักเรยีนมวีนิัยในตนเองมา
โรงเรยีนตรงเวลา เดนิแถวซือ้อาหาร
เครื่องดืม่ 
  3.) นักเรยีนแสดงออกถงึความ
กตญัญูกตเวท ีการเคารพครูอาจารย ์
การมสีมัมาคารวะ ไม่พดูค าหยาบ 
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
โครงการพฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูก้ารงานอาชพี และ
เทคโนโลยสีู่โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
- กจิกรรมโครงงานอาชพี 

ขัน้วำงแผน (PLAN) 
   ประชุมหารอื บุคลากรในกลุม่
สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลย ี
ขัน้ด ำเนินกำร (DO) 
1. ด าเนินการจดัซือ้วสัดุ  ครุภณัฑ์
ให ้
   เป็นไปตามระเบยีบพสัด ุ
2. ด าเนินการจดักจิกรรม 
ขัน้ตรวจสอบ (CHECK) 
   ด าเนินการตรวจสอบจาก
หลกัฐานการด าเนินกจิกรรมจาก
เอกสารและรูปภาพต่าง ๆ และจาก
การจดัซือ้อุปกรณ์ 
ขัน้รำยงำน (ACTION) 
   สรุปรูปเล่มรายงานการด าเนนิ
กจิกรรมผลการปฏบิตักิจิกรรม 
 

เชิงปริมำณ 
   ผลการประเมนิโครงการหลงัการ
ด าเนินงานโดยรวมเฉลีย่ทกุดา้นอยู่
ในระดบั ด ีและมคีะแนนเฉลีย่ในแต่
ละดา้นดงันี้คอื 4.33 
เชิงคณุภำพ 
  1.) ครูผูส้อนกลุม่สาระการเรยีนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลยมีี
โครงงานอาชพีจากการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนมากขึน้ 
  2.) นักเรยีนโรงเรยีนโพธิท์อง“จนิดา
มณี” มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้
และมเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาการงานอาชพี
และเทคโนโลย ี
  3.) มอีุปกรณ์ทีเ่พยีงพอต่อการ
บรกิารและการใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอน 

โครงการพฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูศ้ลิปะสู่โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
- กจิกรรมวนัวพิธิทศันากลุม่
สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 

ขัน้วำงแผน (PLAN) 
1. ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ศลิปะ เพื่อปรกึษาหารอืและ
วางแผน เกีย่วกบัการจดักจิกรรม
ต่างๆ ในการจดักจิกรรมวนั
วพิธิทศันาทีจ่ะด าเนินการเพือ่เป็น
การส่งเสรมิพฒันาความสามารถ
ของนกัเรยีนดา้นทศันศลิป์ ดนตรี
ไทย ดนตรสีากล และนาฏศลิป์ 
2. ใหค้รูทีร่บัผดิชอบในแต่ละ
กจิกรรมเขยีนกจิกรรมตามทีเ่สนอ 
เพื่อจะด าเนินการประมาณการหา
ค่าใชจ้่ายของแต่ละกจิกรรม 

เชิงปริมำณ 
  1.) นักเรยีนใหค้วามสนใจและเขา้
ร่วมกจิกรรมวนัวพิธิทศันารอ้ยละ  
90 
เชิงคณุภำพ 
  1.) นักเรยีนมทีกัษะดา้นศลิปะ  
ดนตร ี นาฏศลิป์ดขีึน้ สามารถ
น าเสนอผลงานในงานวนัวพิธิทศันา
ไดเ้ป็นอย่างด ี
  2.) นักเรยีนมสีุนทรยีภาพทางดา้น
ศลิปะ  ดนตรไีทย  ดนตรสีากล  
นาฏศลิป์ 
  3.) นักเรยีนมคีวามรกัทีจ่ะสบืสาน
งานศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่ 
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
โครงการพฒันาการจดัการ
เรยีนการสอนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูศ้ลิปะสู่โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
- กจิกรรมวนัวพิธิทศันากลุม่
สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (ต่อ) 

ขัน้ด ำเนินกำร (DO) 
1. ผูร้บัผดิชอบแต่ละกจิกรรมขอ
อนุมตั ิด าเนนิงานตามโครงการตาม
กจิกรรมโดยการน าเสนอต่อฝ่าย
บรหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ผูร้บัผดิชอบแต่ละกจิกรรม
ประชุม ผูเ้กีย่วขอ้ง วางแผนการ
ด าเนินกจิกรรมประสานงานทุกฝ่าย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ผูร้บัผดิขอบในแต่ละกจิกรรมและ
คณะท างานร่วมกนัวางแผนการ
ด าเนินกจิกรรม 
   - ประชาสมัพนัธก์ารจดักจิกรรม
และรบัสมคัรนักเรยีนเขา้ร่วมโครง 
การ/การประกวด/แขง่ขนัใน
กจิกรรมตา่งๆ 
   - จดัสอนและฝึกซอ้มในแต่ละ
กจิกรรมเพื่อเขา้ร่วมกจิกรรมวนั
วพิธิทศันากลุ่มสาระการเรยีนรู้
ศลิปะ 
4. ด าเนินกจิกรรมตามแผนทีว่างไว้ 
ขัน้ตรวจสอบ (CHECK) 
    ผูร้บัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม
ประเมนิผลการด าเนินงานกจิกรรม
และจดัท ารายงานผลการด าเนนิ
กจิกรรมแต่ละกจิกรรมเพื่อเสนอ
ฝ่ายบรหิาร 
ขัน้รำยงำน (ACTION) 
    น าขอ้เสนอแนะและขอ้คน้พบ
ใหม่จากการด าเนนิกจิกรรมมา
พฒันางานใหด้ขีึน้ 
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❖ ภำพประกอบโครงกำร/กิจกรรมจดักำรเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนกำรคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบติัจริง  

 

 

กจิกรรมยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์   

กจิกรรมพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตร ์
แก่นักเรยีนสู่สากล 

  

กจิกรรมเสยีงตามสายภาษาต่างประเทศ กจิกรรมสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร ์

  

กจิกรรมรกัการอ่าน กจิกรรมโครงงานอาชพี 

  

กจิกรรมวนัวพิธิทศันากลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ กจิกรรมโรงเรยีนคุณธรรม 



 

หน้า | 141  
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณ”ี 

ผลกำรจดักำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบติัจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ปีกำรศึกษำ 2563 

❖ รปูแบบกำรจดักำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนแบบเชิงรกุ (Active Learning) นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในกำรลงมือปฏิบติั 

 

 
 จากการตดิตาม วดัและประเมนิผล พบว่า ครูทกุคนมรีูปแบบการจดัการเรยีนรูใ้หแ้ก่
ผูเ้รยีนแบบเชงิรุก (Active Learning) นักเรยีนมสี่วนร่วมในการลงมอืปฏบิตัิ รอ้ยละ 100 
 

❖ ยกตวัอย่ำง รหสัวิชำ/ช่ือวิชำท่ีจดักำรเรียนรู้แบบเชิงรกุ(Active Learning) 
o กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เช่น ท23102 วชิาภาษาไทย 6 เป็นตน้ 
o กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ เช่น ค32203 วชิาคณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 4 เป็นตน้ 
o กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเช่น ว31202 วชิาฟิสกิส ์2 เป็นตน้ 
o กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ เช่น อ23102 วชิาภาษาองักฤษ 6 เป็นตน้ 
o กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เช่น ส23103 วชิาสงัคมศกึษา 

6 เป็นตน้ 
o กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ เช่น ศ22102 วชิาศลิปะ 4 เป็นตน้ 
o กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา เชน่ พ21101 วชิาสุขศกึษาและพลศกึษา  

เป็นตน้ 
o กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี เช่น ง22202 วชิางานใบตองดอกไมส้ด 2 เป็นตน้ 
o กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เช่น กจิกรรมลกูเสอื เป็นตน้ 

❖ ตวัอย่ำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้แบบเชิงรกุ(Active Learning)  
 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B04IxaQNfnbefmNlM19FaFVUMThJWmtsREN
kOEp0WVRFa2VfQjdWZlJYZHU0YXFhNmxRQ0E 

100%

0%

ใช้

ไม่ไดใ้ช้
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❖ ผลกำรวิเครำะห์หลกัสูตรรำยวิชำของครผูู้สอน 

 
     แผนภูมวิงกลม แสดงรอ้ยละของครูทีด่ าเนินการวเิคราะหห์ลกัสตูรรายวชิา ปีการศกึษา 2563 

พบว่า มคีรทูีด่ าเนินการวเิคราะหห์ลกัสตูรรายวชิาในปีการศกึษา 2563 รอ้ยละ 100  

เทคนิคกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีใช้ในกำรจดักำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั  

แผนภูมแิท่ง แสดงร้อยละของแผนจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ปีการศกึษา 2563 

 
          จากแผนภมูสิรุปไดว้า่ ครูแต่ละท่านมกีารออกแบบการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย การจดัการ
เรยีนรูเ้ชงิรุก(Active Learning) ในทุกรายวชิา เน้นใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กกระบวนการคดิ เรยีนรูด้ว้ยการลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ(Learning by doing) เทคนิคการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชม้ากทีสุ่ดคอื การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื
(Cooperative Learning) รองลงมาคอื วธิสีอนแบบระดมสมอง(Brainstorming) และการสอนแบบ
อภปิราย(Discussion group) , การสอนแบบสบืเสาะหาความรู(้Inquiry Based) , วธิสีอนโดยใชเ้กมส ์, 
วธิสีอนแบบสาธติ(Demonstation method) , การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning) , การจดัการเรยีนรูแ้บบยอ้นกลบั(Backward Design) , การจดัการเรยีนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็น
ฐาน , การเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน , วธิสีอนแบบ 4MAT และอื่นๆ เช่น 5E , STEM , ใชค้ าถาม
กระตุน้ความคดิ, การทดลอง เป็นตน้ 

 

100%

0%

ใช้

ไม่ไดใ้ช้

49(84.5%)
34(58.6%)

9(15.5%)
15(25.9%)
16(27.6%)

31(53.4%)
11(19%)

6(10.3%)
26(44.8%)

34(58.6%)
26(44.8%)

4(6.9%)

0 10 20 30 40 50 60

การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื …

การเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็น…

การจดัการเรยีนรูแ้บบ…

การจดัการเรยีนรูแ้บบใช…้

วธิสีอนแบบสาธติ ( …

วธิสีอนโดยใชเ้กมส์
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❖ ภำพประกอบกำรจดักำรเรียนรู้แบบเชิงรกุ (Active Learning) ในแต่ละรำยวิชำ 

  
  

  
  

  
  

  
  

การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ Active Learning  ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีน ไดฝึ้กกระบวนการคดิ เรยีนรูด้ว้ย
ตนเองโดยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ โดยมคีรูผูส้อนเป็นโคช้ คอยแนะน า กระตุน้ และอ านวยความสะดวก
ในการจดัการเรยีนรู ้
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  ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง 
 1. แผนการด าเนินงานของกลุ่มบรหิารวชิาการ   
 2. ค าสัง่คณะกรรมการนิเทศการเรยีนการสอน  
 3. ค าสัง่คณะกรรมการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู้  
 4. แผนการจดัการเรยีนรูข้องครู  
 5. ผลการประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู้  
 6. รายงานและสรุปผลการนิเทศ  
 7. รายงานการวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่แกปั้ญหาและพฒันาการเรยีนการสอนของนักเรยีน 
 8. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
 9. ผลงานของนกัเรยีนในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
          10. แบบสรุปกจิกรรมประเมนิ/ปรบัปรุงหลกัสตูร 
          11. แบบสรุปกจิกรรมประเมนิแบบวดัและแบบทดสอบของครู 
          12. แบบสรุปกจิกรรมประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้
          13. แบบฟอรม์เกบ็ขอ้มูลงานประกนัคุณภาพภายใน มฐ.3 ปีการศกึษา 2563 ของ พ.จ. 
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3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้  

 
ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2562 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลกำร
ประเมินเมื่อเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
ครูมคีวามสามารถ                
ในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและ             
การสื่อสาร 

ดีเลิศ 
(ครูรอ้ยละ 80  
มคีวามสามารถ 
ในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร) 

             ดีเลิศ  
(ครูรอ้ยละ 100  
มคีวามสามารถ 
ในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร) 

สงูกว่าคา่เป้าหมาย 

 

 กระบวนกำรพฒันำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการจดัการเรียนรู้และการ
บรหิารจดัการชัน้เรยีน  รวมทัง้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่  โดยน าทัง้หมดทีก่ล่าวมามาประกอบการจดัการเรยีนรู ้ 
ใหผู้เ้รยีน  ไดแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  อาทเิช่น  สื่อออนไลน์  สื่อทีค่รูจ ัดท าขึน้  แหล่งเรยีนรูภ้ายใน
โรงเรยีน/ภายนอกโรงเรยีนฯลฯ  ส่งผลใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  นอกจากนี้ทางโรงเรยีน
ยงัมีการบริหารจดัการ  คอยสนับสนุนให้ครูใช้สื่อกลางในการจดัการเรียนรู้ที่มีความทนัสมยัและมี
คุณภาพ  และติดตามผลจากแผนการจดัการเรียนรู้ การนิเทศการสอน และการรายงานผ่าน google 
form ของระบบงานประกนัคุณภาพ มฐ.3 และgoogle form ของกลุ่มบรหิารวชิาการทัง้ในการเรยีน On 
site ,  Online และ On Hand ส าหรบันักเรยีนทีม่คีวามไม่พร้อมทางดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยใีนช่วงเรยีน
ออนไลน์ ครูกจ็ดัท าเอกสาร สื่อการสอนนัดมอบหรอืน าไปใหท้ีบ่า้น 

2. กระบวนกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนในกำรพฒันำผู้เรียน 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

โครงการพฒันาการจดัการเรยีน
การสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรส์ู่โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 

ขัน้วำงแผน(PLAN) 
- ประชุมวางแผนและจดัท า
โครงการ การจดันิทรรศการ 
- ขออนุมตัโิครงการ 
ขัน้ด ำเนินกำร(DO) 

เชิงปริมำณ    
  1.) ส่งเสรมิครมูผีลงานที่
น าไปใชไ้ดร้อ้ยละ 80.00 
  2.) มอีุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
วทิยาศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ
ครบทุกรายการทีจ่ าเป็นตอ้งใช้
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

- กจิกรรมพฒันาสือ่และ
นวตักรรมการเรยีนรู ้กลุม่สาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

- แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
ต่างๆ 
- ส ารวจความตอ้งการในการ
จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์และสารเคมี
ทางวทิยาศาสตร ์
- ด าเนินการจดัซื้อจดัซื้อวสัดุ
อุปกรณ์และสารเคมทีาง
วทิยาศาสตร ์
- จดัท าหลกัฐานและเบกิเงนิ
ตามโครงการ 
- น าสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
มาใชจ้ดัการเรยีนการสอนแก่
ผูเ้รยีน 
ขัน้ตรวจสอบ(CHECK) 
- สรุปขอ้คดิเหน็จากการจดังาน
แยกเป็น 2 กลุม่ คอื จาก
นักเรยีนและครู 
ขัน้รำยงำน(ACTION) 
- สรุปขอ้มูลจากทุกรายการจดั
กจิกรรม ท าเป็นรูปเล่มเป็น
รายงานและสรุปผลการจดั
กจิกรรม 

จดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ส าหรบัผูเ้รยีน 
เชิงคณุภำพ 
  1.) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อ
วทิยาศาสตรแ์ละมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนเป็นไปตามตวัชีว้ดั
และผลการเรยีนรู ้
  2.) ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้สี่วน
ร่วม 
ทุกฝ่าย มคีวามพงึพอใจ ไม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 80.00 อยู่ใน
ระดบัดขีึน้ไป 

โครงการพฒันาการจดัการเรยีน
การสอน กลุม่สาระการเรยีนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีสู่
โรงเรยีน มาตรฐานสากล 
- กจิกรรมหุน่ยนต์เพื่อการ
เรยีนรู ้
 
 
 
 

ขัน้วำงแผน(PLAN) 
- ประชุมปรกึษาหารอืกบั 
กลุ่มสาระการเรยีนรูข้ ัน้ด าเนินการ 
ขัน้ด ำเนินกำร(DO) 
- ตดิต่อ ประสานงานกบับรษิทั 
ผูผ้ลติ 
- ด าเนินการจดัซื้อวสัดคุรุภณัฑ์
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบพสัดขุัน้
ตรวจสอบ 
 

เชิงปริมำณ 
  1.) หอ้งหุ่นยนต์มวีสัดุอุปกรณ์
ในการจดัการเรยีนการสอน
จ านวน 8 รายการ 
  2.) นักเรยีนรอ้ยละ 80 ไดใ้ช้
อุปกรณ์หุ่นยนต์เพิม่ขึน้ 
เชิงคณุภำพ 
  1.) นักเรยีนใชหุ้น่ยนต์ในทาง
สรา้งสรรคม์ากขึน้   
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

 
 
โครงการพฒันาการจดัการเรยีน
การสอน กลุม่สาระการเรยีนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีสู่
โรงเรยีน มาตรฐานสากล
(ต่อ) 
- กจิกรรมหุน่ยนต์เพื่อการ
เรยีนรู ้

 ขัน้ตรวจสอบ(CHECK)     
- ด าเนินการตรวจสอบวสัดุ
ครุภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามระเบยีบ 
พสัด ุ
ขัน้รำยงำน(ACTION) 
- สรุปผลการจดักจิกรรม 

  2.) นักเรยีนเขา้ร่วมการแขง่ขนั
หุ่นยนต์ในรายการต่างๆ(งด
เนื่องจากการแพร่ระบาดโควดิ-
19) 
  3.) นักเรยีนไดใ้ชอุ้ปกรณ์
หุ่นยนต์เพิม่ขึน้ 

โครงการพฒันาการจดัการเรยีน
การสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชพี และเทคโนโลยสีู่
โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
- กจิกรรมโครงงานอาชพี 

ขัน้วำงแผน (PLAN) 
   ประชุมหารอื บุคลากรในกลุม่
สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลย ี
ขัน้ด ำเนินกำร (DO) 
1. ด าเนินการจดัซือ้วสัดุ ครุภณัฑ ์
   ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบพสัด ุ
2. ด าเนินการจดักจิกรรม 
ขัน้ตรวจสอบ (CHECK) 
   ด าเนินการตรวจสอบจาก
หลกัฐานการด าเนินกจิกรรม
จากเอกสารและรูปภาพต่าง ๆ 
และจากการจดัซื้ออุปกรณ์ 
ขัน้รำยงำน (ACTION) 
   สรุปรูปเล่มรายงานการ
ด าเนินกจิกรรมผลการปฏบิตัิ
กจิกรรม 

เชิงปริมำณ 
  1.) ผลการประเมนิโครงการ
หลงัการด าเนินงานโดยรวม
เฉลีย่ทุกดา้นอยู่ในระดบั ด ีและ
มคีะแนนเฉลีย่ในแต่ละดา้น
ดงันี้คอื 4.33 
เชิงคณุภำพ 
  1.) ครูผูส้อนกลุม่สาระการ
เรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลยมีโีครงงานอาชพีจาก
การจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนมากขึน้ 
  2.) นักเรยีนโรงเรยีนโพธิท์อง
“จนิดามณี” มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสงูขึน้และมเีจตคตทิีด่ตีอ่
วชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
  3.) มอีุปกรณ์ทีเ่พยีงพอต่อ
การบรกิารและการใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอน 

โครงการพฒันาการจดัการเรยีน
การสอน กลุม่สาระการเรยีนรู ้
การงานอาชพีสู่โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 

ขัน้วำงแผน (PLAN) 
- ประชุมปรกึษาหารอืกบักลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้
 

เชิงปริมำณ 
  1.) หอ้งคหกรรมศาสตรม์วีสัดุ 
- อุปกรณ์ในการจดัการเรยีน
การสอนจ านวน 5 รายการ 
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

- กจิกรรมบรษิทัจ าลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ด ำเนินกำร (DO) 
- ตดิต่อ ประสานงานกบั
บรษิทัผูผ้ลติ 
- ด าเนินการจดัซื้อวสัดคุรุภณัฑ์
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบพสัดุ 
ขัน้ตรวจสอบ (CHECK) 
- ด าเนินการตรวจสอบวสัดุ
ครุภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามระเบยีบ
พสัด ุ
ขัน้รำยงำน (ACTION) 
- สรุปผลการจดักจิกรรม 

  2.) นักเรยีนรอ้ยละ 80 ไดใ้ช้
อุปกรณ์ภายในหอ้งคหกรรม
ศาสตรไ์ดเ้พิม่ขึน้ 
เชิงคณุภำพ 
  1.) นักเรยีนสามารถจดัท า
โครงสรา้งบรษิทัจ าลองได ้
  2.) นักเรยีนไดใ้ชอุ้ปกรณ์หอ้ง 
คหกรรมศาสตรเ์พิม่ขึน้ 

 
❖ ภำพกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

 

  

กจิกรรมพฒันาสือ่และนวตักรรมการเรยีนรู ้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

กจิกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรยีนรู ้

 

 

- กจิกรรมโครงงานอาชพี กจิกรรมบรษิทัจ าลอง 
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 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ภำคเรียนท่ี 2                        
ปีกำรศึกษำ 2563 

❖ กำรใช้ส่ือเทคโนโลยี/สำรสนเทศ/แหล่งเรียนรู้ ในกำรออกแบบกำรจดักำรเรียนรู้ 

 
  จากผลการตดิตาม ประเมนิผลพบว่า ครูในโรงเรยีนมกีารใชส้ื่อการสอน รอ้ยละ 100 

❖ ประเภทสื่อ/เทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีครนู ำมำใช้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

 
จากผลการตดิตาม ประเมนิผลพบว่า  

   - สื่อ/เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนทีใ่ชท้ัง้ในช่วงการสอน On 
Site และ Online มกีารใชส้ื่อการสอนทีห่ลากหลายเพื่อใหเ้หมาะแก่บรบิทความสามารถในการใช้
เทคโนโลยขีองผูเ้รยีนในแต่ละช่วงวยัและระดบัชัน้  

- ครูผูส้อนแต่ละท่าน มกีารใชส้ื่อการสอนมากกว่า 1 ชนิด 
   - สื่อ/เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนทีถ่กูน ามาใชม้ากทีส่ดุคอื  
พาวเวอรพ์อยด ์รองลงมาคอื Line/Line meet , youtube , facebook/facebook live , googlr 
classroom , DLTV/DLIT , google meet , google site , zoom , และอืน่ๆ 
  - สื่ออื่นๆทีใ่ช ้ไดแ้ก่ flash , โปรแกรม yenka science , google form , บทเรยีน
ออนไลน์ , คอมพวิเตอร ์, หนังสอืเรยีน , เอกสารประกอบการสอน , ใบงาน ใบความรู ้ใบงาน เป็นตน้ 

 

0%

100

ไม่มกีารใชส้ื่อ

มกีารใชส้ื่อ

47(81%)
23(39.7%)

3(5.2%)
10(17.2%)

4(6.9%)
38(65.5%)

27(46.6%)
35(60.3%)

14(24.1%)
10(17.2%)

0 10 20 30 40 50

พาวเวอรพ์อยด ์(power point)

google site

zoom

facebook / facebook Live

DLTV / DLIT
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❖ แหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

 
  จากผลการตดิตาม ประเมนิผลพบว่า แหล่งเรยีนรูท้ีน่ ามาใชม้ากทีสุ่ด ไดอ้นิเทอรเ์น็ต 
เวบ็ไซต์ต่างๆ ทัง้นี้เพือ่ใหน้ักเรยีนไดส้บืคน้ความรู ้และสรุปองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง จากการเรยีนทัง้
ในช่วงการสอน On Site และ Online โดยมคีรูเป็นผูช้ีแ้นะ และน ามาอภปิรายร่วมกนัในชัน้เรยีนหรอื
หอ้งเรยีนออนไลน์ รองลงมาคอื หอ้งสมดุ  และปราชญ์ชาวบา้นทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นในความรู้
เรื่องนัน้ๆในทอ้งถิน่มาใหค้วามรู ้เพือ่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญและเกดิประสบการณ์ตรง ส่วน
แหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ไดแ้ก่ ต าราเรยีน แบบเรยีน หนังสอืเรยีน เป็นตน้ 

นอกจากกระบวนการสนับสนุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้งาน
สารสนเทศฯโรงเรยีนด าเนินการส ารวจรูปแบบการใชส้ื่อในการจดัการเรยีนการสอนของคณะครูโรงเรยีน
โพธิท์อง“จนิดามณี” ไดผ้ล เป็นดงันี้ 

❖ รปูแบบกำรใช้ส่ือในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

 
 จากผลการติดตาม ประเมนิผลพบว่า รูปแบบของสื่อที่น ามาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนมาก
ที่สุด คอื จดัหามาจากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ รองลงมา เป็นสื่อการสอนที่สร้างขึ้นเอง และเป็นสื่อที่น ามา
พฒันาต่อยอด ตามล าดบั 

28(48.3%)

58(100%)

10(17.2%)

2(3.4%)

0 10 20 30 40 50 60 70

หอ้งสมุด

อนิเทอรเ์น็ต เวบ็ไซตต์่างๆ

นกัปราชญ์ชาวบา้น

อื่นๆ

0%

50%

12%

38%

จดัซื้อมาใชป้ระกอบการสอน

จดัหามาจากแหล่งเรยีนรู้
ต่างๆ

พฒันาต่อยอด
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❖ ภำพตวัอย่ำงส่ือกำรสอน 

  

Kahoot เกม 

  
Pop up Bing go 

 
  

ร่างกายมนุษย ์จ าลองสถานการณ์จรงิ แผนที ่, google classroom , ใบความรู ้ 

 
 

การด์ค าศพัท ์, ใบงาน โปรแกรม yenka science chemistry 

 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
 - รายงานโครงการ/กจิกรรม ประจ าปีการศกึษา 2563 
 - แบบฟอรม์เกบ็ขอ้มูลงานประกนัคุณภาพภายใน มฐ.3 ปีการศกึษา 2563 ของ พ.จ. 



 

หน้า | 152  
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณ”ี 

3.3 มีกำรบริหำรจดักำรชัน้เรียนเชิงบวก 
 

ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลกำร
ประเมินเมื่อเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
 

การบรหิารจดัการ
ชัน้เรยีนเชงิบวก 

           ดีเลิศ 
(ครูรอ้ยละ 80 
มกีารบรหิารจดัการ
ชัน้เรยีนเชงิบวก) 

         ดีเลิศ 
(ครูรอ้ยละ 98.25 
มกีารบรหิารจดัการ
ชัน้เรยีนเชงิบวก) 

สงูกว่าเป้าหมาย 

 
 กระบวนกำรพฒันำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

ครูมกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก โดยจดัสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการจดัการเรียน
การสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก 
เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลในการเรยีนรูผู้้เรยีนมคีวามสุข  ส่งผลใหน้ักเรยีนรกัการเรยีนรู้ โดยครูเตรยีมและ
วางแผนการจดัการเรยีนการสอน  ท าการวเิคราะห์ผู้เรยีนรายบุคคล  พฒันาแหล่งเรยีนรู้ให้มคีุณภาพ
และจดับรรยากาศชัน้เรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการใช้เทคนิคการจดักิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื  การสอนแบบระดมสมอง การสอนแบบลงมอืปฏบิตั ิ  การสอน
โดยใช้เกม ฯ  และเพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธกีารต่างๆ การมีปฏิสมัพนัธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน, การชื่นชม หรือให้รางวลันักเรียนประพฤติดี, นักเรียนสามารถเรียนรู้ในการ
เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข มกีารคุมชัน้เรยีนไดด้ ี มกีารวดัและประเมนิผล  ตามสภาพจรงิอย่างหลากหลาย 
เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์  การฝึกทกัษะปฏบิตั ิ การปฏบิตัจิรงิ  ภายใตก้ารสนับสนุนของโรงเรยีน
ในการจัดห้องปฏิบัติการต่างๆให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการ
คอมพวิเตอร์  ห้องปฏบิตัิการหุ่นยนต์  นอกจากนี้ยงัมงีานแนะแนว ซึ่งด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
เพื่อให้ค าปรกึษาและช่วยเหลอืผู้เรยีนทัง้ทางด้านการเรยีนและด้านพฤติกรรม  มอบทุนการศกึษาแก่
นักเรียน มีโครงการมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัด
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
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❖ ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
โครงกำร/
กิจกรรม 

กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

โครงการพฒันาการ
จดัการเรยีนการ
สอนเทยีบเคยีง
มาตรฐานสากล 
 

โรงเรยีนมกีารจดัโครงการ/กจิกรรมในการบรหิาร
จดัการชัน้เรยีนเชงิบวก ดงัน้ี 
      1. โครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
เทยีบเคยีงมาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
          1.1 กจิกรรมยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนทุกกลุ่มสาระการ 
เรยีนรูสู้่มาตรฐานสากล 
         1.2  ส่งเสรมิใหนั้กเรยีนเขา้ร่วมแข่งขนั 
               ทกัษะความสามารถทางวชิาการ     
               ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ภายใน 
               และภายนอกสถานศกึษา(ลดลง 
               เน่ืองจากการแพร่โรคโควดิ - 19) 
       1.3  กจิกรรมคลนิิกคณิตศาสตร์ 
       1.4  กจิกรรมส่งเสรมิพระพุทธศาสนา 
             การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
        1.5 กจิกรรมส่งเสรมิธรรมศึกษาใน 
             โรงเรยีน 
        1.6 กจิกรรมวนัส าคญัทาง 
             พระพุทธศาสนา 
         1.7 กจิกรรมนิทรรศการวนัส าคญัของ 
              ไทย 
         1.8 กจิกรรมส่งเสรมิโรงเรยีนวถิพีุทธ  
              ท าบุญ ตกับาตร ฟังธรรม 
         1.9 กจิกรรมมหศัจรรยว์นัพระ 
         1.10 กจิกรรมค่านิยมหลกัของคนไทย  
               12 ประการ 
         1.11 กจิกรรมโรงเรยีนสุจรติ 
         1.12 กจิกรรมโรงเรยีนคุณธรรม 
         1.13 โครงการระบบดูแลช่วยเหลอื 
                นักเรยีน เช่น กจิกรรมเยีย่มบา้น  
         1.14 กจิกรรมประชุมผูป้กครองชัน้ 
                เรยีนและผูป้กครองเครอืข่าย 
         1.15 กจิกรรมคลนิิกลูกรกั 

เชิงปริมำณ 
  1.) นักเรยีนรอ้ยละ 90        
มทีศันคติทีด่ใีนการเรยีน
และมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสูงขึน้ ผลการทดสอบ
ระดบัชาต ิขัน้พืน้ฐานมี
ค่าเฉลีย่สูงขึน้  
  2.) นักเรยีนรอ้ยละ 90        
มคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ตามเป้าหมาย  
ทีโ่รงเรยีนก าหนด  
 3.) นักเรยีนรอ้ยละ 100       
มคุีณธรรมจรยิธรรม  
นอบน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะอยู่ในสงัคมอย่างมี
ความสุข  
 
เชิงคณุภำพ 
ผูเ้รยีนมทีศันคตทิีด่ใีน 
การเรยีนและมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสูงขึน้ 
 ผลการทดสอบระดบัชาต ิ
ขัน้พืน้ฐานมค่ีาเฉลีย่สูงขึน้  
 
 



 

หน้า | 154  
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณ”ี 

โครงกำร/
กิจกรรม 

กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

         1.16 กจิกรรมวยัใสห่างไกลเอดส ์
         1.17 กจิกรรมรณรงคต์่อตา้น       
                และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิใน 
                สถานศกึษา 
         1.18 กจิกรรมเขา้ค่ายคุณธรรมวยัใส  
                มองตนเอง สมาธ ิปัญญา ม.5 
         1.19 เดก็ดศีรจีนิดา 
         1.20 ความรูห้น้าเสาธง 
         1.21กจิกรรมการปฐมนิเทศนักเรยีนใหม่ 
                ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 และ 
                ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
         1.22 กจิกรรมมอบทุนการศึกษาเป็น 
                กจิกรรมส่งเสรมิ  

  
 ผลกำรประเมินมีกำรบริหำรจดักำรชัน้เรียนเชิงบวก 

❖ กำรบริหำรจดักำรชัน้เรียนเชิงบวก  

 
  จากการติดตามนิเทศ วดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนรู้ การรายงานผ่าน แบบฟอร์มเก็บ
ขอ้มูลงานประกันคุณภาพภายใน มฐ.3 ปีการศึกษา 2563 ของ พ.จ. คุณครูจ านวน 57 คน พบว่า การตอบ
พฤตกิรรมตวับ่งชี ้การบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก จ านวน 4 ประเดน็ คอื การมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างครูกบั
นักเรยีน, การชื่นชม หรอืให้รางวลันักเรยีนประพฤติดี, นักเรยีนสามารถเรยีนรู้ในการเรยีนรู้อย่างมคีวามสุข มี
การคุมชัน้เรยีนไดด้ ี(ซึ่งครูสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ประเด็น) อยู่ 56 คน คดิเป็นร้อยละ 98.25 และ ไม่ตอบ
ประเดน็ใดๆเลย หากไม่ตรงกบัการบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวกจ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.75 
  การบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวกมากที่สุด คอื การมปีฏิสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างครูกบันักเรียน 
ถึงร้อยละ 89.50 รองลงมาคอื การท าให้นักเรยีนสามารถเรยีนรู้ในการเรยีนรู้อย่างมคีวามสุข ร้อยละ 82.50 , 
การชื่นชม หรอืใหร้างวลันักเรยีนประพฤตดิ ีรอ้ยละ 73.7 และครูมกีารคุมชัน้เรยีนไดด้ ีรอ้ยละ 64.90 ตามล าดบั 
 
 

51(89.9%)
42(73.7%)

47(82.5%)

37(64.9%)

0 10 20 30 40 50 60

การมปีฏสิมัพนธท์ีด่รีะหวา่งครูกบันกัเรยีน
การชืน่ชม หรอืใหร้างวลันกัเรยีนประพฤตดิี
นกัเรยีนสามารถเรยีนรูใ้นการเรยีนรูอ้ย่างม…ี

มกีารคุมชัน้เรยีนไดด้ี
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผู้เรียน 
 

ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 

2563  
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลกำร
ประเมินเมื่อเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
 

ครู มกีารตรวจสอบ
และประเมนิผูเ้รยีน
อย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพฒันา
ผูเ้รยีน 

         ดีเลิศ 
(ครูรอ้ยละ 80 
มกีารตรวจสอบและ
ประเมนิผูเ้รยีนอย่าง
เป็นระบบ และน าผล
มาพฒันาผูเ้รยีน) 

           ดีเลิศ 
(ครูรอ้ยละ 100 
มกีารตรวจสอบและ
ประเมนิผูเ้รยีนอย่าง
เป็นระบบ และน าผล
มาพฒันาผูเ้รยีน) 

สงูกว่าเป้าหมาย 

 

 กระบวนกำรพฒันำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
โรงเรยีนมรีะบบตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
      1. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทัง้การวิเคราะห์  ผู้เรียน
รายบุคคล  การประเมนิพฤติกรรมนักเรยีน  การประเมนิความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรยีน  ระหว่าง
เรยีน และหลงัเรยีน และน าผลการประเมนิมาพฒันานักเรยีน ค านึงถงึความแตกต่างของผูเ้รยีนโดยการ
สอนซ่อมเสรมิ  มอบหมายงานและการจดัท าวจิยัในชัน้เรยีน  
          ผลประเมนิจากการนิเทศการสอน  ครูมกีารตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั น าผลมาพฒันาผูเ้รยีน ภาคเรยีนที ่1 และภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2563 ระดบัดเีลศิ   
      2. ครูมเีครื่องมอืวดัและวธิกีารประเมนิผลที่เหมาะสมกบัเป้าหมายของการเรยีนรู้ มเีครื่องมอืและ
วธิกีารวดัผลการเรยีนรู้ทีห่ลากหลายทัง้แบบวเิคราะห์ผูเ้รยีนรายบุคคล  แบบประเมนิพฤตกิรรม (SDQ) 
แบบทดสอบ  แบบสงัเกตพฤตกิรรมในชัน้เรยีน  
          ผลจากการนิเทศการสอน ครูมเีครื่องมอืวดัและวธิกีารประเมนิผลที่เหมาะสมกบัเป้าหมายของ
การเรยีนรู ้ ภาคเรยีนที ่1 และภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2563 อยู่ในระดบัดเีลศิ 
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กระบวนกำรด ำเนินงำน 
โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” มกีารตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็น

ระบบ มขีัน้ตอนโดยใชเ้ครือ่งมอื และวธิกีารวดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการ
เรยีนรู ้และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเพือ่น าไปใชพ้ฒันาการเรยีนรูบ้นจุดมุ่งหมายพืน้ฐาน 2 ประการ 
ดงันี้  

ประการที ่1 การวดัและประเมนิผลเพื่อพฒันาผูเ้รยีนโดยเกบ็รวบรวมขอมูลเกีย่วกบั 
ผลการเรยีนและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในระหว่างการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง บนัทกึ วเิคราะหแ์ปล
ความหมายขอ้มูล แลว้น ามาใชใ้นการส่งเสรมิหรอืปรบัปรุงแกไ้ขการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และการสอนของ
คร ู 

ประการที ่2 การวดัและประเมนิผลเพื่อตดัสนิผลการเรยีน เป็นการประเมนิ สรุปผล               
การเรยีนรู ้(Summative Assessment) ซึง่มหีลายระดบั ไดแ้ก่ เมื่อจบหน่วยการเรยีนรู ้จบรายวชิา เพื่อ
ตดัสนิใหค้ะแนนหรอืใหร้ะดบัผลการเรยีน โดยใชก้ระบวนการ PDCA ดงันี้ 

ขัน้ตอนที ่1 ออกแบบเครื่องมอืวดัและประเมนิผลโดยการมสี่วนร่วมของผูเ้รยีนและผูม้ ี
ส่วนเกีย่วขอ้งแลว้ตรวจสอบเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 

ขัน้ตอนที ่2 น าเครื่องมอืและวธิกีารประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัเป้าหมายและการจดัการ 
เรยีนการสอนมาใชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม 

ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิผลและตรวจสอบการใชเ้ครื่องมอืในการประเมนิผูเ้รยีน 
ขัน้ตอนที ่4 น าผลทีไ่ดม้าใชพ้ฒันาเครือ่งมอืการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยการปรบัปรุงการ 

จดัการเรยีนการสอนพรอ้มทัง้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเพื่อน าไปใชพ้ฒันาตนเอง 

❖ ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
   จากการด าเนนิการดงักล่าวขา้งตน้ ของโรงเรยีนโพธิท์อง“จนิดามณี” ตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีนตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน ของครูผูส้อน โดยด าเนินการผ่านโครงการ/กจิกรรม ดงันี้ 
 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

พฒันาการเรยีนการ
สอนทกุกลุ่มสาระการ
เรยีนรูสู้่โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 

จดักจิกรรมต่าง ๆดงันี้ 
- พฒันาการเรยีนการสอนกลุ่ม
สาระ การเรยีนรูทุ้กสู่โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
- กจิกรรมนิเทศการสอน 
- วดัผล/ประเมนิผล 

ครูรอ้ยละ 100 มกีารตรวจสอบและ
ประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
       จากการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบส่งผลดงันี้ 
            1. เครื่องมอืและวธิกีารประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกบัเป้าหมายและการจดัการเรยีนการสอน
มาใชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม 
            2. นักเรยีนทราบจุดมุ่งหมายของการจดัการเรยีนการสอนทีช่ดัเจน น าขอ้มูลยอ้นกลบัมา
พฒันาหรอืปรบัปรุงแกไ้ขการเรยีนรู ้
            3. ครูวดัและประเมนิผลอย่างเป็นระบบ โดยใชเ้ครื่องมอืและวธิกีารวดัและประเมนิผล ที่
เหมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู ้น าผลการประเมนิมาใชใ้นการปรบัปรุงปรบัเปลีย่นวธิี   การ
สอน ปรบัเปลีย่นสือ่การสอน 
    4. ใชน้วตักรรมการจดัการเรยีนรู ้เพือ่น าไปสู่การพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 
คุณภาพหรอืระดบัปรมิาณว่ามมีากน้อยเพยีงใด 
    5. การจดบนัทกึ (Records) ใชเ้ป็นเครื่องมอืประกอบการสงัเกตพฤตกิรรมจติพสิยั 
    6. การสมัภาษณ์ (Interview) เป็นการพดูคยุกนัอย่างมจีุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คอื ผู้
สมัภาษณ์กบัผูถู้กสมัภาษณ์ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีต่อ้งการ ครูใชก้ารสมัภาษณ์ผูเ้รยีนเพือ่เกบ็ขอ้มูลเกีย่วกบั
ขอ้เทจ็จรงิ ความคดิเหน็ เจตคต ิและความรูส้กึของผูเ้รยีน 
     7. แบบสอบถาม (Questionaire)  ครูใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลลกัษณะเดยีวกบัการ 
สมัภาษณ์ เช่น ขอ้เทจ็จรงิ ความคดิเหน็ เจตคต ิและความรูส้กึของผูเ้รยีน 

8. สงัคมมติ ิ(Sociometry) โดยใหน้กัเรยีนตอบค าถามทีแ่สดงถงึความสมัพนัธข์องสมาชกิใน
กลุ่ม 
 

❖ ครมูีกำรตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพฒันำผู้เรียน   

 
 
 
 

49(84.5%)

40(69%)

40(69%)

33(56.9%)

29(50%)

0 10 20 30 40 50 60

มกีารทดสอบความรูก้่อนเรยีน/หลงัเรยีน

ครูมกีารออกแบบการวดัและประเมนิผลใน…

สะทอ้นผลการเรยีนรูก้ลบัใหแ้ก่ผุเ้รยีนทราบ

การน าผลการมทดสอบมาพฒันาในการ…

มกีารจดัสอนซ่อมเสรมิแก่ผูเ้รยีน
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จากการตดิตามนิเทศ วดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้การรายงานผ่าน แบบฟอร์ม

เก็บขอ้มูลงานประกนัคุณภาพภายใน มฐ.3 ปีการศกึษา 2563 ของ พ.จ. คุณครูจ านวน 57 คน พบว่า
การตอบพฤตกิรรมตวับ่งชี ้ครูมกีารตรวจสอบและประเมนิผลผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันา
ผู้ เรียน  จ านวน 5ประเด็น คือ  มีการทดสอบความรู้ก่อนเรียน/หลัง เรียน , ครูมีการออกแบบ                            
การวดัและประเมนิผลในรายวชิาทีส่อนล่วงหน้า, สะทอ้นผลการเรยีนรูก้ลบัใหแ้ก่ผูเ้รยีนทราบเป็นระยะๆ
, การน าผลการทดสอบ มาพฒันาในการออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้นครัง้ถดัไป, มกีารจดัสอนซ่อมเสรมิ
แก่ผู้เรยีน (ซึ่งครูสามารถตอบได้อย่างน้อย 1 ประเด็น หรอืมากกว่า 1 ขอ้) อยู่ 57 คน คดิเป็นร้อยละ 
100 และ ไม่ตอบประเดน็ใดๆเลย 0 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.00  
  ครูมกีารตรวจสอบและประเมนิผลผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน  
มากทีสุ่ด คอื มกีารทดสอบความรูก้่อนเรยีน/หลงัเรยีน รอ้ยละ 84.50% , รองลงมาคอื ครมูกีารออกแบบ
การวดัและประเมนิผลในรายวชิาทีส่อนล่วงหนา้ รอ้ยละ 69.00% และสะทอ้นผลการเรยีนรูก้ลบัใหแ้ก่
ผูเ้รยีนทราบเป็นระยะๆ รอ้ยละ 69.00%  , การน าผลการทดสอบ มาพฒันาในการออกแบบการจดัการ
เรยีนรูใ้นครัง้ถดัไป  
รอ้ยละ 56.90% , มกีารจดัสอนซอ่มเสรมิแก่ผูเ้รยีน ร้อยละ 50.00%  ตามล าดบั 

 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
1. เครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรูแ้ต่ละรายวชิา  
2. บนัทกึหลงัการสอนทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู้ 
3. บนัทกึการตรวจสอบเครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลโดยหวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ 

              และหวัหน้างานวดัผล 
4. แบบรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกุรายวชิา 
5. ค าสัง่แต่งตัง้ครนูิเทศแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
6. แบบประเมนิผลการนิเทศและตดิตามผลการจดัการเรยีนรู ้
7. สรุปโครงการ/กจิกรรมพฒันาการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ การเรยีนรูท้กุสู่โรงเรยีน

มาตรฐานสากล 
8. สรุปผลกจิกรรมนิเทศการสอน 
9. แบบฟอรม์เกบ็ขอ้มูลงานประกนัคุณภาพภายใน มฐ.3 ปีการศกึษา 2563 ของ พ.จ. 
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3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพฒันำและปรบัปรงุกำรจดักำรเรียนรู้  
  

ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2562 

 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลกำรประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่ำเป้ำหมำย 

- ครูไดร้บัการนิเทศ
เยีย่มชัน้เรยีน  
ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

ดีเลิศ 
(รอ้ยละ 100 ของครู

ไดร้บัการนิเทศเยีย่มชัน้
เรยีน ภาคเรยีนละ 1  

ครัง้) 

ดีเลิศ 
(รอ้ยละ 100  ของครูไดร้บั
การนิเทศเยีย่มชัน้เรยีน 
ภาคเรยีนละ 1  ครัง้) 

เท่ำกบั 

- ครูเข้าร่วมกันสร้าง
ชุมชนแห่งการเรยีนรู ้

ดีเลิศ 
(รอ้ยละ 100  ของครูเขา้

ร่วมกนัสรา้งชมุชน 
แห่งการเรยีนรู)้ 

ดีเลิศ 
(รอ้ยละ 100 ของคร ู
เขา้ร่วมกนัสรา้งชุมชน 

แห่งการเรยีนรู)้ 

เท่ำกบั 

กระบวนกำรพฒันำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
  ครูและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งร่วมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละประสบการณ์รวมทัง้ใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อ
น าไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนรู้ โดยมกีระบวนการด าเนนิงาน ดงันี้  

1. กจิกรรมการนิเทศการสอน  
             1.1 แต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศการเรยีนการสอนประกอบดว้ย รองผูอ้ านวยการ
กลุ่มบรหิารงานวชิาการ  หวัหนา้งานนิเทศการเรยีนการสอน หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ และครูทีท่ า
หน้าทีค่รูผูน้ิเทศ 
                         1.2 ก าหนดปฏทินิการนิเทศการเรยีนการสอน 
                         1.3 ด าเนนิการนเิทศการเรยีน การสอนตามปฏทินิ ดงันี้  
                     1.3.1 การนิเทศการเรยีนการสอนจะประกอบดว้ย ครูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
จบัคู่นิเทศ  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้จะนิเทศครูผูช้่วย  

1.3.2 เมื่อด าเนินการนิเทศการเรยีนการสอนครบทุกคน หวัหนา้กลุ่มสาระการ 
เรยีนรูแ้ต่ละกลุ่มสรุปคะแนนและขอ้เสนอแนะสง่หวัหน้างานนิเทศการเรยีนการสอน 
                  1.4 สรุปประเมนิผลการนิเทศการเรยีนการสอน เสนอผูบ้รหิารตามล าดบัขัน้ตอน 
                          1.5 น าขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการชีแ้จงจุดเด่นและจุดทีต่อ้งพฒันา 
                  1.6 หวัหน้างานนิเทศการเรยีนการสอนสรปุผลการนิเทศและรายงานผลเสนอ
ผูบ้รหิาร เพื่อน าปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้มาจดัการแกไ้ข เช่น เกีย่วกบัการมเีทคนิคหรอืวธิกีาร 
สอนใหม่เพือ่เพิม่ความสนใจในการเรยีนรูใ้หแ้กผู่เ้รยีน หรอื น ามอืถอืมาใชป้ระโยชน์ในการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนมากขึน้ 
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   2. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้              
ครูระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรู้และผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง นอกจากนี้ทางโรงเรยีนมกีลุ่ม PLC ที่ท าร่วมกบั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา  ได้รับการอบรมความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยใีหม่ๆจากอาจารย์พีเ่ลี้ยง ก ากบัตดิตามจากองคก์รภายนอก เช่น จุฬาฯ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม เมื่อสิ้นปีการศึกษามีการน าผลงาน PLC ภาพรวมของโรงเรียนไปน าเสนอที่มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิวทิยาเขตหนัตรา โดยมคีณะครูโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” มจี านวน
ครูผู้เขา้ร่วมโครงการมากขึน้ทุกปี และจะได้รบัเกียรติบตัรการเขา้ร่วม การพฒันาตนเองทางดา้น PLC 
ส่วนทางโรงเรียนจะได้รับโล่การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แต่ส าหรับปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ไม่ได้มีการจดัประชุมและน าเสนองานและงดจดั
กจิกรรมงานโพธิท์องนิทรรศในการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลงาน PLC ของแต่ละกลุ่มใหก้บัคุณครูภายนอกที่
สนใจไดเ้รยีนรู ้แต่ทางโรงเรยีนไดม้กีารใหค้รูทุกคนรายงานผลการท า PLC ของแต่ละกลุ่ม และสะทอ้น
ผลกลบัไปแต่ละกลุ่มเพื่อน าผลทีไ่ดพ้ฒันาปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
  3. กิจกรรมพฒันาบุคลากรโดยส่งเสรมิให้ครูเขา้ร่วมประชุม อบรมเรยีนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรู้ และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ให้ขอ้มูลสะท้อนกลบัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้
ต่อไป และสนับสนุนให้ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมของสถาบัน
ส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) เนื่องจากทางโรงเรยีนไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรยีน
คุณภาพวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสสวท. ตัง้แต่ปีการศกึษา 2563 

โครงกำร/
กิจกรรม 

กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

โครงการพฒันา
ระบบการบรหิาร
วชิาการ 
 - กจิกรรมนิเทศ
การสอน 
 

จดักจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้
ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุง
การจดัการเรยีนรู ้ดงัน้ี 
1. นิเทศการสอนครูทุกคน ภาคเรยีนละ 1
ครัง้ โดยวธิกีารจบัคู่นิเทศของครูในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูแ้ละหวัหน้ากลุ่มสาระการ
เรยีนรูนิ้เทศ และกรรมการทีโ่รงเรยีน
แต่งตัง้ 
2. ส่งเสรมิใหค้รูทุกคนเขา้ร่วมชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้างอาชพีตามความสนใจ 
3. โรงเรยีนส่งเสรสินับสนุนใหเ้ขา้ร่วม
ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างอาชพีตามความ
สนใจ 
กบัสถาบนัการศกึษาภายนอก 

เชิงประมำณ 
   1.) ครูทุกคนไดร้บัการนิเทศการเรยีน
การสอนรอ้ยละ 100 
(ผลการนิเทศการสอนภาพรวมของครูทุก
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 94.43) 
   2) ครูเขา้ร่วมการสรา้งชุมชุนแห่งการ
เรยีนรู.้) รอ้ยละ 100 
(ครูรอ้ยละ 74.10 มบีนัทกึรูปเล่มประชุม 
PLC และครูรอ้ยละ 25.90 ไม่มบีนัทกึ
รูปเล่ม PLC แต่บนัทกึในรูปแบบของการ
ประชุมกลุ่มสาระการเรยีนรู)้ 
เชิงคณุภำพ 
ครูมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มูล
สะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการ
จดัการเรยีนรูข้องตนเอง  
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❖ ภำพตวัอย่ำงกำรนิเทศกำรสอน ในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

  

ฝ่ายบรหิาร หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้ศกึษานิเทศก์ นิเทศการสอน 
ครูนันทนา เรงิพานิช กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์และครูกลุ่มสาระการเรยีนรูต้่างๆ ดงันี้ 

  
ครูมณีรตัน์ ดอกไมง้าม กลุม่สาระฯภาษาไทย ครูเทดิพงษ์ เสยีงหวาน กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 

  
ครูพมิพผ์กา เฉลยชพี กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สะทอ้นกลบั ผลการจดัการเรยีนรู ้เพือ่น าไป

พฒันา 
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❖ ภำพกำรท ำ PLC ของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ ภำยในโรงเรียนโพธ์ิทอง
“จินดำมณี” 

 

 

          PLC กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย PLC กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

 
 

PLC กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

PLC กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 

  

PLC กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ฯ PLC กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 

  
PLC กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา PLC กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี                    
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❖ ภำพกำรท ำ PLC โดยมีคณะอำจำรยจ์ำกคณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุวรรณภมิูวิทยำ เป็นพี่เลี้ยงให้ค ำแนะน ำ ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศกึษำ 2563 

 
 

อาจารยจ์าก มทร.สุวรรณภูมมิาอบรมใหค้วามรูก้ารใช ้google for Education ส าหรบัการสอน
ออนไลน์ 

  
ภาพบรรยากาศขณะฝึกอบรม และถ่ายภาพรวมกบัวทิยากร ซึง่ใชห้อ้งคอมพวิเตอร ์2 หอ้ง 

conferance 

  

มทร.สุวรรณภูม ิมาตดิตามครูตน้แบบทีเ่ขา้ร่วมโครงการตวัแทนแต่ละกลุม่ถงึผลการด าเนินงาน 

  
คณะครูตน้แบบ ผูป้ระสาน อาจารยพ์ีเ่ลี้ยงจาก มทร.สุวรรณภูม ิถ่ายภาพร่วมกนั 
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 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  

1. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศการเรยีนการสอน 
2. แบบฟอรม์บนัทกึการนิเทศการเรยีนการสอน 
3. สรุปการนิเทศการเรยีนการสอน 
4. บนัทกึการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(PLC) ของกลุ่มสาระการเรยีนรู ้หรอืแต่ละกลุ่ม PLC 
5. แบบฟอรม์เกบ็ขอ้มูลงานประกนัคุณภาพภายใน มฐ.3 ปีการศกึษา 2563 ของ พ.จ. 

 
 
แนวทำงกำรพฒันำคณุภำพมำตรฐำนท่ี 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

 1. ส่งการจดัการเรยีนรูแ้บบเชงิรุก(Active Learning) อย่างตอ่เนื่อง และเพิม่เทคนคิรูปแบบ
ใหม่ๆเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้หม่ ในวถิ ีNew Normal ทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคโควดิ – 19 ซึง่
อาจจะตอ้งมกีารจดัการเรยีนการสอนออนไลน์มากขึน้  
 2. พฒันาครูผูส้อนทุกช่วงวยั ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ 
รายงานขอ้มูลทางออนไลน์ไดม้ากขึน้ ไม่ว่าจะท างานทีบ่า้นหรอืโรงเรยีน ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภยัจาก
การระบาดของโรคโควดิ – 19 และความรวดเรว็ ในการตดิตามผล ประมวลผลขอ้มูล เพือ่มาพฒันา
กระบวนการเรยีนการสอน 
 3. พฒันาการท าฟอรม์ในการรายงาน PLC ในรูปแบบของโรงเรยีนทีเ่ป็นฟอรม์เดยีวกนัและเป็น
รูปธรรมในการรายงานทีบ่นัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรมากขึน้ เพือ่ความใชต้ดิตามประเมนิผล และใช้
ประเมนิการพฒันาการเรยีนการสอนและการพฒันาตนเองของคุณครูแต่ละท่าน 
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ตอนท่ี 3  
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพฒันำ 

จากการประมวลผลขอ้มูลดา้นกระบวนการ และผลด าเนินงานของโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 
สามารถเชื่อมโยงสู่ จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อน าไปสู่แนวทางการพัฒนาและความต้องการการ
ช่วยเหลอืเพื่อยกระดบัการจดัการศกึษาของสถานศกึษาในอนาคต ดงันี้ 
1. ด้ำนคณุภำพผู้เรียน 
 ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัดเียีย่ม เนื่องดว้ยหลกัสตูรการจดัการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ผนวกกับกระบวนการและกิจกรรมของ
สถานศกึษาในการปลูกฝังคุณลกัษณะที่เหมาะสมในการเป็น “ลูกจนิดามณี” แก่ผูเ้รยีน โดยมกีารจดัการ
ส่งเสรมิกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย เช่น  โครงการคุณธรรม  กิจกรรมธรรมศกึษาในโรงเรยีน  
กิจกรรมมหศัจรรย์วนัพระ โครงการเด็กดศีรีจนิดา พร้อมทัง้การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีนที่เขม้แขง็ ส่งผลให้ผู้เรยีน มคีวามเป็นจติอาสา มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มคีวามเป็นผูน้ าใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง โดยปรากฏเป็นที่ยอมรบัแก่ชุมชน สะท้อนได้จากการได้รบัรางวลัเชดิชูเกยีรติ และ
การไดร้บัเชญิเขา้ร่วมกจิกรรมจติอาสาต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ 
2.ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร 
 ผูบ้รหิารมุ่งเน้นการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในการจดัการศกึษาทีห่ลากหลาย ใหค้วามส าคญั
กบัการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมภิบาล โดยเฉพาะประเด็น “การมสี่วนร่วม” โดยคณะครู บุคลากร 
องคก์รเครอืขา่ยในการสนับสนุนสถานศกึษา ชุมชน และผูป้กครอง  มสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
วสิยัทศัน์ในการจดัการศกึษาร่วมกนั ซึง่คณะกรรมการสถานศกึษา ศษิยเ์ก่า ภาครฐั และภาคประชาชน
ในพื้นที่ มีความตัง้ใจและความพร้อมในการที่จะสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอย่างเต็มก า ลัง 
โรงเรยีนมกีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ จดัโครงสรา้งการบรหิารงานและกระจายอ านาจอย่างชดัเจน 
มกีระบวนการก ากบัตดิตามการปฏบิตังิานอย่างเป็นกลัยาณมติร โดยจุดเด่นซึง่เป็นเงื่อนไขความส าเรจ็ 
ในกระบวนการบริหารจดัการได้แก่ “บุคลากร” ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรกัในองค์กรและเชื่อมัน่
ศรัทธาในการปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จของสถานศึกษาและความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยมี
คุณลกัษณะที่เด่นชดัคอื “ความเป็นกลัยาณมติร” ต่อกนั มจีติวญิญาณของความเป็นครู มจีติอาสา มี
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนการ
บรหิารจดัการสถานศกึษาตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิใหบ้รรลุตามทีร่่วมกนัก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และมคีวามหมาย  

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรยีนด าเนินการอนุรกัษ์อาคารสถานที่ทางประวตัิศาสตร์
ซึง่เป็นตน้ก าเนิดแห่งความภาคภูมใิจของสถานศกึษา ไดแ้ก่ อาคารจนิดามณี และอาคารเทพสงัวรญาณ 
ซึง่เป็นอาคารเรยีนหลงัแรกใหค้งอยู่ในสภาพดัง้เดมิ ซึง่สะทอ้นเอกลกัษณ์ความเป็นไทย หากแต่ไดม้กีาร
พฒันาหอ้งเรยีนใหเ้ป็นหอ้งเรยีนเทคโนโลยทีีม่อีุปกรณ์รองรบัการจดัการเรยีนการสอนดว้ยระบบ ICT ที่
ทนัสมยัพรอ้มทัง้ม ีWIFI ใหบ้รกิารสบืคน้แก่นักเรยีนครอบคลุมทุกพืน้ที ่ดา้นสภาพแวดลอ้มทางชวีภาพ 



 

หน้า | 166  
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563     โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณ”ี 

โรงเรยีนตัง้อยู่ในชุมชนทีม่ภีูมปัิญญาดา้นการจกัสานระดบัประเทศ ได้แก่ ต าบลบางเจ้าฉ่า และมแีหล่ง
เรยีนรูท้างพระพุทธศาสนา  ไดแ้ก่ วดัขุนอนิทประมูล ซึง่ไดด้ าเนินการหลอมรวมสภาพแวดลอ้มดงักล่าว
สู่หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษา 
3.ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั  
 โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” มจีุดเด่นในการจดักระบวนการเรยีนที่มุ่งเน้นความคดิระดับสูง 
(Higher-Oder Thinking) มกีารพฒันาครูใหส้ามารถจดัการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ
วเิคราะห์ สงัเคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ คดิแบบประเมนิค่า โดยการเรยีนรู้แบบโครงงาน และการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การจดักิจกรรม/โครงการที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรยีน 
นอกจากนี้ยงัมกีารสอดแทรกหลกัสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกบัการจกัสาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสบืสานภูมิ
ปัญญาของทอ้งถิน่โดยมุ่งเน้นใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะทางดา้นอาชพี 
แผนพฒันำตนเองของสถำนศึกษำ 

ทศิทางการพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี”  ขบัเคลื่อนโดยการน าของ
ผูบ้รหิาร คณะครู บุคลากร เนน้การมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยมคีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานเป็นทีป่รกึษาหลกัและร่วมก ากบัตดิตาม เน้นการรบัฟังเสยีง ความตอ้งการของนักเรยีนและ
ผูป้กครอง และสอดคลอ้งตามนโยบายการพฒันาการศกึษาของชาตแิละตน้สงักดั โดยการน าขอ้มูลผล
การด าเนินงานทีผ่่านมามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนการพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีนให้
ตรงประเดน็ เน้นการปรบัปรุงพฒันาจุดอ่อน และส่งเสรมิประเดน็ทีม่ผีลการด าเนนิการทีด่อียูแ่ลว้ใหเ้กดิ
การพฒันาทีด่ขีึน้อยา่งต่อเนื่องดว้ย  

จากการพจิารณาผลการด าเนนิการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปี
การศกึษา 2563 และพจิารณายอ้นหลงั 3 ปี ก าหนดแผนพฒันาตนเองของสถานศกึษาเนน้การพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีนทัง้ดา้นผลสมัฤทธิท์างวชิาการและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหพ้รอ้ม
ต่อการเปลีย่นแปลง สามารถศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ มอีาชพีทีส่จุรติมรีายไดเ้ลี้ยงตนเองและครอบครวั 
และใชช้วีติอย่างมคีุณคา่และมคีวามสุขตอ่ตนเองและผูอ้ื่นรวมถงึสงัคมดว้ย  อย่างไรกต็ามยงัคง
ขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพการบรหิารและการจดัการและการพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ซึง่เป็นการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งสง่เสรมิเกื้อกูลใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพ
ผูเ้รยีนไดอ้ย่างยัง่ยนื  

โรงเรยีนไดก้ าหนดแผนการพฒันาคุณภาพและยกระดบัผลสมัฤทธิบ์นแนวคดิทีว่่าการพฒันา
คุณภาพและยกระดบัผลสมัฤทธิท์ีไ่ดผ้ลดทีีสุ่ดและเกดิผลอยา่งยัง่ยนืคอืการเริม่ตน้จากการพฒันา
คุณภาพการจดัการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนซึง่เชื่อมโยงไปถงึการพฒันาครูผูส้อนในการจดัการเรยีนรู ้การ
ทดสอบและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยเครื่องมอืทีม่มีาตรฐานดว้ยวธิแีละรูปแบบทีห่ลากหลาย 
การจดัใหม้แีหล่งเรยีนรู ้รวมถงึสือ่และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เป็นหอ้งเรยีนคณุภาพ 
ควบคู่กบัการส่งเสรมิโดยการจดัโครงการกจิกรรมสอนเสรมิเพือ่พฒันาคุณภาพและยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน รวมถงึการจดัโครงการ กจิกรรมต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รยีน  
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ตอนท่ี 4 ภำคผนวก 
 
-ประกาศใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563  
-บนัทกึขอ้ความการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาโดย
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
-ประกาศใชค้่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563  
-บนัทกึขอ้ความการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการการก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาโดยประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
-ค าสัง่คณะกรรมการระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563 

 -บนัทกึขอ้ความการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรบัรองรายงานผลการประเมนิตนเองของ 
สถานศกึษา  ปีการศกึษา 2563 โดยประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ประกาศโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 
เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา 2563 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏริูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและ
การศกึษาไทยในอนาคต ประกอบกบัมนีโยบายให้ปฏริูประบบการประเมนิและการประกนัคุณภาพทัง้
ภายในและภายนอกของทุกระดบัก่อนจะมกีารประเมนิคุณภาพในรอบต่อไป กระทรวงศกึษาธกิารจงึมี
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน และระดบัการศกึษา
ขัน้พื้นฐานศูนย์การศกึษาพเิศษ ลงวนัที่ 6 สงิหาคม 2561 โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” จงึมกีารปรบั
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและการมสี่วนร่วมของผู้เกีย่วขอ้ง ทัง้บุคลากรทุกคนในโรงเรยีน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 และรองรบัการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” จงึประกาศใชม้าตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2563               

  ประกาศ ณ วนัที ่ 1  เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 
 
       
      (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
     ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดบักำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 

เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน ปีการศกึษา 2563  
ฉบบัลงวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

............................................................. 
มำตรฐำนท่ี 1 คณุภำพของผู้เรียน 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสารและการคดิค านวณ  
2) มคีวามสามารถในการวเิคราะห ์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็ และแกปั้ญหา 
3) มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
4) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
6) มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี 

 1.2 คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 
1) การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด 

      2) ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
3) การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจติสงัคม 
 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร 
 2.1 มเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
 2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 
  2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศกึษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พฒันาครูและบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
 2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
 2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารและการจดัการเรยีนรู้ 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 
 3.1 จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติได้ 
 3.2 ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 
 3.3 มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
 3.5 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
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บนัทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 

ท่ี    วนัท่ี        เดอืน           พ.ศ.  

เรื่อง   การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการใชม้าตรฐานการของสถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2563 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ __________ 
 

เรียน   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 
          

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี”        อ าเภอ
โพธิท์อง จงัหวดัอ่างทอง สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่  2 
เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจ าปีการศกึษา 2563 เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา นัน้ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนโพธิท์อง “จินดามณี” เห็นชอบให้ด าเนินการ
ประกาศใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจ าปีการศกึษา 2562เพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และพจิารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

          
     (นายประสทิธิ ์ สุขขมุ) 

                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
      โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 
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ประกาศโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏริูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและ
การศกึษาไทยในอนาคต นโยบายปฏริูประบบการประเมนิและการประกนัคุณภาพการศกึษา ประกอบ
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขัน้
พื้นฐาน และระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานศูนย์การศกึษาพเิศษ ฉบบัลงวนัที่ 6 สงิหาคม 2561 โรงเรยีน
โพธิท์อง “จนิดามณี” จงึปรบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและการมสี่วนร่วมของผูเ้กีย่วขอ้ง ทัง้บุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี
การศกึษา 2562 และรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก นัน้ 
 เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” มคีุณภาพ
และมาตรฐาน โรงเรียนโพธิท์อง “จินดามณี” จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2563           

  ประกาศ ณ วนัที ่1 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 
 
       
      (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
     ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  
ปีการศกึษา 2563 

ฉบบัลงวนัที ่1 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
............................................................. 

 

มำตรฐำน / ประเดน็กำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน/ตวัช้ีวดัควำมส ำเรจ็ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

ภำพรวมสถำนศึกษำ ระดบั ดีเลิศ 
มำตรฐำนท่ี 1 คณุภำพของผู้เรียน ระดบั ดีเลิศ 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  1) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การ
สื่อสารและการคดิค านวณ 

ดเีลศิ 

  2) มคีวามสามารถในการวเิคราะห ์ คดิอย่างมี
วจิารณญาณ อภปิราย แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
และแกปั้ญหา 

 
ด ี

  3) มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม ด ี
  4) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ดเีลศิ 

  5) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูร
สถานศกึษา (ภาพรวมสถานศกึษา) 

ดเีลศิ 

     - กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ ดเีลศิ 
     - กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ ด ี
     - กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ  ดเีลศิ 
     - กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ปานกลาง 
     - กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาฯ  ดเีลศิ 
     - กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ  ดเีลศิ 
     - กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีฯ  ดเีลศิ 
     - กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาฯ  ด ี
   6) มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องาน
อาชพี 

ดเีลศิ 

1.2 คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน  
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มำตรฐำน / ประเดน็กำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน/ตวัช้ีวดัควำมส ำเรจ็ประเดน็กำร
พิจำรณำ 

   1) การมคีุณลกัษณะและค่านยิมทีด่ตีามที่
สถานศกึษาก าหนด 

ดเีลศิ 

   2) ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย ยอดเยีย่ม 
   3) การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ดเีลศิ 

   4) มสีขุภาวะทางร่างกายและจติสงัคม ดเีลศิ 
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำร
จดักำร 

ระดบั ยอดเย่ียม 

2.1 มเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศกึษา
ก าหนดชดัเจน 

ดเีลศิ 

2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา ยอดเยีย่ม 
2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คุณภาพผูเ้รยีน
รอบดา้นตามหลกัสตูรสถานศกึษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดเีลศิ 

2.4 พฒันาครูและบุคลากรใหม้คีวามเชี่ยวชาญทาง
วชิาชพี 

ยอดเยีย่ม 

2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อ
ต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

ยอดเยีย่ม 

2.6 จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบรหิารและการจดัการเรยีนรู ้

ยอดเยีย่ม 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 

ระดบั ดีเลิศ 

3.1 จดัการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติได ้

ดเีลศิ 

3.2 ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ี่ 
เอื้อต่อการเรยีนรู ้  

ดเีลศิ 

3.3 มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก ดเีลศิ 
3.4 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 

ดเีลศิ 

3.5 มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลบั
เพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้

ดเีลศิ 
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หมำยเหตุ  
  การก าหนดค่าเป้าหมายของภาพรวมสถานศกึษา และมาตรฐานการศกึษาทัง้ 3 มาตรฐาน 
ใหก้ าหนดเป็นระดบัคุณภาพ 5 ระดบั ดงันี้ 
 ระดบั ยอดเยีย่ม 
 ระดบั ดเีลศิ 
 ระดบั ด ี
 ระดบั ปานกลาง 
 ระดบั ก าลงัพฒันา 
  ส่วนการก าหนดค่าเป้าหมายรายประเดน็พจิารณา ก าหนดไดท้ัง้เชงิประมาณ (รอ้ยละ)  
และเชงิคุณภาพ (ระดบัคุณภาพ) ได้ตามที่สถานศกึษาก าหนด ทัง้นี้สถานศกึษาจะต้องมรีายละเอยีดใน

การก าหนดระดบัคุณภาพของค่าเป้าหมายดงักล่าวว่าพจิารณาอย่างไร 
 ระดบั ยอดเยีย่ม  91 - 100 
 ระดบั ดเีลศิ   75 - 90 
 ระดบั ด ี   65 – 74 
 ระดบั ปานกลาง  55 – 64 
 ระดบั ก าลงัพฒันา 0 – 54 
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บนัทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 

ท่ี    วนัท่ี        เดอืน           พ.ศ.  

เรื่อง   การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการของสถานศกึษา  
         ประจ าปีการศกึษา 2563 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

เรียน   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 
          

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี”     อ าเภอ
โพธิท์อง จงัหวดัอ่างทอง สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 5 ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่  2  
เดอืน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ได้พจิารณา เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน ประจ าปีการศกึษา 2563 เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา นัน้ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนโพธิท์อง “จินดามณี” เห็นชอบให้ด าเนินการ
ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ประจ าปีการศกึษา 2563 เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบ
มาพรอ้มนี้ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และพจิารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

 
           
(นายประสทิธิ ์ สขุขมุ) 

                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
      โรงเรยีนโพธิท์อง “จนิดามณี” 
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ค ำสัง่  โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดำมณี” 
ที ่ 137 / 2563 

เรื่อง   แต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
และตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาประจ าปีการศกึษา  2563 

และค าสัง่แกไ้ขเพิม่เตมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ค าสัง่งานประกนัคุณภาพ         ค าสัง่แกไ้ขเพิม่เตมิ 
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คณะทำงาน 

ที่ปรึกษา 

นายบรรจบ   เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี” 
นายปราโมทย์   อ่อนละม้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี” 
นางสาวสิริรักษ์    นักดนตรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี” 
นายสุวัฒน์     แดงประยูร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี” 
นางศรีอนงค์    ลิ้มสมบูรณ ์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี” 

 
งานประกันคุณภาพ 

นายถนอม       เปลี่ยนทอง 
นางสาวรดา   จันทร์หอม 
นางกรรณิการ์   สีลาด 
นางสาวกนิษฐา   รุ่งเรือง 
นางสาวพุทธิภรณ์   เกตุย้ิม 

 
ผู้ให้ข้อมูล 

นายวิชัย    ก่ำกระโทก นางสาวกัทลี      สังขวร   นางสาวนภัทร   วงษ์สาหร่าย            
นางอารีวรรณ    ทองคำมาก นางสาวน้ำฝน     ทองคำ  นางสาวบุษกร       แสงพงษ ์
นางณัฐกานต์    แก้วแสงแจ่ม นายโซ่ทอง    สระบัวทอง นางสาวสุวพร    พินธุพันธ์ 
นางชญานิษฐ์     นิลฤกษ์  นายปราโมทย์   สีมาตย์จันทร์ นายเทอดพงษ์   เสียงหวาน 
นางกรรณิการ์   สีลาด  นายสมชาย   มีสุวรรณ  นางสาวอิสราภรณ์  อินเอก 
นางสาวพุทธิภรณ์   เกตุย้ิม  นางวาสนา    เสนาพันธ์  นางสาวปราณีต   บุญเรืองรัตน์ 
นางสาวมณีรัตน์   ดอกไม้งาม นางสาวชลลดา   อ่อนพันธ์ุ  นายศรศิริ    สุขสอาด 
นายประวิทย์     เปลี่ยนดิษฐ์ นางสาวสุดารัตน์   รุ่งราษ ี  นางสาวมุกดา   สุวรรณธนิกา 
นางสาวมินตรา   อนันตรังสี นางสาวทิพวัลย์   แม้นศรี  นางสาวสุดารัตน์  ดอกมะขาม 
นางจิรวัฒน์     หลวงวงษ ์ นายกำพล   แสนฤทธ์ิ  นางสาวจินตนา   ปิติมล 
นางอมรรัตน์     ชื่นทิพย์  นายอาทิตย์   ยินยอม  นางสาววาสิฏฐี   สีงาม 
นางสาวสุชาดา   รักไทยวัฒนา นางพิมพ์ผกา    เฉลยชีพ  Mr. Frederick  C. Ectin 
นางสาวนันทนา   เริงพานิช  นายปราโมทย์   ทองคำมาก นายธนโชติ     ทองพิมล  
นางสาวรพีพร     ทองเพ็ชร  นางภิญญาพัชญ์   เดชเดชาโชติ นางสาวจิราภา   ผลศาส  
นายถนอม       เปลี่ยนทอง นายชิตพล   เครือแก้ว  นางสาวพรพิมล   ทรงบัณฑิตย์ 
นางพรพักตร์    เปี่ยมศักด์ิ นางจันทิมา    ปกป้อง  นายทะนงศักด์ิ      แก้วเขียว 
นางสาววันศิริ       สมบุญ  นางสาวจารุวรรณ   ไม้เที่ยง 
นางสาวสุกัลย์       เจริญกุล  นางสาวนิตยา   แก้วคงวงษ์ 
นางสาวพิมพ์พร     สมงาม  นางสาวสิดี   เปี่ยมศิริมงคล 
นางสาวกนิษฐา   รุ่งเรือง  นางสมพิศ     แดงประยูร 
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ผู้จัดทำเล่มรายงาน 

 
นางสาวสิริรักษ์    นักดนตรี 
นายปราโมทย์   อ่อนละม้าย 
นางสาวรดา   จันทร์หอม 
นางกรรณิการ์   สีลาด 
นางสาวสิดี   เปี่ยมศิริมงคล 
นางสาวกัทลี      สังขวร 
นายศรศิริ    สุขสอาด 
นางสาวกนิษฐา   รุ่งเรือง 
นางสาวพุทธิภรณ์   เกตุย้ิม 
นางสาวอิสราภรณ์  อินเอก 
นางสาวจารุวรรณ  ไม้เที่ยง 
นางสาวนิตยา   แก้วคงวงษ์ 
นายธนโชติ     ทองพิมล  
นายเทอดพงษ์   เสียงหวาน 
นางสาววันศิริ       สมบุญ 
นางสาวจินตนา   ปิติมล 
นางสาวมณีรัตน์   ดอกไม้งาม 
นางสาวนันทนา   เริงพานิช 
นายอาทิตย์   ยินยอม 
นายกำพล   แสนฤทธ์ิ 
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