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ค ำน ำ 
 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ท่ีก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และประชาชนในชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดท า
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อรายงานผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาตลอด      
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามค่าเป้าหมายด้านคุณภาพท่ีได้ประกาศใช้ ท้ังนี้ ผลการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีรายงานนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

 

 
งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

       โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
            ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
ชื่อเร่ือง : รายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โรงเรียน : โพธิ์ทอง “จินดามณี” สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๕ 
ข้อมูลพื้นฐำน : โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จัดการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  มีจ านวนนักเรียน ๑,๐๑๗ คน ครู (ข้าราชการ) ๕๔ คน ครูอัตราจ้าง  ๗ คน
ลูกจ้างประจ า ๔ คน  แม่บ้าน ๖ คน  
 ผลกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน  
มีผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ 
 ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียน
สามารถอ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จัก
การวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกแสดงความคิดเห็น 
หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่า ส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือ และสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียน รู้ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ เลือก
รับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคน สามารถเล่นกีฬาได้
อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต รวมถึงความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ส่งผลให้ผลการ
ประเมินด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 
 สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม/การด าเนินการเพื่อสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามค่า
เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน เพื่อ
ความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย และโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
แบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ “เพศวิถีศึกษา” รวมถึงการให้ความส าคัญกับการสืบค้นความรู้ด้วยตนเองจาก
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนและโครงการส่งเสริมการอ่าน การจัดกิจกรรมเพื่อใช้
หลักธรรมค าสอนพัฒนาความเข้มแข็งทางใจ ด้วยโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม ๑๒ ประการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมส าคัญ 
ได้แก่ “มหัศจรรย์วันพระ” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษา ผนวกเข้ากับการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนตามกิจกรรมระบบช่วยเหลือนักเรียน และโครงการสถานศึกษาสีขาว 
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 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
มีผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
ไว้อย่างชัดเจน โดยการระดมความคิด รับฟังข้อคิดเห็น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๕ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดหลักการด าเนินการตามกฎกระทรวง และหลักเกณฑ์วิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ขับเคล่ือนกระบวนการท่ีมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
มีผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน มี
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านการดูแล
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
 ด้านการจัดการ ได้จัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก ท้ัง
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน จัดสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้และมีความปลอดภัย เช่น ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและกล้องวงจรปิดให้เพียงพอต่อการใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตกแต่งรั้วด้านหน้าโรงเรียน ปรับปรุงสวนหย่อมและตกแต่งต้นไม้ให้
สวยงาม ร่มรื่น ตกแต่งบริเวณลานธรรมเพื่อเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ซ่อมแซมอาคาร
เรียน ห้องสุขา ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน จัดท าป้ าย อาคารสถานท่ี และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรตามค่านิยม “มีจิตอุทิศ เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน” 
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 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
มีผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน     
เป็นส าคัญ โดยการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายท่ีเน้นทักษะการคิด, จัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน, การจัดการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP), มีกระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพื่อการมีงานท า หลักสูตรทวิศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดปฏิบัติจริง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ครูมีกระบวนการศึกษา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้สอดรับกับความต้องการของ
ผู้เรียนมีการบริหารการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สนับสนุนผลการประเมินตนเองส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
เป้าหมายเกิดคุณภาพนักเรียนท้ังด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไป
พัฒนาการเรียนการสอนส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
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~ ๗ ~ 

 

ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ท่ีต้ัง ๑๔๒ หมู่ท่ี ๖ ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทองจังหวัด
อ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ โทร. ๐-๓๕๖๙-๑๘๒๘ โทรสำร     
๐ -๓๕๖๙ -๑๘๒๘  e-mail: phothong_jinda@hotmail.com website: http://www.pj.ac.th 
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อท่ี ๑๕ ไร่ ๒๐๐ ตารางวา เขต
พื้นท่ีบริการ ๑๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลอ่างแก้ว ต าบลสามง่าม ต าบลอินทประมูล ต าบลองครักษ์ ต าบล
บางระก า ต าบลบางเจ้าฉ่า ต าบลบ่อแร่ ต าบลบางพลับ ต าบลโพธิ์รังนก ต าบลร ามะสัก ต าบลยางซ้าย 
ต าบลทางพระ และต าบลหนองแม่ไก่ 
 

2. ข้อมูลผู้บริหำร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา  โทรศัพท์๐๖๑-๔๓๗๖๔๒๒ 

e-mail:whatmusic@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา จิตวิทยา
ชุมชน ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี  
๖ เดือน 

1. รองผู้อ านวยการโรงเรียน - 
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~ ๘ ~ 

 

  ๓. ข้อมูลครูและบุคลำกร 

ประเภท / ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
-  ผู้อ านวยการ   ๑  ๑ 
-  รอง/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      
-  ผู้จัดการ      
-  ผู้รับใบอนุญาต      

รวม      
๒. ผู้สอนมัธยมศึกษา      
-  ครูระดับมัธยมศึกษา  39 13  52 
-  ครูอัตราจ้าง(สอนมัธยม) 

   (สัญญาต้ังแต่ ๙ เดือนขึ้นไป) 
 6   6 

    - ครูต่างชาติ  1   1 
รวม      

๓. บุคลากรสายสนับสนุน      
-  เจ้าหน้าท่ี  1   1 
-  ลูกจ้าง  1   1 
-  อื่นๆ (ระบุ).........................      

รวม  48 14  62 
รวมทั้งสิ้น  48 14  62 

สรุปอัตรำส่วน 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับมัธยมศึกษำ   
    อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ ๑๗.๔๕ 
    อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ ๓๘.๗๗ 
    มีจ านวนครู  ครบช้ัน          ครบช้ัน        ไม่ครบช้ัน  ในระดับช้ัน......................... 
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์ เท่ากับ เทอม ๑ ≈ ๑๗.๙๕ / เทอม 
๒ ≈ ๑๘.๓๐  
*หมำยเหตุ การนับจ านวนครูอัตราจ้างให้นับเฉพาะผู้ท่ีท าสัญญาต้ังแต่ ๙ เดือนขึ้นไปเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 

√  
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~ ๙ ~ 

 

ตำรำงสรุปจ ำนวนครู จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

วิชำเอก / โท 
จ ำนวนครูที่มีวุฒิกำรศึกษำ 

วิชำเอก 
จ ำนวนครูที่มีวุฒิกำรศึกษำ 

วิชำโท 

ภาษาไทย ๗ ๑ 
คณิตศาสตร์ ๓ ๓ 
วิทยาศาสตร์ ๖ ๔ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ ๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑ 
ศิลปะ ๒ ๑ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗ ๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๙ ๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔ ๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๖ ๑๓ 
* หมำยเหตุ การนับจ านวนครูทุกระดับให้นับเฉพาะครูและครูอัตราจ้าง (สัญญาต้ังแต่ ๙ เดือนข้ึนไป) เท่าน้ัน 

 
๔. ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๑,๐๑๗ คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ระดับชั้น
เรียน 

จ ำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชำย หญิง 

ม.๑ ๕ ๑๐๘ ๙๕ ๒๐๓ ๔๑ 
ม.๒ ๕ ๑๐๒ ๙๘ ๒๐๐ ๔๐ 
ม.๓ ๕ ๑๐๘ ๙๒ ๒๐๐ ๔๐ 
ม.๔ ๔ ๖๔ ๙๑ ๑๕๕ ๓๙ 
ม.๕ ๔ ๕๕ ๘๗ ๑๔๒ ๓๖ 
ม.๖ ๔ ๕๖ ๙๑ ๑๔๗ ๓๗ 
รวม ๒๗ ๔๙๓ ๕๕๔ ๑,๐๔๗ ๓๙ 

 
*  ข้อมูลจ านวนนักเรียน  ณ วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
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~ ๑๐ ~ 

 

๕. ข้อมูลทรัพยำกร 
 

รำยละเอียด มี/ไม่มี รำยละเอียด 
1. อาคารเรียน มี อาคารเรียนแบบ 210 จ านวน 1 หลัง 

อาคารเรียนแบบ 2 ช้ัน 6 ห้อง พิเศษ จ านวน 1 
หลัง 
อาคารเรียนแบบ 218 จ านวน 1 หลัง 
อาคารเรียนแบบ 318 จ านวน 1 หลัง 
อาคารเรียนแบบ 424ล จ านวน 1 หลัง 

2. อาคารโรงฝึกงาน มี อาคารโรงฝึกงานแบบ 204 จ านวน 1 หลัง 
3. อาคารช่ัวคราว ไม่มี - 
4. โรงฝึกพลศึกษา ไม่มี - 
5. บ้านพักครู  มี บ้านพักครูแบบ สปช.301/26 จ านวน 3 หลัง 

บ้านพักครูแบบ สปช.302/28 จ านวน 1 หลัง 
บ้านพักครูแบบ กรมสามัญ จ านวน 5 หลัง 

6.บ้านพักนักการภารโรง มี บ้านพักภารโรง/32  จ านวน 1 หลัง 
7. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม ไม่มี - 
8. สนามบาสเก็ตบอล มี ใช้พื้นท่ีอาคารโดมอเนกประสงค์ 1 สนาม 
9. สนามฟุตบอล มี สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1 จ านวน 1 สนาม 
10.อาคารวัฒนธรรม ไม่มี - 
11. สนามตะกร้อ มี ใช้พื้นท่ีอาคารโดมอเนกประสงค์ 1 สนาม 
12. สระน้ า ไม่มี - 
13. อาคารอเนกประสงค์ มี อาคารโดมอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง 

อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ(3ช้ัน) จ านวน 1 
หลัง 
อาคารหอประชุม 100/27 จ านวน 1 หลัง 

14. ห้องสมุด มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 424ล) 
15. ห้องพยาบาล มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 218) 
16. ห้องคอมพิวเตอร์ มี จ านวน 3 ห้อง (อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

(3ช้ัน) ) 
17. ห้องดนตรี มี ห้องดนตรีสากล จ านวน 1 ห้อง (อาคารโรงฝึกงาน) 

ห้องดนตรีไทย จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 2 
ช้ัน 6 ห้อง พิเศษ) 

18. อาคารประชาสัมพันธ์ มี ดัดแปลงจากหอสมุดเดิม 
19. ถังเก็บน้ า มี หอส่งน้ า(ประปาโรงเรียน) 
20. ห้องน้ านักเรียน มี ห้องน้ านักเรียนชาย 4 หลัง 

ห้องน้ านักเรียนหญิง 2 หลัง 
21. อัฒจันทร์  มี แบบกรมพละ จ านวน 1 หลัง 
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รำยละเอียด มี/ไม่มี รำยละเอียด 
22. ห้องโสตทัศนศึกษา มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

(3ช้ัน)  
23. ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 318) 
24. ห้องจริยธรรม มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 218) 
25. ห้องภูมิปัญญา มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 218) 
26. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 210) 
27. ส่ือ มี โปรเจคเตอร์  62   เครื่อง 

โทรทัศน์  4  เครื่อง 
กระดาษอัจฉริยะ  2  เครื่อง 
เครื่องฉายทึบแสง  8  เครื่อง 

๖. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร  
 ๖.๑ ค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (ช้ันม.๑-ม.๖) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำพื้นฐำน ระดับชั้น 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

โดยมีค่าเป้าหมายดังนี้ 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐.๐๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาต่างประเทศ  

ต้ังแต่ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๕.๐๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์  

ต้ังแต่ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๕.๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการงานอาชีพ  

ต้ังแต่ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐.๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย  

ต้ังแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๐.๐๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์  

ต้ังแต่ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๕.๐๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษาฯ  

ต้ังแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๕.๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสุขศึกษาฯ  

ต้ังแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
จ านวนผู้เรียนร้อยละ ๖๕.๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปะ  

ต้ังแต่ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒ ~ 

 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย 57.79 61.02 56.40 
คณิตศาสตร์ 68.49 71.51 66.91 
วิทยาศาสตร์ 75.65 84.80 89.75 
ภาษาต่างประเทศ 78.63 80.71 81.23 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

61.64 6๓.๘๒ 7๔.0๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 68.74 68.48 71.90 
ศิลปะ 77.79 78.44 84.46 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 81.00 87.75 84.70 

 
หมายเหตุ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามค่าเป้าหมาย 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ใช้ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน 
    ตามค่าเป้าหมาย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ รายวิชาวิทยาศาสตร์ใช้วิชาเพิ่มเติม  
 
  

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓ ~ 

 

   
 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
ระดับช้ันมัธยมปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
89.75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 84.7 ศิลปะ ร้อยละ 84.46 ภาษาต่างประเทศ ร้อย
ละ 81.23 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 79.01 สุขศึกษาแลพลศึกษา ร้อยละ 71.9 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ  66.91 ภาษาไทย ร้อยละ 56.4 ตามล าดับ 
 

 
 
  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
ระดับช้ันมัธยมปีท่ี 1-6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 - ๒๕๖๒ รายวิชาท่ีมีผลการเรียนเพิ่มขึ้น ตลอด 
3 ปีได้แก่  วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ 
   
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๔ ~ 

 

 

๖.๒ ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (ช้ันม.๑-ม.๖) 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน  ไม่ผ่ำน 
เฉลี่ยร้อยละ 65.89 30.79 2.95 0.37 

ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 96.68 2.95 0.37 
 

หมายเหตุ  ไม่ผ่านร้อยละ 0.37 เนื่องจากนักเรียนไม่มีตัวแต่รายช่ือยังอยู่ในระบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๕ ~ 

 

 
๖.๓ ผลกำรประเมินอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (ช้ันม.๑-ม.๖) 
 

 
หมายเหตุ  ไม่ผ่านร้อยละ 0.32 เนื่องจากนักเรียนไม่มีตัวแต่รายช่ือยังอยู่ในระบบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่ำนคิดวิเครำะห์ 
  

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน  ไม่ผ่ำน 

เฉลี่ยร้อยละ 57.46 37.95 4.27 0.32 
ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 95.41 4.27 0.32 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๖ ~ 

 

 
๗. ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน 

 
ผลกำรประเมินระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ระดับช้ัน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๓.๔๑ ๑๙.๘๓ ๒๙.๘๙ ๒๗.๘๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง ๔๗.๓๑ ๒๔.๔๐ ๓๑.๖๑ ๒๘.๘๙ 
คะแนนเฉล่ียระดับ สพม.๕ ๔๘.๐๔ ๒๖.๑๗ ๓๒.๐๓ ๒๙.๓๖ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. ๔๘.๗๗ ๒๖.๕๕ ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕ 

 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๗ ~ 

 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
ระดับช้ัน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๔.๐๐ ๑๗.๖๑ ๒๖.๘๘ ๓๒.๗๕ ๒๒.๑๔ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง ๔๘.๖๕ ๒๒.๑๑ ๒๘.๙๐ ๓๓.๕๐ ๒๕.๙๓ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. ๕๐.๐๗ ๒๔.๖๔ ๒๙.๔๘ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๘ ~ 

 

ผลกำรประเมินระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

ระดับช้ัน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๕.๔๖ ๒๔.๕๗ ๓๑.๕๙ ๒๕.๖๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง ๕๓.๑๘ ๒๘.๓๘ ๓๕.๑๑ ๒๗.๘๘ 
คะแนนเฉล่ียระดับ สพม.๕ ๕๕.๐๔ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ ๒๙.๑๐ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. ๕๔.๕๘ ๒๙.๙๘ ๓๕.๘๑ ๒๙.๓๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 

 
 
 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๙ ~ 

 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
ระดับช้ัน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๓๙.๘๔ ๒๑.๑๕ ๒๗.๔๗ ๒๔.๖๙ ๓๒.๙๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง ๔๔.๗๙ ๒๗.๐๐ ๒๙.๗๑ ๒๘.๗๐ ๓๔.๒๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับ สพม.๕ ๔๘.๑๖ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๑.๑๕ ๓๕.๔๘ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. ๔๗.๙๖ ๓๑.๕๙ ๓๐.๗๕ ๓๑.๙๐ ๓๕.๓๐ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๐.๗๒ ๓๐.๕๑ ๓๑.๔๑ ๓๕.๑๖ 

 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๐ ~ 

 

ผลกำรประเมินระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

ระดับช้ัน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๗.๗๖ ๒๐.๑๗ ๒๘.๙๔ ๒๘.๘๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง ๕๔.๓๔ ๒๕.๑๗ ๒๙.๔๘ ๓๑.๒๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับ สพม.๕ ๕๔.๘๗ ๒๖.๒๗ ๒๙.๖๙ ๓๒.๐๙ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 

 
 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๑ ~ 

 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
ระดับช้ัน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๓๕.๔๘ ๑๗.๙๗ ๒๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ๒๒.๓๙ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง ๔๐.๔๕ ๒๒.๒๕ ๒๘.๔๘ ๓๔.๙๐ ๒๕.๙๔ 
คะแนนเฉล่ียระดับ สพม.๕ ๔๒.๒๐ ๒๔.๘๐ ๒๘.๙๘ ๓๕.๖๗ ๒๗.๐๙ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. ๔๓.๐๒ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ ๓๖.๑๐ ๒๘.๙๗ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ 

 
 
 
 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๒ ~ 

 

เปรียบเทียบผลกำรทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-
๒๕๖๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ระดับชั้น/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๕๖๐ ๔๓.๔๑ ๑๙.๘๓ ๒๙.๘๙ ๒๗.๘๕ 30.25 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๕๖๑ ๔๕.๔๖ ๒๔.๕๗ ๓๑.๕๙ ๒๕.๖๓ 31.81 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๕๖๒ ๔๗.๗๖ ๒๐.๑๗ ๒๘.๙๔ ๒๘.๘๓ 31.43 

 
 

 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ รายวิชาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียเพิ่ มขึ้นตลอด 3 ปี ได้แก่           
วิชา ภาษาไทย  

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
รายวิชาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2561 – 2562 ได้แก่ ภาษาไทย ร้อยละ 45.46 – 
47.76 วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25.63 – 28.83 
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~ ๒๓ ~ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
ระดับชั้น/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา รวม 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๕๖๐ ๔๔. ๑๗.๖๑ ๒๖.๘๘ ๓๒.๗๕ ๒๒.๑๔ 28.68 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๕๖๑ ๓๙.๘๔ ๒๑.๑๕ ๒๗.๔๗ ๒๔.๖๙ ๓๒.๙๓ 29.22 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๕๖๒ ๓๕.๔๘ ๑๗.๙๗ ๒๕.๐๐ ๓๒.00 ๒๒.๓๙ 26.57 

 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6  รายวิชาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2561 – 2562 ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 32.00 
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~ ๒๔ ~ 

 

๘. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒) 
 

ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๕ ~ 

 

ส่วนที่ ๒  
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
กระบวนกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครู
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมี
การออกแบบ การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดม
สมอง รูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) การสืบเสาะหาความรู้ การระดมสมองแบบลงมือ
ปฏิบัติจริงแบบร่วมมือกันเรียนรู้    โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค์ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาเป็นหลักแบบลงมือปฏิบัติจริงร่วมมือกันเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการคิด กระบวนการแก้ไขปัญหาเป็นหลักส่งเสริมให้มี การจัดการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา 
การท าโครงงาน ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาเรื่องการ
อ่านออก เขียนได้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ 
ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล 
ได้แก่ ห้องสมุด  ห้องสืบค้น มุ่งสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือกับสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองและโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์  ครูร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการมีการน าปัญหา
ท่ีเกิดจากการสอนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้หาแนวทางร่วมกันแก้ไขจนเกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นมีการออกแบบ
การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ  
 สถานศึกษาได้มีการด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข     ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน โดยด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ให้รู้เท่าทันส่ือและส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์ โดยการจัด
ค่ายวิชาการ (โพธิ์ทองนิทรรศ) ค่ายคุณธรรมวิเคราะห์กิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะตามค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีระบบ การแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิตท่ีเข้มแข็งให้ความส าคัญ
กับการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ให้ความรู้
เรื่องกฎจราจร สารเสพติด โครงการTo Be Number One ส่งเสริมการออกก าลังกาย ความรู้เรื่อง
ขยะรีไซเคิลและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การจักสาน การท าขนมไทย เป็นต้น  
 นอกจากนี้สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม     และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เช่น กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละกลุ่ม
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~ ๒๖ ~ 

 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย วันสุนทรภู่ กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมร่วมประเพณีวัฒนธรรมกับชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงฯลฯ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียน
สามารถ 
อ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการ
วางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือ และ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือก
รับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคน สามารถเล่นกีฬาได้
อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ส่งผลให้ผลการ
ประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ ท้ังนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
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~ ๒๗ ~ 

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 ๑.๑.๑. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยปีกศ.
๒๕๖๒  

 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลกำร
ประเมินเม่ือเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 

 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 1. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวิเคราะห์
ตัวช้ีวัดเพื่อการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร และรายวิชา เพื่อให้ ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล 
 2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีท้ังครูและผู้เรียนไปพร้อมกัน บนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 4. สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหรือสืบค้นด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. มีการใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย การสอนแบบระดมสมอง การสอนแบบลงมือ
ปฏิบัติ การใช้สถานการณ์จ าลอง การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง การสอนโดยใช้เกม การสอนโดยใช้
แผนท่ีความคิด เพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม 
และอารมณ์  
 6. มีการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย เช่น การท าแบบทดสอบท้ัง
แบบปรนัยและอัตนัยท่ีผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ตรงตามตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ การแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้ การส่ือสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 7. น าผลการวัดและประเมินผลสู่การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๘ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
1. โครงการรักการอ่าน 
 

๑. โครงการ  “กิจกรรมรักการ
อ่าน” เป็นการพัฒนาและปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
เป็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

เชิงปริมำณ นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทอง 
“จินดามณี” ร้อยละ 90 มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  มีทักษะ
ในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกันและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ 
 
เชิงคุณภำพ  นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมสามารถ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น   เพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 
 

2. โครงการกิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

- ประชุมครู 
- เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
- คัดเลือกนักเรียนตาม
ความสามารถ 
- ด าเนินการฝึกซ้อมแต่ละทักษะ
โดยแบ่งครูรับผิดชอบทุกทักษะ 
-ประเมินโครงการ 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนได้รว่มแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทยทุกกิจกรรม(17คน) 
 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้า
แข่งขันทักษะทางภาษาไทยตาม
ความสามารถ ได้รับเกียรติบัตรทุกคน 
 

3. โครงการกิจกรรมค่าย
วิชาการ 

- ครูในกลุ่มสาระฯประชุม
ร่วมกันเสนอกิจกรรม 

- ครูผู้รับผิดชอบ จัดเตรียม
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมและด าเนินการเขียน
รายละเอียดในการขอใช้
งบประมาณตามโครงการท่ี

เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดา
มณี” ร้อยละ 90 มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมสามารถ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปล่ียน   
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กันและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๙ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
เสนอขออนุมัติโครงการ 

- ครูร่วมกันจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญดังกล่าว 

- ประเมินความพึงพอใจ 

 

นักเรียนสูงขึ้น 
เชิงคุณภำพ 
คุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย ของ
นักเรียนได้มาตรฐานการศึกษาตามท่ี
โรงเรียนได้วางเป้าหมายไว้  และผล
การประเมินทักษะการอ่าน  การฟัง
การดูการเขียน  การพูดเป็นไปตาม
เกณฑ์  

4. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

-  ประชุมครูในกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ภาษาไทย 
-  ส ารวจความต้องการในการใช้   
   ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้จัดการ  
   เรียนรู้ 
- จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร 
-  ด าเนินการจัดซื้อ 
- ประเมินโครงการ 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดา
มณี” ร้อยละ 90 มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมสามารถ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กันและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม  สามารถเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรู้
ความสามารถไปแข่งขันในสถาบัน
ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๐ ~ 

 

 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ระดับช้ัน ช่ือวิชา 

จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ยอด
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ ภาษาไทย ๒ ๑๙๕ ๔๒ ๔๑ ๔๑ ๖๘ ๓ 
ม.๒ ภาษาไทย ๔ ๑๙๑ ๑๐๐ ๔๓ ๒๓ ๒๔ ๑ 
ม.๓ ภาษาไทย ๖ ๑๙๓ ๘๑ ๓๙ ๔๐ ๒๙ ๔ 
ม.๔ ภาษาไทย ๒ ๑๔๓ ๓๘ ๒๒ ๖๖ ๘ ๙ 
ม.๕ ภาษาไทย ๔ ๑๓๔ ๓๔ ๖๔ ๓๖ - - 
ม.๖ ภาษาไทย ๖ ๑๔๗ ๙๕ ๔๔ ๕ ๒ ๑ 

สรุปรวม       
 

*   ทุกระดับช้ันประเมินระดับคุณภาพการการทดสอบในรูปแบบของช้ินงาน และการปฏิบัติ 

๑) จ านวนผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการส่ือสารภาษาไทย  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๑ ~ 

 

 

 
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
 - รูปเล่มสรุปโครงการรักการอ่าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๒ ~ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้ ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้
ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด มีเจตคติท่ีดี เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียน
ภาษาต่างประเทศ บนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 4. สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหรือสืบค้น และพัฒนาทักษะทางภาษาด้วย
ตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
กิจกรรมแข่งขัน 
ทักษะวิชาการ 
 

-ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการ
ท างาน 
-ครูฝ่ายแผนงานเขียนรายละเอียดใน
การขอใช้งบประมาณ 
-ครูฝ่ายพัสดุ ด าเนินการท าเรื่องขอ
อนุมัติจัดซื้อ แล้วน ามามอบให้ครู 
แต่ละคนเพื่อน ามาใช้ในการ
ประกอบการจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ ตามความสามารถของตน 

กิจกรรมค่ายวิชาการ 
 

-ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการ
ท างาน  
-ครูฝ่ายแผนงานเขียนรายละเอียดใน
การขอใช้งบประมาณ 
-ครูฝ่ายพัสดุของกลุ่มสาระฯ 
ด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ 
แล้วน ามามอบให้ครูแต่ละคนเพื่อ
น ามาใช้ในการประกอบการจัด
กิจกรรม 
 
 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนทุกคนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความสมารถ
ทางภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 
 

-วางแผนการด าเนินงานโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
-ผลิตส่ือ/เอกสารประกอบการ

เชิงปริมาณ 
-ครูและนักเรียนทุกคนได้น าเสนอผลงาน
โดยใช้ภาษาอังกฤษ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๓ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าเสนอ 
-จัดซื้อส่ือ/นวัตกรรม 
-จัดเตรียมของขวัญ ของรางวัล 

เชิงคุณภาพ 
-การน าเสนอผลงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ได้รับการสนับสนุน พัฒนาและปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถท าให้ครูและ
ผู้เรียนเกิดทักษะและการน าเสนอผลงาน
โดยใช้ภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ
เทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
-ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก 

กิจกรรมค่าย
ภาษาต่างประเทศ 

-วางแผนการด าเนินงานโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
-จัดหาสถานท่ีจัดค่าย 
-จัดซื้อส่ือ/นวัตกรรม 
-ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 
100 คน จากกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมและคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 
-ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก 

กิจกรรมเสียงตามสาย
ภาษาต่างประเทศ 

วางแผนการด าเนินงานโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
-แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
-ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อท ากิจกรรม 
-ตรวจสอบข้อมูลจากการด าเนิน
กิจกรรม 
 
 

เชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเสียงตามสาย 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

กิจกรรม 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

-ขออนุมัติโครงการ 
-แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
-ด าเนินการตามข้ันตอน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้โดยผ่าน
ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศท้ัง 4 ด้าน 

กิจกรรม 
พัฒนาส่ือและ
นวัตกรรม 

-ขออนุมัติโครงการ 
-แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
-ด าเนินการตามข้ันตอน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะด้านการฟัง 
พูด อ่าน เขียน สามารถน าเสนอผลงาน
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ในรูปแบบต่างๆได้ 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศท้ัง 4 ด้าน 

กิจกรรม Good 
Morning English 

-ขออนุมัติโครงการ 
-แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
-ด าเนินการตามข้ันตอน 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะด้านการฟัง 
พูด อ่าน เขียน สามารถน าเสนอผลงาน
ในรูปแบบต่างๆได้ 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

  
- 

 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
 เอกสารการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๕ ~ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
 ๑. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวิเคราะห์
ตัวช้ีวัดเพื่อการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร และรายวิชา เพื่อให้ ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล 
 ๒. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีท้ังครูและผู้เรียนไปพร้อมกัน บนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 ๔. สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหรือสืบค้นด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๕. มีการใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัย การสอนแบบระดมสมอง การสอนแบบลงมือ
ปฏิบัติ การใช้สถานการณ์จ าลอง การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง การสอนโดยใช้เกม การสอนโดยใช้
แผนท่ีความคิด เพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม 
และอารมณ์  
 ๖. มีการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย เช่น การท าแบบทดสอบท้ัง
แบบปรนัยและอัตนัยท่ีผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ตรงตามตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ การแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้ การส่ือสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 ๗. น าผลการวัดและประเมินผลสู่การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
กิจกรรมแข่งขัน 
ทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 

-ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการ
ท างาน 

-ครูฝ่ายแผนงานเขียนรายละเอียดใน
การขอใช้งบประมาณ 

-ครูฝ่ายพัสดุ ด าเนินการท าเรื่องขอ
อนุมัติจัดซื้อ แล้วน ามามอบให้ครูแต่
ละคนเพื่อน ามาใช้ในการ
ประกอบการจัดกิจกรรม 

- ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
รายงานผลการฝึกซ้อมว่าประสบ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด เพื่อหา
วิธีแก้ไขให้ดีขึ้น 
 

เชิงปริมำณ 
ผู้เรียน 9 คน ท่ีได้รับการคัดเลือกได้เข้า
แข่งขันระดับจังหวัด 
 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดให้ 
 

กิจกรรมค่ายวิชาการ -ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการ เชิงปริมำณ 
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

ท างาน  

-ครูฝ่ายแผนงานเขียนรายละเอียดใน
การขอใช้งบประมาณ 

-ครูฝ่ายพัสดุของกลุ่มสาระฯ 
ด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ 
แล้วน ามามอบให้ครูแต่ละคนเพื่อ
น ามาใช้ในการประกอบการจัด
กิจกรรม 

- นักเรียน 1200 คน มีอุปกรณ์ เกม ท่ี
ใช้จัดนิทรรศการอย่างพอเพียง 
- ครู 6 คน ได้รับอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการอย่างพอเพียง 
เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดให้ 
 

กิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการ
ท างาน 

- - ครูในกลุ่มสาระฯประชุมร่วมกัน
เสนอกิจกรรม 

- - ครูผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการจัดกิจกรรมและด าเนินการ
เขียนรายละเอียดในการขอใช้
งบประมาณตามโครงการท่ีเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

- - ครูร่วมกันจัดกิจกรรมในแต่ละ
สัปดาห์ 

- ครูฝ่ายพัสดุของกลุ่มสาระฯ 
ด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ 
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในโครงการ แล้ว
น ามามอบให้ครูแต่ละคนเพื่อ
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรม 

เชิงปริมำณ 
นักเรียน 200 คน มีอุปกรณ์ เกม ท่ีใช้
จัดกิจกรรมอย่างพอเพียง 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดให้ 
  

กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียน 

- ครูในกลุ่มสาระฯประชุมร่วมกัน
เสนอกิจกรรม 

- ครูผู้รับผิดชอบ จัดเตรียม
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม
และด าเนินการเขียนรายละเอียด
ในการขอใช้งบประมาณตาม
โครงการท่ีเสนอขออนุมัติ
โครงการ 

- ครูร่วมกันจัดกิจกรรมในแต่ละ
สัปดาห์ 
- ครูฝ่ายพัสดุของกลุ่มสาระฯ 

ด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติ

เชิงปริมำณ 
- ครู 6 คน นักเรียน 50 คน มี

อุปกรณ์ท่ีใช้จัดกิจกรรมอย่าง
พอเพียง 

เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนมีความพึงพอใจในการ

จัดกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดให้ 
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
จัดซื้อ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน
โครงการ แล้วน ามามอบให้ครูแต่
ละคนเพื่อน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรม 
กิจกรรมปรับปรุง
อาคารจินดามณี 

- ครูในกลุ่มสาระฯประชุม
ร่วมกันเสนอ 

- ครูผู้รับผิดชอบ จัด
เตรียมการจัดกิจกรรมและ
ด าเนินการเขียน
รายละเอียดในการขอใช้
งบประมาณตามโครงการท่ี
เสนอขออนุมัติโครงการ 

- ครูร่วมกันดูแล
สภาพแวดล้อม 

- ครูฝ่ายพัสดุของกลุ่มสาระฯ 
ด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติ
จัดซื้อ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน
โครงการ 

เชิงปริมำณ 
ห้องเรียน 6 ห้องได้รับการซ่อมแซม 
เชิงคุณภำพ 
ความพึงพอใจ ของครู และนักเรียน จาก
การปรับปรุงอาคารจินดามณี 
 

กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายครู
คณิตศาสตร์ เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์คะแนน  
O - Net 

- คณะครูในกลุ่มสาระฯ 
ประชุมร่วมกัน เพื่อวาง
แผนการท างานเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม 

- ท าส ารวจคาบสอนและ
ติดต่อครูในเครือข่าย 
ประสานงานการจัด
กิจกรรม 

- ด าเนินการเขียน
รายละเอียดในการขอใช้
งบประมาณตามโครงการท่ี
เสนอขออนุมัติโครงการ 

- ด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติ
จัดซื้อ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน
โครงการ  

- จัดท าเอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรม 

- ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

เชิงปริมำณ 
- ครู 5 คน นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 1 – 2  
เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนมีความพึงพอใจในการ

จัดกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดให้ 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๘ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
กิจกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- ประชุมวางแผนการด าเนินการ 

- จัดท าเอกสาร 

- สอนตามตารางท่ีวิชาการก าหนด 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดให้ 

กิจกรรมการศึกษาดู
งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อ
มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

- ประชุมวางแผนการด าเนินการ 

- ปรึกษา เพื่ อ เลือกโรงเรียน
ต้นแบบ 

- ติดต่อสถานท่ีหรือหน่วยงานท่ี
จะไปศึกษาดูงาน 

- ท าหนังสือราชการขออนุญาต 

- ท าหนังสือราชการขอขอบคุณ   

- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

- ประเมินผลการด าเนินการ 
- สรุปผลการด าเนินการ 

เชิงปริมำณ 
ครูกลุ่มสาระฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
ครูกลุ่มสาระฯ มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดให้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๙ ~ 

 

 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 สรุปผลการประเมิน       
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน       
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน       
 ๑) จ านวนผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการคิดค านวณ    
   

 
 

ระดับชั้น 

 
 

วิชำ 

 
จ ำนวน
นักเรียน 

ระดับผลกำรเรียน 
๕.๐ 
ยอด
เย่ียม 

๔.๐ 
ดีเลิศ 

๓.๐ 
ดี 

๒.๐ 
ปาน
กลาง 

๑.๐ 
ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ คณิตศาสตร์ 194 5 20 97 69 3 
ม.๑ คณิตศาสตร์ 194 2.58 10.31 50.00 35.57 1.55 
ม.๒ คณิตศาสตร์ 197 10 62 112 5 8 
ม.๒ คณิตศาสตร์ 197 5.08 31.47 56.85 2.54 4.06 
ม.๓ คณิตศาสตร์ 195 12 23 42 110 8 
ม.๓ คณิตศาสตร์ 195 6.15 11.79 21.54 56.41 4.10 

ม.๔ คณิตศาสตร์ 145 1 32 70 31 11 
ม.๔ คณิตศาสตร์ 145 0.69 22.07 48.28 21.38 7.59 
ม.๕ คณิตศาสตร์ 132 42 41 34 3 12 
ม.๕ คณิตศาสตร์ 132 31.82 31.06 25.76 2.27 9.09 
ม.๖ คณิตศาสตร์ 140 36 38 38 28 0 

ม.๖ คณิตศาสตร์ 140 25.71 27.14 27.14 20 0 
 รวม 1003 106 216 393 246 42 
 ร้อยละ 100 10.57 21.54 39.18 24.53 4.19 
 
ค่าเป้าหมายนักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา ร้อยละ ๗๐        
 ผลรวมของร้อยละท่ีนักเรียนได้ระดับดีขั้นไป   ๗๑.๒๙  สูงกว่าเป้าหมาย  
 
 

- 
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
 เอกสารรายงาน โครงการ / กิจกรรม 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๐ ~ 

 

แผนงำนหรือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิมของมำตรฐำนที่ ๑ 

       กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ ใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอนและ
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและประกอบอาชีพ พร้อมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ มีทักษะท่ีส าคัญในการพัฒนาตนเองเป็นผู้ใช้คณิตศาสตร์อย่าง
มีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกของความเป็นไทย อนุรักษ์ภาษาและศิลปวัฒนธรรม มีความภูมิใจในชาติ 
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมข้ามวัฒนธรรมได้ มีทักษะในการก ากับดูแลตนเองส าหรับการด ารงชีวิตใน
อนาคตอย่างมีคุณภาพ เห็นคุณค่าของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม กล้าเป็นผู้สร้างความ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดี ให้แก่ตนเองและส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๑ ~ 

 

๑.๑.๒. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยและแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
ผลกำรประเมิน 

 
เปรียบเทียบผลกำร
ประเมินเม่ือเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี 
(จ านวนผู้เรียน 

ร้อยละ ๙๐.๐๐% ) 
 

ดีเลิศ 
(จ านวนผู้เรียน 

ร้อยละ ๙๐.๑๓%) 
  

ผลการประเมินสูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

หมำยเหตุ  จ านวนผู้เรียนร้อยละ  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ได้มีการส่งเสริม พัฒนาความสามารถผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผ่าน
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
ภาษาไทย โดยการเรียนรู้แบบเชิงรุก(Active learning) เน้นพัฒนาผู้เรียน ในการฝึกคิดวิเคราะห์ 
ความคิดต้ังปัญหาหรือประเด็นสนใจ ๑ ประเด็น สมมติฐาน รวบรวมข้อมูลหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ออกแบบการทดลอง ลงมือท าการทดลอง/สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา สรุปผลสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ออกมาในใช้แผนผังมโนทัศน์ แก้ไขปัญหาโจทย์ สถานการณ์ต่างๆ แบบฝึกหัด การ
แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ การท างานกลุ่มระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น อีกท้ังโรงเรียนโพธิ์
ทอง“จินดามณี”ยังจัดโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริม พัฒนาความสามารถผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๒ ~ 

 

๒. กระบวนกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรียน 
โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

โครงกำรที่ ๗ พัฒนาการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 
 

ขั้นวำงแผน(PLAN) 
- ประชุมวางแผนและจัดท า
โครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นด ำเนินกำร(DO) 
- แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ต่างๆ 
- ประชาสัมพันธ/์รับสมัคร
นักเรียนผู้มีความสามารถและ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
- ด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียนก่อน
เข้าร่วมการแข่งขัน 
- น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ กับหน่วยงานต่างๆ 
- จัดท าหลักฐานและเบิกเงินตาม
โครงการ 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- ประเมินความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมโดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตอบแบบประเมิน 
ขั้นรำยงำน(ACTION) 
- สรุปข้อมูลจากทุกรายการแข่งขัน 
ท าเป็นรูปเล่มเป็นรายงานและ
สรุปผลการจัดกิจกรรม 

- เชิงปริมำณ 
    ๑.) นักเรียนได้รับรางวัลการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ ติดอันดับ 1 – 3  
จ านวน ๑๐ รางวัล  
    ๒.) นักเรียนร้อยละ 86.80  
มีความพึงพอใจในการเข้า
กิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก 
 
- เชิงคุณภำพ  
1.) นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
2.) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
3.) ส่งยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้
สูงขึ้น 
 

โครงกำรที่ ๗ พัฒนาการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมค่ายวิชาการ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ขั้นวำงแผน(PLAN) 
- ประชุมวางแผนและจัดท า
โครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นด ำเนินกำร(DO) 
- แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 
- ประชาสัมพันธ/์รับสมัคร
นักเรียนผู้มีความสามารถและ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 

เชิงปริมำณ    
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับ 2.00 ร้อยละ 
75 ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์   
เชิงคุณภำพ 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ท่ี
สูงขึ้น    
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
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~ ๔๓ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการจัดนิทรรศการ การ
แข่งขัน การประกวดและการ
น าเสนอผลงาน และอื่นๆ 
- จัดท าหลักฐานและเบิกเงินตาม
โครงการ 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- ประเมินความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมโดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตอบแบบประเมิน 
ขั้นรำยงำน(ACTION) 
- สรุปข้อมูลจากทุกรายการจัด
กิจกรรม ท าเป็นรูปเล่มเป็นรายงาน
และสรุปผลการจัดกิจกรรม 

 

โครงกำรที่ ๗ พัฒนาการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นวำงแผน(PLAN) 
-ประชุมวางแผนและจัดท าโครงการ 
-ขออนุมัติโครงการ 
  ขั้นด ำเนินกำร(DO) 
-แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 
-ด าเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ
ตามท่ีได้ประชุมไว้ก่อนวันจัด
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-ด าเนินการจัดกิจกรรมวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
  ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
-ประเมินความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โดยให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมิน 
  ขั้นรำยงำน(ACTION) 
-สรุปผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่ม 

- เชิงปริมำณ 
1.) ครู  อาจารย์ร้อยละ 100  
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
2.) นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมและร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในรายการ
ต่าง ๆ 
3.) นักเรียนร้อยละ 6 เป็น
ตัวแทนแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์กับหน่วยงานอื่น 
- เชิงคุณภำพ 
1.) นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
2.) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
3.) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๔ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
โครงกำรที่ ๗ พัฒนาการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนสู่สากล 
 

ขั้นวำงแผน(PLAN) 
- ประชุมวางแผนและจัดท า
โครงการ การจัดนิทรรศการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นด ำเนินกำร(DO) 
- แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ต่างๆ 
- ประชาสัมพันธ/์ฝึกซ้อมนักเรียน
ท่ีจะน าเสนอกิจกรรมหน้าเสาธง 
- จัดกิจกรรม Science teen .ให้
ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง 
- จัดท าหลักฐานและเบิกเงินตาม
โครงการ 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- สรุปข้อคิดเห็นจากการจัดงาน
แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ จากนักเรียน
และครู 
ขั้นรำยงำน(ACTION) 
- สรุปข้อมูลจากทุกรายการจัด
กิจกรรม ท าเป็นรูปเล่มเป็น
รายงานและสรุปผลการจัด
กิจกรรม 

- เชิงปริมำณ 
1.) ครู  อาจารย์  และนักเรียน
ร้อยละ 100 ได้รับความรู้จาก
กิจกรรมเปิดสมองรับอรุณ กับ
รายการ Science Teen 
 2.) นักเรียนร้อยละ 5 ได้รับ
เกียรติบัตรเชิดชูความดี รายการ
เกรดเฉล่ียวิทยาศาสตร์ 5 ภาค
เรียน ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป 
- เชิงคุณภำพ 
1.) นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
2.) นักเรียนและครูอาจารย์ให้
ความสนใจในกิจกรรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
มากขึ้น 
 

โครงกำรที่ ๗ พัฒนาการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

ขั้นวำงแผน(PLAN) 
- ประชุมวางแผนและจัดท า
โครงการ การจัดนิทรรศการ 
- ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นด ำเนินกำร(DO) 
- แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ต่างๆ 
- ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร
นักเรียนผู้มีความสามารถและ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
- ฝึกซ้อม/ด าเนินการจัดท า
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
- น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ กับหน่วยงานต่างๆ 

- เชิงปริมำณ 
    ๑.) นักเรียนได้รับรางวัล              
เหรียญทองการแข่งขันผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชาติ เนื่องในงาน               
“วันนกัประดิษฐ์” ของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
    ๒.) นักเรียนได้รับรางวัล               
เหรียญทอง ๒ รางวัล จากการ
แข่งขันผลงานส่ิงประดิษฐ์     
ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน                    
ครั้งท่ี ๖๙ 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๕ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 - จัดท าหลักฐานและเบิกเงินตาม

โครงการ 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- สรุปข้อคิดเห็นจากการจัดงาน
แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ จากนักเรียน
และครู 
ขั้นรำยงำน(ACTION) 
- สรุปข้อมูลจากทุกรายการจัด
กิจกรรม ท าเป็นรูปเล่มเป็น
รายงานและสรุปผลการจัด
กิจกรรม 

  ๓.) นักเรียนร้อยละ ๘๕.๔๙  
มีความพึงพอใจในการเข้า
กิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก 
 
- เชิงคุณภำพ  
  ๑.) นักเรียนมีความรู้ ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ 
  ๒.) นักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์  
ในระดับชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๖ ~ 

 

 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยและ
แลกเปลี่ยน 
      ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒) 

* ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ ๙๐.00 
* จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 
ผลกำรประเมิน  ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติได้ ระดับดี ตำมค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด คือ 
 (1) ระดับก าลังพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ ....................... 
 (2) ระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ....................... 
 (3) ระดับดี   คิดเป็นร้อยละ 38.05 
 (4) ระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 39.06 
 (5) ระดับยอดเย่ียม  คิดเป็นร้อยละ 13.02 
จ ำนวนผู้เรียนที่ปฏิบัติได้ดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  90.13 

 สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพสูงสุดคือ ดีเลิศ 
 เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย    สูงกว่าค่าเป้าหมาย     เป็นไปตามค่าเป้าหมาย   
 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

ระดับชั้น ชื่อวิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภำพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปำน
กลำง 

ก ำลังพัฒนำ 

ม.๑ วิทยาศาสตร์ 2 198 ๑๘ ๙๙ ๗๔ ๗ ๐ 
ม.๒ IS2 ๑๙๐ ๑๑ ๗๔ ๖๕ ๓๕ ๕ 
ม.๓ คณิตศาสตร์ ๖ 185 61 59 58 7 0 
ม.๔ วิทยาการค านวณ ๑ ๑๓๔ ๒๗ ๔๖ ๔๐ ๒๑ ๐ 
ม.๕ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ ๑๓๔ ๐ ๗๗ ๔๓ ๑๓ ๑ 
ม.๖ ฟิสิกส์ ๕ (ห้อง 1 , ๒) ๖๘ ๑๑ ๑๘ ๓๑ ๘ ๐ 
ม.๖ พลังงานกับชีวิต (ห้อง ๓ , ๔) ๗๔ ๐ ๑๑ ๖๓ ๐ ๐ 

สรุปรวม ม.๑ - ม.๖ ๙๘๓ ๑๒๘ ๓๘๔ ๓๗๔ ๙๑ ๖ 
ร้อยละ 100.00 13.02 39.06 38.05 9.26 0.61 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๗ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๘ ~ 

 

 
 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยและ
แลกเปลี่ยน 
    ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

หมำยเหตุ เกณฑ์รูบิค ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มี ๔ ระดับ คือ ดีเย่ียม(4) , ดี(3) , พอใช้(2), ปรับปรุง(1) 
             แต่เกณฑ์รูบิค ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มี 5 ระดับคือ ยอดเย่ียม(5) ดีเลิศ(4) ดี(3)  
     ปานกลาง(2) ก าลังพัฒนา(1) ซึ่งอาจท าให้การวิเคราะห์ผลระหว่างปีดังกล่าวมีความคลาดเคล่ือน 

ท่ี ระดับช้ัน 
ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีผลการประเมิน ระดับคุณภาพระดับดี ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

1 ม.1 93.17 95.15 96.46 
2 ม.2 77.52 90.5 78.95 

3 ม.3 85.49 99.39 96.22 

4 ม.4 86.37 79.86 84.33 

5 ม.5 76.12 95.27 89.55 

6 ม.6 98.36 72.59 94.37 
สรุปจ านวนผู้เรียนแต่ละระดับคุณภาพ 842 894 886 

จ านวนนักเรียนท้ังหมด 977 997 983 
สรุปร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับคุณภาพ 86.18 89.67 90.13 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๙ ~ 

 

 
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  

- แผนผังความคิด  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒  ม.๑ 
- ใบงานและรูปเล่มโครงงาน IS , แผ่นพับ, ช้ินงาน  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ  

ม.๒ 
- ใบงานการแก้อสมการ  รายวิชาคณิตศาสตร์ ๖  ม.๓ 
- แบบฝึกหัดในสมุด  รายวิชาวิทยาการค านวณ ๑  ม.๔ 
- เล่มใบงาน  รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ๑  ม.๕ 
- แผนผังมโนทัศน์  รายวิชาฟิสิกส์ ๕ (ห้อง 1 , ๒)  ม.๖  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาพลังงานกับชีวิต (ห้อง ๓ , ๔)  ม.๖ 
 

แผนงำนหรือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
๑.) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นมี

รายวิชาพื้นฐานทุกระดับช้ันจะท าให้สามารถด าเนินการวิเคราะห์ผลได้ในเกณฑ์
มาตรฐานเดียวกันมากขึ้น ไม่ต้องใช้รายวิชาเพิ่มเติมท้ัง ๒ วิชามาใช้ในการค านวณเพื่อให้
ครบ จ านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๒.) เก็บข้อมูลในการประเมินแต่ละปีให้เป็นไปลักษณะเดียวกัน ว่าจะประเมินด้วยช้ินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรืออื่นๆ อย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง เพื่อลดความคลาดเคล่ือนของ
ข้อมูล 

 
 

๒๕๖๐ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๐ ~ 

 

 
 ๑.๑.๓. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ผลกำรประเมิน 

 
เปรียบเทียบผลกำรประเมิน

เม่ือเทียบค่ำเป้ำหมำย 
มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ดี ดี  เท่ากับ 

หมำยเหตุ  จ านวนผู้เรียนร้อยละ  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีเลิศขึ้นไป 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
๒. กระบวนกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรียน 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
โครงกำรที่ ๑๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                     
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 

- กลุ่มสาระฯ ประชุมวางแผนและ
จัดท าโครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้และพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม 
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม             
ของกลุ่มสาระฯ ตามท่ีก าหนดไว้ 
- สรุปผลรายงานกิจกรรม 

เชงิปริมำณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๙.๙๒                  
มีความสามารถในการพัฒนาส่ือ
และนวัตกรรม 

เชิงคุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา             
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๑ ~ 

 

 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  

ระดับชั้น ชื่อวิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภำพ 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
๔ 

ดีเลิศ 
๓ 
ดี 

๒ 
ปำนกลำง 

๑ 
ก ำลังพัฒนำ 

ม.๑ วิทยาศาสตร์ ๒๐๒ ๕๐    ๗๕    ๕๗             ๒๐            ๐  
ม.๒ การส่ือสาร 

และการน าเสนอ 
๑๗๔ ๑๗๓ ๒๒ ๑๕ ๐ ๐ 

ม.๓ เทคโนโลยี ๓ ๑๙๔  ๕๘  ๑๐๔  ๑๗  ๑๕  ๐  
ม.๔ การถนอมอาหาร ๘๙  ๔๒ ๒๐ ๑๕  ๘  ๔  
ม.๕ การศึกษาค้นคว้า 

สร้างองค์ความรู้ 
๑๓๑  ๒๔  ๓๒ ๒๐  ๕๓  ๒  

ม.๖ ภาษาไทย ๑๔๗ ๙๕ ๔๔ ๕ ๒ ๑ 

สรุปรวม 937 442 297 129 98 7 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๒ ~ 

 

 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
 - รายงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - ผลงานนักเรียน Infographic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๓ ~ 

 

 ๑.๑.๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ผลกำรประเมิน 

 
เปรียบเทียบผลกำรประเมิน

เม่ือเทียบค่ำเป้ำหมำย 
มีความสามารถ                
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ             
การส่ือสาร 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

ผลการประเมินเท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

หมำยเหตุ  จ านวนผู้เรียนร้อยละ  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ระดับดีเลิศขึ้นไป 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
๒. กระบวนกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรียน 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้                         
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 

- กลุ่มสาระฯ ประชุมวางแผนและ
จัดท าโครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียน           
เพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- ประเมินผล และสรุปผลรายงาน
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ             
ทางวิชาการ 

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนได้รับรางวัลการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
   - รางวัลเหรียญทอง ๕ รายการ 
   - รางวัลเหรียญเงิน ๔ รายการ 

เชิงคุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา             
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
มากขึ้น 

กิจกรรมค่ายวิชาการ                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้                        
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 

- กลุ่มสาระฯ ประชุมวางแผนและ
จัดท าโครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม                   
ค่ายวิชาการ (โพธิ์ทองนิทรรศ) 
- ประเมินผล และสรุปผลรายงาน
การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ              
(โพธิ์ทองนิทรรศ) 

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕.๐๐  
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ในระดับดี 

เชิงคุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
และท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนสนใจ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๔ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ 
 
 
 

- กลุ่มสาระฯ ประชุมวางแผนและ
จัดท าโครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินการติดต่อ ประสานงาน
กับบริษัทผู้ผลิต 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
วัสดุ อุปกรณ์หุน่ยนต์ 
- ประเมินผล และสรุปผลรายงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓.๗๕  
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก 
เชิงคุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ และ
ดูแลรักษาอุปกรณ์หุ่นยนต์ได้เป็น
อย่างดี 
๒. ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ                 
การเรียนวิชาหุ่นยนต์ 
๓. ผู้เรียนใช้อุปกรณ์หุ่นยนต์ได้
อย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
 

- กลุ่มสาระฯ ประชุมวางแผนและ
จัดท าโครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินการติดต่อ ประสานงาน
กับบริษัทผู้ผลิต 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีได้จัดซื้อตาม
โครงการโครงงานอาชีพ 
- ประเมินผล และสรุปผลรายงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๔.๕  
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก  
เชิงคุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
และท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนสนใจ 

กิจกรรมบริษัทจ าลอง 
 

- กลุ่มสาระฯ ประชุมวางแผนและ
จัดท าโครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินการติดต่อ ประสานงาน
กับบริษัทผู้ผลิต 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีได้จัดซื้อตาม
โครงการบริษัทจ าลอง 
- ประเมินผล และสรุปผลรายงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๓.๕๕  
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี  
 
เชิงคุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
และท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนสนใจ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๕ ~ 

 

 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ภำคเรียนที่ ๒                        
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 
ระดับคุณภำพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

๔ 
ดีเลิศ 

๓ 
ดี 

๒ 
ปำนกลำง 

๑ 
ก ำลังพัฒนำ 

ม.๑ ๑๙๘ ๖๕ ๙๔ ๒๕ ๑๑ ๓ 
ม.๒ ๑๙๔ ๕๘ ๑๐๗ ๑๙ ๑๐ ๐ 
ม.๓ ๑๙๕ ๕๘ ๑๑๖ ๑๗ ๔ ๐ 
ม.๔ ๑๓๗ ๓๗ ๗๓ ๑๘ ๙ ๐ 
ม.๕ ๑๓๒ ๔๐ ๗๐ ๑๕ ๗ ๐ 
ม.๖ ๑๔๒ ๖๒ ๖๘ ๘ ๔ ๐ 
สรุป ๙๙๘ ๓๒๐ ๕๒๘ ๑๐๒ ๔๕ ๓ 

คิดเป็น
เปอร์เซนต์ 

๑๐๐% ๓๒.๐๖% ๕๒.๙๑% ๑๐.๒๒% ๔.๕๑% ๐.๓๐% 

 
 

 
- 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๖ ~ 

 

 
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
 - รายงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๗ ~ 

 

๑.๑.๕. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบผลกำร
ประเมินเม่ือเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
ตำมค่ำเป้ำหมำยของ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

 
 

ดีเลิศ 
 

 
 

ดีเลิศ 

 
 

ผลการประเมิน เท่ากับ
ค่าเป้าหมาย 

 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
โดยใช้กระบวนการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑. ครูศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์ตัวช้ีวัด ก าหนดโครงการสอน เนื้อหาท่ีจะสอนให้เหมาะสม   
กับผู้เรียน ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้          
             ๒. มีการใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การสอนแบบระดมสมอง การสอนแบบลงมือปฏิบัติ การสอนโดยใช้เกม การสอน
โดยใช้แผนผังความคิด สัมภาษณ์ ฝึกทักษะงานอาชีพ และทักษะชีวิต อารมณ์ สังคม เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีดี 
             ๓. มีการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การฝึกทักษะปฏิบัติ  น าผลการวัดและประเมินผลสู่การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนต่อไป 
             ๔. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีท้ังครูและผู้เรียนไปพร้อมกัน บนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
             ๕. สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหรือสืบค้นด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
             ๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ต่อนักเรียน  
             ๗. ส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๘ ~ 

 

 

 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน 

ที่เก่ียวของกับกำรพัฒนำด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนมีดังนี้ 
 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้
 

โรงเรียน ส่ง เสริม ให้ ทุ กก ลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ จัดกิ จกรรมเพื่ อพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. สอนเสริมเพิ่มความรู้ในการสอบ  
O-NET ให้กับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ในคาบเรียน
ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน และจ้างวิทยากร
ภายนอกมาติวเพิ่มความรู้ในช่วงใกล้
สอบ 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะความสามารถทางวิชาการ     
ทุ ก ก ลุ่ม ส าระก าร เรี ย น รู้ ภ าย ใน      
และภายนอกสถานศึกษา 
๓ . ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม        
ค่ายวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕ . กิ จก รรมพั ฒ นาเครือข่ าย  ICT     
เพื่อการเรียนรู้ 
๖. กิจกรรมโพธิ์ทองนิทรรศครั้งท่ี ๑๔ 
๗. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
๘. ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญภาษาไทย 
๙. ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 
๑๐. กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
๑ ๑ . กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ทั ก ษ ะ          
ทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
๑๒. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย 
๑ ๓ . กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ าพ        
ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนสู่สากล 
๑๔. กิจกรรมทัศนศึกษากลุ่มสาระ  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน   

เชิงประมำณ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖     
เข้าร่วมกิจกรรม 
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ    
การสนับสนุนและส่งเสริม         
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอน    
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

เชิงคุณภำพ 
๑.นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    
และ ๖  มีผลการสอบ O-NET     
มีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระ   
การเรียนรู ้
๒.ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง จากการได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ใน   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๙ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
ม.๔ และม.๕ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
(๑,๒) 
๑๕. กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
๑ ๖ . กิ จก ร รม แ ข่ ง จ รวดข วด น้ า      
และเครื่องบินพลังยาง 
๑๗. กิจกรรมวันอาเซียน 
๑๘. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนาการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๑๙. กิจกรรมส่งเสริมธรรมศึกษา       
ในโรงเรียน 
๒ ๐ .  กิ จ ก ร ร ม วั น ส า คั ญ                
ทางพระพุทธศาสนา 
๒๑. กิจกรรมนิทรรศการวันส าคัญ   
ของไทย 
๒๒. กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 
ท าบุญ ตักบาตร ฟังธรรม 
๒๓. กิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ 
๒๔. กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ 
๒๕. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
๒๖. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
๒๗. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์มวยไทย 
๒๘. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
๒๙. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
โรงเรียน 
๓๐. กิจกรรมวันวิพิธทัศนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
๓๑. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ ดนตรีไทย  
๓๒. กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู ้
๓ ๓ . กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ อ ม ท รั พ ย์           
ในสถานศึกษา 
๓๔. กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
๓๕. กิจกรรมบริษัทจ าลอง 
๓๖. กิจกรรมพัฒนางานคหกรรม 
๓๗. กิจกรรมวันคริสต์มาส 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๖๐ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
๓๘. กิจกรรมค่าภาษาต่างประเทศ 
๓๙. กิจกรรมเสียงตามสาย
ภาษาต่างประเทศ 
๔๐. กิจกรรม Good Morning 
English 
๔๑. กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนอ่าน
เขียนไม่คล่อง(แนะแนว) 
๔๒. กิจกรรมมหกรรมตลาดนัดอาชีพ 
๔๓. กิ จกรรมตลาดนัดแนะแนว/    
ค่ายวิชาการ 
๔๔. กิจกรรมวันแนะแนวการศึกษา 
๔๕ . กิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือ   
เนตรนารี ช้ัน ม.๑ 
๔ ๖ . กิ จ ก ร ร ม อ ยู่ ค่ า ย พั ก แ ร ม         
และทัศน ศึกษาลูก เสือ  เนตรนารี        
ม.๒-๓ 

 
 ผลกำรประเมินมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย 57.79 61.02 56.40 
คณิตศาสตร์ 68.49 71.51 66.91 
วิทยาศาสตร์ 75.65 84.80 89.75 
ภาษาต่างประเทศ 78.63 80.71 81.23 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

61.64 6๓.๘๒ 7๔.0๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 68.74 68.48 71.90 
ศิลปะ 77.79 78.44 84.46 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 81.00 87.75 84.70 

 
หมายเหตุ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ใช้ภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามค่าเป้าหมาย 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใช้ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน  
              ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ รายวิชาวิทยาศาสตร์ใช้วิชาเพิ่มเติม  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๖๑ ~ 

 

 

 
 
 
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  

๑. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. หลักสูตรสถานศึกษา 
๔. แบบสรุปกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘  

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. แบบสรุปกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๖. แบบสรุปกิจกรรมค่ายวิชาการ  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๗. แบบสรุปกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย 
๘. แบบสรุปกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนสู่สากล 
๙. แบบสรุปกิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
๑๐. แบบสรุปกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ 
๑๑. แบบสรุปกิจกรรมโครงงานอาชีพ 
๑๒. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
๑๓. แบบสรุปกิจกรรมเสียงตามสายภาษาต่างประเทศ 
๑๔. แบบสรุปกิจกรรม Good Morning English 
๑๕.       แบบสรุปกิจกรรมวันวิพิธทัศนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑๖.       แบบสรุปกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๗. แบบสรุปกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์มวยไทย 
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๑๘. แบบสรุปกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
๑๙. แบบสรุปกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
๒๐. แบบสรุปกิจกรรมสร้างเครือข่ายครูคณิตศาสตร์ เพิ่มผลสัมฤทธิ์คะแนน O- NET 
๒๑. แบบสรุปกิจกรรมหกรรมตลาดนัดอาชีพ “กิจกรรมหนึ่งห้องสองอาชีพ” 
๒๒. แบบสรุปกิจกรรมโพธิ์ทองนิทรรศตลาดนัดแนะแนว 
๒๓. แบบสรุปกิจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (งานแนะแนว) กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนท่ี    

     อ่านเขียนไม่คล่อง 
๒๔. แบบสรุปกิจกรรมวันส าคัญภาษาไทย 
๒๕. แบบสรุปกิจกรรมรักการอ่าน 
๒๖. แบบสรุปกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
๒๗. แบบสรุปกิจกรรม Library show 
๒๘. แบบสรุปกิจกรรมถามปุ๊บตอบป๊ับในเพจ  Facebook ห้องสมุดโรงเรียนโพธิ์ทอง  

     “จินดามณี” 
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๖. มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  
 

ประเดน็กำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยปี
กำรศึกษำ 2562 

ผลกำรประเมิน เปรียบเทียบผลกำร
ประเมินเม่ือเทียบค่ำ

เป้ำหมำย 
มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 

 
๒. กระบวนการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินการ ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในคาบแนะแนวชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ให้นักเรียนทุกคนได้จัดท า
แบบทดสอบความสนใจในอาชีพ 
เชิญจัดหางานจังหวัดอ่างทองมาวัด
แววบุคลิกอาชีพกับอาชีพ 
- เซ็คการจัดการวัดบุคลิกภาพทาง
อาชีพให้กับนักเรียน 

เชิงปริมำณ 
- นักเรียนทุกคนได้รับการวัด
แววบุคลิกภาพกับอาชีพ 
เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนเห็นแนวทางในการ 
ศึกษา และมีข้อมูลด้านอาชีพ 

๒.โครงการมหกรรมตลาด
นัดอาชีพ “กิจกรรมหนึ่ง
ห้องสองอาชีพ” 

- โรงเรียนได้จัดตลาดนัดอาชีพให้กับ
นกัเรียน “กิจกรรมหนึ่งห้องสอง
อาชีพโดยนักเรียนจะฝึกทักษะการ
สร้างอาชีพด้วยตนเองห้องเรียนละ 
สองอาชีพร่วมกับกลุ่มสาระต่างๆ 
คุณครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมด้วย 
- จัดนิทรรศการอาชีพ 
- เดินแฟช่ันโชว์อาชีพ 
- มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนท่ีท า
อาชีพอิสระ 

เชิงปริมำณ 
- นักเรียนมีทักษะในการวาง
แผนการท างานร่วมกัน รู้จัก
วิธีการจัดการด้านอาชีพโดย
เลือกอาชีพท่ีจะน าเสนอ รู้
ต้นทุน ก าไรขาดทุน รู้จักการ
ท างานร่วมกัน และทักษะทาง
สังคม 
เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพอิสระ 
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

๓. โครงการโพธิ์ทองนิทรรศ
ตลาดนัดแนะแนว 

- เชิญวิทยากรจากหน่วยงานสถาบัน
ต่างๆ มาให้ความรู้ด้านอาชีพ พร้อม
ท้ังให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 

เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีความรู้เห็นแนวทาง
ประกอบอาชีพ และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพ 

๔. กิจกรรมสัมภาษณ์อาชีพ
ในท้องถิ่น 

- ได้มอบหมายให้นักเรียนสัมภาษณ์
อาชีพในท้องถิ่นตามท่ีตนเองสนใจ 
แล้วน าข้อมูลมาน าเสนอในห้องเรียน
เพื่อแลกเปล่ียนกับเพื่อนๆ ร่วมทั้ง
นักเรียนได้จัดท าบทสัมภาษณ์เป็น 
VDO ขยายผลบน Facebook  

เชิงปริมำณ 
นักเรียนมีความรู้เห็นแนวทาง
ประกอบอาชีพ และมีเจตคติท่ีดี 
เชิงคุณภำพ- นักเรียนมีทักษะ
ทางสังคมได้มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพจากบุคคลใน
ท้องถิ่นท าให้เห็นคุณค่าของ
อาชีพมีเจคติท่ีดีต่ออาชีพ 

๕. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ
ในท้องถิ่น (Work 
Experience)  
- ประกอบอาชีพอิสระเช่น
ขายของ Online  
- ขายน้ าด่ืมท่ีตลาดนัดวัน
เสาร์-อาทิตย์ วันพุธ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดดอกไม้ 
- กิจกรรมจ าหน่ายอาหาร 
และเครื่องด่ืม 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพตาม
ความสนใจและจัดจ าหน่ายสินค้า 
Online  
- นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพท่ีตนเอง
สนใจเห็นช่องทางประกอบอาชีพ
ต่างๆ  

- นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพในอนาคต
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
หลากหลายอาชีพ 
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

-  งานจักสาน 
-  งานใบตอง
ดอกไม้สด 
-  ช่างไฟฟ้า 
-  งานแกะสลัก 
-  อาหารจานเดียว 
-  ผูกผ้า 
-   ขนมอบ 
-   การผลิต
เครื่องด่ืม 
-   ช่างเขียนแบบ 

และจัดกิจกรรมเสริมท่ี
สอดคล้องในอาชีพ  ได้แก่
กิจกรรม 

- กิจกรรมจัดดอกไม้ 
- สวัสดิการน้ าด่ืม 
- กิจกรรมธนาคาร

โรงเรียน 

ท าให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ  มี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพอย่างหลากหลาย 
- นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพตาม
ความสนใจและจัดจ าหน่ายสินค้า 
Online  
- นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพท่ีตนเอง
สนใจเห็นช่องทางประกอบอาชีพ
ต่างๆ 

- นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพในอนาคต
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
หลากหลายอาชีพ 

- ข้าวกระเพรา 
- กิจกรรมขนมอบ 
- กิจกรรมแกะสลัก 
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  ได้เปิดสอนวิชา  
ดนตรีไทย ๑  ดนตรีไทย๒  
วิชานาฎศิลป์ไทย  กลอง
ยาว   วิชาจิตกรรมไทย 
 

นักเรียนมีความรู้และทักษะด้าน
ดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทย  และวาด
ภาพ  นักเรียนกลุ่มท่ีมีทักษะสามารถ
น าความรู้ไปหารายได้พิเศษระหว่าง
เรียนเช่นเล่นร่วมกับปีพาทย์  วง
ดนตรีลูกทุ่ง  เป็นรองรับอาชีพ  
แดนซ์เซอร์เป็นต้น 

- นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพในอนาคต
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
หลากหลายอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพได้เปิดสอนในวิชา 
 

๑. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- การสัมภาษณ์ภูมิ
ปัญญาไทยใน
ท้องถิ่น 

- โครงการธนาคาร
ขยะและได้ให้
ความรู้ทักษะแก่
นักเรียน 

 

นักเรียนได้รับความรู้  มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 

- สอดแทรกในแผนการ
จัดการเรียนรู้  หน่วย ภูมิ
ปัญญาไทยโดยให้นักเรียน
ไปสัมภาษณ์ภูมิปัญญาไทย
ในท้องถิ่น 

- รู้จักการตลาด การจัดท าบัญชี 
- รู้จักการท าสร้างอาชีพ ถุง
ปิคนิก จากขยะคัดแยกแล้ว 
- นักเรียนมีวินัยมากขึ้น น าขยะ
ไปท้ิงได้ถูกท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ เป็น
การลดปริมาณขยะและคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธ ี

 

- นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพในอนาคต
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
หลากหลายอาชีพ 
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 ผลกำรประเมินมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนและอำชีพ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
ร่องรอยหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

1.) แบบสรุปผลการจัดการเรียนรู้วิชากิจกรรมแนะแนว 

2.) รายงานระบบติดตามผลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2562 

3.) แบบสรุปกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 

4.) แบบสรุปกิจกรรมโพธิ์ทองนิทรรศของกลุ่มสาระต่างๆ  
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~ ๖๘ ~ 

 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑.๒.๑. มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยปีกศ.

๒๕๖๒  
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบผลกำร
ประเมินเม่ือเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับ 

 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความ
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดให้มีค่ายคุณธรรม จัดกิจกรรมมหัศจรรย์วัน
พระโดยจัดให้มีกิจกรรมท าบุญทุกวันพระ ซึ่งได้ร่วมกับวัดและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง มี
ทักษะชีวิตในการด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตนเอง สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูมวย
ไทย ส่งเสริมการออกก าลังกาย นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน มีจิตอาสาในการพัฒนา
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 
 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
๑. กิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 
 
 
 
 

๑. นักเรียนในระดับช้ันม.1 ทุก
คนได้เข้าร่วมพิธีการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 
๒. นักเรียนได้กราบเบญจางค- 
ประดิษฐ์ และกล่าวค าบูชาพระ
รัตนตรัย และรับฟั งธรรมจาก
พระภิกษุสงฆ์ 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ95.๗๑ ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองท่ีดี รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ 

2. กิจกรรมธรรมศึกษาใน
โรงเรียน 
 

๑. นักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้เรียน
ธรรมศึกษาในระดับช้ันตรี โท 
และเอก 
๒. นักเรียนสามารถสอบธรรม
ศึกษาผ่านในระดับตรี โทและเอก 
 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ 90.05 ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมธรรมศึกษาในโรงเรียน 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๖๙ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
3. กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
นักเรียนใหม่ ม.4 

๑. นักเรียนใหม่ช้ันม.๔ ได้เข้ารับ
การอบรม ระเบียบวินัย การใช้
ชีวิตตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
๒. นักเรียนใหม่ได้ท าความรู้จัก
กันผ่านกิจกรรมในการเข้าค่าย
ร่วมกัน ๓ วัน ๒ คืน 
 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙5.๐๔ 
มีคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง 

4. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมวัยใส 
มองตนเอง สมาธิ ปัญญา ม.๕ ๑. นักเรียนช้ันม.๕ ได้รับรู้ถึงการ

ใช้ชีวิตตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และน าความรู้ท่ี
ได้รับมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๔.๐๔ 
มีคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง 

5. กิจกรรมมุฑิตาจิต ไหว้ครู 
 
 
 
 

๑. นักเรียนได้น าความรู้จากการ
เรียนในวิชาเกี่ยวกับท้องถิ่นไทยท่ี
เปิดสอนในหลักสูตรของโรงเรียน 
เช่น วิชางานใบตอง แกะสลัก มา
ใช้ท าพานไหว้ครู โดยใช้วัสดุท่ีหา
ได้ตามธรรมชาติท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
๒. นักเรียนได้กล่าวค าบูชาครูและ
ร่วมพิธี ท่ีแสดงถึงความกตัญญู
กตเวท ี

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ 99.45 มีความซาบซึ้ง
ในพระคุณของครู 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพระ
คุณครู 

6. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
2. นักเรียนได้ร่วมพิธีที่แสดงถึง
ความกตัญญูต่อมารดา 
  

- เชงิปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ 95.65 ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองท่ีดี รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗๐ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
7. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
มหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร 

นักเรียนได้รว่มกิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
  

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ 96.77 ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองท่ีดี รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ 

8. การบริจาคเลือด นักเรียนท่ีเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนได้เข้าบริจาคเลือดท่ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ98.๙๖ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการมีจิต 
อาสาและรับผิดชอบต่อสังคม 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 

9. การเข้าค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักเรียนช้ันม.3 

นักเรียนท่ีเป็นตัวแทนของ
นักเรียนช้ันม.3 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น เมื่อต้องจบ
การศึกษาแล้ว ท่ีวัดสิงห์สุทธาวาส 
จังหวัดสิงห์บุรี 
 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๕.๓๖ 
รู้จักตนเอง มีความภูมิใจใน 
ตนเอง สามารถพัฒนาและ 
ปรับปรุงตนเองได้ มีความ 
มั่นคงทางอารมณ์กล้าคิด 
กล้าท า และกล้าแสดงออก 
ในทางท่ีเหมาะสม 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 

10. กิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ 1. นักเรียนทุกคนได้ท าบุญที่วัด
ทุกวันพระโดยหมุนเวียนไปวัน
พระละหนึง่ห้องเรียน 
2. นักเรียนทุกคนได้น าอาหารไป
ตักบาตรทุกวันพระ 
3. นักเรียนได้กล่าวค าบูชาพระ
รัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนา
ธรรม ฟังธรรม 
 
 
 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ99.๗๑ ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองท่ีดี รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
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~ ๗๑ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
11. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
     12 ประการ 

นักเรียนตัวแทนของแต่ละ
ห้องเรียนเป็นแกนน า น าเพื่อนใน
ห้องเข้าร่วมในกิจกรรมย่อยของ
ค่านิยม 12 ประการ เช่น 
กิจกรรมสายลับนักสืบ กิจกรรมมี
สติรู้คิดรู้ท า กิจกรรมธนาคารขยะ 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ9๗.๖๙ เข้าใจการ
ปกครองระบอประชาธิปไตย 
รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ  
ความเสมอภาค และหน้าท่ีของตนเอง 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 

12. เด็กดีศรีจินดา นักเรียนท่ีมีความซื่อสัตย์จะเก็บ
ของหรือเงินมาคืนท่ีห้องกิจการ
นักเรียนเพื่อให้ครูประกาศตามหา
เจ้าของหน้าเสาธง 

- เชิงปริมำณ 
เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต  
 
- เชิงคุณภำพ 
เด็กไม่น าส่ิงของของผู้อื่นมาเป็น 
ของตนเอง มีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น 

13. กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน
ช้ันม.1 

มีการจัดการวิชาศีลธรรมและ
จริยธรรมในรายวิชาท่ีนักเรียนช้ัน
ม.1 ต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อน
เข้ารับการศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน 
โดยใช้เวลาในการเรียน 3 วัน วัน
ละ 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

- เชิงปริมำณ 
เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ ได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 
- เชิงคุณภำพ 
เด็กกล้าซักถามในส่ิงท่ีตนเอง 
อยากรู้ และมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู ้

14. กิจกรรมวัยใสห่างไกลเอดส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฟังบรรยาย 
และวิธีการหลีกเล่ียงจากโรคเอดส์ 
ได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่าง
ถูกวิธี  
โดยคัดเลือกนักเรียนแต่ละห้อง  
ห้องละ 2 คนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 
ซึ่งครูท่ีปรึกษาเป็นผู้คัดเลือก
นักเรียน 

- เชิงปริมำณ 
เด็กร้อยละ ๙๓.๐๐ หลีกเล่ียง 
ต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 
 
- เชิงคุณภำพ 
เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
เกี่ยวกับความปลอดภัย 

15. ความรู้หน้าเสาธง ครูเวรในแต่ละวัน หรือเพื่อน
นักเรียนจะน าความรู้ต่างๆ มา
เผยแพร่แก่นักเรียนในโรงเรียน ซึ่ง
นักเรียนได้รับความรู้ท่ี
นอกเหนือจากในห้องเรียน 

- เชิงปริมำณ 
เด็กร้อยละ 95.85 ให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมความรู้หน้าเสาธง 
 
- เชิงคุณภำพ 
เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรู้หน้า
เสาธง 
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~ ๗๒ ~ 

 

 ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
 
* จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถ 

 
 
 
 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 
ระดับคุณภำพ 

3 2 1 0 
ยอดเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ม.๑ 195 78.94 20.73 0.09 0.45 
ม.๒ ๑๙7 76.20 21.32 0.73 1.75 
ม.๓ 195 79.07 19.31 1.35 0.46 
ม.๔ ๑45 57.20 36.18 2.29 4.06 
ม.๕ ๑๓2 71.50 23.74 1.47 1.84 
ม.๖ 140 70.99 28.30 0.71 0 

สรุปรวม 1004 72.32 24.93 1.11 1.43 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
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~ ๗๓ ~ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
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~ ๗๔ ~ 

 

 ๑.๒.๒. มีควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย  
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยปีกศ.
๒๕๖๒  

 

ผลกำรประเมิน 

 

เปรียบเทียบผลกำร
ประเมินเม่ือเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  

ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เท่ากับค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

 

 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

๒. กระบวนกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรียน 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
๑. กิจกรรมวัน
ส าคัญภาษาไทย/
วันสุนทรภู่ 
 
 
 
 

๑. นักเรียนได้น าความรู้ทางการเขียน 
อ่าน พูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม
แ ล ะ ภู มิ ใจ ใน ค ว าม เป็ น ไท ย ท่ี มี
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติเพื่อสืบ
สานและอนุรักษ์สืบต่อไปอย่างยั่งยืน 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจและทราบถึง
ความเป็นมาของวันภาษาไทย วันสุนทร
ภู่และร่วมกิจกรรมในวันภาษาไทย 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนให้ความส าคัญกับการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้องและภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของไทย 

๒. หลักสูตรการ
เรียนในรายวิชา
เพิ่มเติมดังนี้ 
ส๒๑๒๐๒ ท้องถิ่น
อ่างทอง ๑ 
ส๒๑๒๐๑ ท้องถิ่น
อ่างทอง ๒ 
ส๓๑๒๐๑ ภูมิ
ปัญญาไทย 
ส๓๒๒๐๔ วิถีไทย 
ง๓๐๒๒๒ ขนมไทย 
ง๓๐๒๒๔ งาน
ใบตอง 
ศ๓๑๒๐๑ ดนตรี
ไทย ๑ 

๒ . ห ลัก สูตรการเรียน ใน รายวิช า
เพิ่มเติม 
๒.๑ นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนคน
อ่างทองขนบธรรมเนียม ประเพ ณี
ศิลปวัฒนธรรม และเข้าไปศึกษาใน
ชุมชนรอบสถานศึกษาอย่างเห็นคุณค่า
และภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
เพื่อสืบสานต่อไปอย่างยั่งยืน 
๒.๒ นักเรียนได้น าความรู้มาแสดงโดย
ผ่านกิจกรรมการจัดงานต่างๆของ
โรงเรียนและกิจกรรมภายนอกโรงเรียน
เพื่อสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันดี
งามสืบต่อไปอย่างยั่งยืน 
๒.๓ นักเรียนได้เรียนรู้งานจักสานไม้ไผ่
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และสามารถ

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปตระหนักรู้
คุณค่าของวัฒนธรรมไทยเห็นคุณค่า
และภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทยท่ี
หลากหลายในสังคม ร่วมอนุรักษ์สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทยสามารถเรียนรู้และ
ปรับตัวได้อย่างกลมกลืน ท้ังยังเป็น
แบบอย่างท่ีดีและสามารถแนะน าโน้ม
น้าวผู้อื่นให้เข้าใจได้ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
ศ๓๑๒๐๒ ดนตรี
ไทย ๒ 
ศ๓๒๒๐๑ 
นาฏศิลป์ไทย 
ศ๓๓๒๐๑ 
จิตรกรรมไทย และ
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความถนัดงานจัก
สานไม้ไผ่จากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 
และการแกะสลัก
ผลไม้ 

น าเสนอจัดแสดงเพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพ
และพัฒนาอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสืบ
ต่อไปอย่างยั่งยืน 
 

๓. กิจกรรมการแห่
เทียนจ าน าพรรษา 
 

๓. นักเรียนได้น าภูมิปัญญาไทยในเรื่อง
การหล่อเทียนการตกแต่งเทียน การร า 
และการตีกลองยาวตลอดจนการแต่ง
กายแบบไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อความเป็น
ไทยยิ่งๆขึ้นไป 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม
การแห่เทียนจ าน าพรรษาด้วยความ
ศรัทรา 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
เล่ือมใสในศาสนาปฏิบัติตนเป็นศาสนิก
ชนท่ีดี 

๔. กิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรวันส าคัญ
พระพุทธศาสนา
ของโรงเรียน 
 

๔. นักเรียนได้สืบทอดความเป็นไทย
โดยน าข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่
บาตรร่วมกันเวียนเทียน ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ท่ีวัดเพื่อส่งเสริมความเป็น
ชาวพุทธศาสนิกชนท่ีดีสืบต่อไป 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม
ท าบุญตักบาตรวันส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดี 

๕. กิจกรรม
มหัศจรรย์วันพระ 
 

๕. นักเรียนทุกคนได้กราบพระกล่าวค า
บู ช าพ ระ รั ต น ตรั ย  อ าร าธน า ศี ล 
อาราธนาธรรม กล่าวค าแสดงตนเป็น
พุทธมามกะได้อย่างถูกต้องและภูมิใจ
ในความเป็นไทยท่ีมีพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจ าชาติ เพื่อทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้อยู่สืบต่อไปอย่าง
ยั่งยืน 
 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม
มหัศจรรย์วันพระและปฏิบัติศาสนพิธี 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นศาสนิกชนท่ีดีและภูมิใจในความ
เป็นไทยท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติ 
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
๖. กิจกรรมวันไหว้
ครู 
 
 
 
 

๖. นักเรียนน าความรู้ท่ีได้จาการเรียน
และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดิษฐ์
เป็นพานไหว้ครูและกล่าวค าบูชาครู
อย่างเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็น
ไทยโดยน าแสดงและถ่ายทอดในวัน
ส าคัญ ต่างๆเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามอย่างยั่งยืน 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ๙๙ เข้าร่วมกิจกรรมวนั
ไหว้ครู 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก
ถึงความส าคัญของวันไหว้ครู 

๗. กิจกรรมชุมนุม
นาฏคีตศิลป์จินดา
มณี 
 

๗. นักเรียนได้น าความรู้จากการเรียน
การขับ ร้อ งน าฏ ศิลป์ ไทยและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นมาแสดงด้วย การร า 
การร้องเพลง การพูดมาจัดแสดงอย่าง
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อสืบสาน
ความเป็นไทยอย่างยืนยาวสืบต่อไป 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๙ เข้าร่วมกิจกรรม
นาฏคีตศีลป์จินดามณี 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนทุกคนรู้คุณค่าของนาฏศีลป์
ไทยและเป็นแบบอย่างท่ีดีสามารถ
แนะน าผู้อื่นให้เข้าใจได้ 

๘. กิจกรรมชุมนุม
ทัศนศิลป์ 
 

๘. นักเรียนได้น าความรู้จากการเรียน
ร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพวันวิสาขบู
ชาท่ีวัดขุนอินทประมูล วาดภาพวันดิน
โลกท่ีโรงเรียนวัดบ้านสร้าง วาดภาพฝา
ผนังก าแพงริมเขื่อนแม่น้ าเจ้าพระยา 
ศาลากลาง จั งหวัดอ่ างทอ งอย่ า ง
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อสืบสาน
ศิลปะไทยให้อยู่สืบต่อไป 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๙ เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุมทัศนศิลป์ 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนทุกคนรู้คุณค่าของทัศนศีลป์
และเป็นแบบอย่างท่ีดีสามารถแนะน า
โน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจได้ 

๙. ชุมนุมดนตรี 

 

๙. นักเรียนได้น าความรู้จากการเรียน
ร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
และในงานกาชาดของจังหวัดอ่างทอง
ด้วยความภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อ
สืบสานเพลงไทยลูกทุ่งอย่างยั่งยืนสืบ
ต่อไป 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๙ เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมนุมดนตรี 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนเห็นความส าคัญของดนตรีมี
จิตใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนและสังคม 

๑๐ . กิจกรรมโพธิ์
ทองนิทรรศ 
 
 
 
 
 

๑๐. นักเรียนร่วมใจแสดงถึงความเป็น
ไท ย ด้ วย ก ารแ ต่ งก าย ชุ ด ไท ย ใน
กิ จ ก ร รม โพ ธิ์ ท อ งนิ ท ร รศ อ ย่ า ง
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยพร้อม
เพรียง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแต่ง
กายอันดีงามสืบต่อไปอย่างยั่งยืน 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม
และแสดงถึงความเป็นไทยด้วยการแต่ง
ชุดไทย 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนให้ความส าคัญและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
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~ ๗๗ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
๑ ๑ . กิ จ ก ร ร ม
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

๑๑. นักเรียนได้สืบทอดความเป็นไทย
โดยน าข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่
บาตรร่วมกันเวียนเทียน ร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ท่ีวัด นักเรียนทุกคนได้กราบ
พ ระ ก ล่ าว ค า บู ช าพ ระ รั ต น ต รั ย 
อาราธนาศีล อารธนาธรรม กล่าวค า
แสดงตนเป็นพุทธมามกะและสามารถ
สวดมนต์ในท านองสวดมนต์สรภัญญะ
ได้อย่างถูกต้องและภูมิใจในความเป็น
ไทยท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ป ร ะ จ า ช า ติ  เพื่ อ ท ะ นุ บ า รุ ง
พระพุทธศาสนาให้อยู่สืบต่อไปอย่าง
ยั่งยืน  

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๙ เข้าร่วมพิธีท าบุญ
ตักบาตรในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฎิบัติ
ตนในศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาและ
เป็นคนดีของสังคม 

๑ ๒ . กิ จ ก ร ร ม
โรงเรียนคุณธรรม                                                          
 

๑๒. นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตาม
คุณธรรม อัตลักษณ์ของ โรงเรียนและ
การลงมือปฏิบัติโครงงานท าให้มีวินัยดี 
พูดจาสุภาพ ส่งงานตรงเวลา ท้ิงขยะ
ตาม ท่ี จัด เก็บ  รักษาความสะอาด 
ช่วยเหลืองาน โรงเรียนด้วยความเต็ม
ใจ เข้าแถวรับประทานอาหารกลางวัน 
ใช้ อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัด ปิด
ไฟ  ปิดพัดลม เมื่อไม่ใช้  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก
เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดใน
ภาพรวมอย่างยั่งยืน 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม มีวินัยใน
ตนเองและสังคม 

๑๓. กิจกรรมการ
แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ 
 

๑๓. นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมาม
กะได้อย่างถูกต้องและภูมิใจในความ
เป็ น ไทย ท่ีมี พ ระพุ ทธศาสนาเป็ น
ศาสนาประจ าชาติ เพื่ อทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้อยู่สืบต่อไปอย่าง
ยั่งยืน 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมพิธีการ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตน
ตามพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้
ถูกต้องและเหมาะสม 

๑๔. ชุมนุมถัก
ผ้าพันคอไหมพรม 
 

๑๔. นักเรียนรู้วิธีการถักไหมพรม ด้วย
ความภาคภูมิใจและสามารถฝึกสมาธิ
ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถสร้าง
ช้ินงานจากการถักไหมพรมไปเป็นของ
ท่ีระลึกของฝากตามเทศกาลต่างๆ ใช้

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนรู้วธิีการถักไหมพรม มีความ
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์  ตลอดจน
สามารถน าไปสร้างเป็นอาชีพ เพื่ อ
ความยั่งยืนได้ 

รับผิดชอบ ภาคภูมิใจและมีสมาธิมั่นคง
แน่วแน ่

๑๕. ประกวด
มารยาทไทยของ 
สพม ๕ และของ
วัฒนธรรมจังหวัด 
 

๑๕. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาท
ไทยในแง่ต่างๆ ได้เรียนรู้มารยาทไทยท่ี
ถูกต้องจากการฝึกปฏิบัติจริงจนเกิด
เป็นทักษะ ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ตามหลักวัฒนธรรมไทย เกิดการเรียนรู้
รูปแบบในการปฏิบัติตามหลักมารยาท
อันจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติตนตามแบบ
มารยาทไทยได้ 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีสัมมาคารวะต่อตนเองและ
ผู้อื่นสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามแบบวัฒนธรรมไทย 

๑๖. กิจกรรมวัน
พ่อ/วันแม ่
 

๑๖ . นักเรียนมีความจงรักภัคดีและ
เทิ ด ทู น สถาบั น พ ระม หากษั ต ริ ย์ 
เทิดทูนพระคุณพ่อพระคุณแม่ และยก
ย่องบทบาทของพ่อและแม่  ท่ีมี ต่อ
ครอบครัว ตลอดจนได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ เพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองไทยและความเป็น
ลูกท่ีดีรวมไปถึงการเป็นลูกท่ีดี ตาม
บทบาทหน้าท่ีประเพณีวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๙ เข้าร่วมพิธี
กิจกรรมวันพ่อ วนัแม่ 
 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูกตเวที
ต่อบิดา มารดา ปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อ
สังคม 

๑๗. กิจกรรม
ค่านิยม ๑๒ 
ประการ 
 
 
 
 

๑๗. นักเรียนได้เรียนรู้ บทบาท หน้าท่ี 
ต าม ห ลั ก วิ ถี ป ร ะช าธิ ป ไต ยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตะ
หนักถึ งความ เป็น ไทย มี คุณ ธรรม 
จริยธรรมเคารพกฎกติกา ด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

- เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๙ เข้าร่วมกิจกรรม
ค่านิยม ๑๒ ประการ 
- เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตน
ตามหลักวิถีประชาธิปไตยและด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้
เหมาะสม 
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 ผลกำรประเมินผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
๑-๖  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

 

 
 

ระดับ
ชั้น 

 
 

กิจกรรมที่เข้ำร่วม 

 
จ ำนวน
นักเรียน 

 
ระดับคุณภำพ 

ยอดเยี่ยม (๕) ดีเลิศ (๔) ดี (๓) ปานกลาง (๒) ก าลังพัฒนา (๑) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.๑ กิจกรรมส่งเสริมความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๒๐๓ ๑๐๒ ๕๐.๒๕ ๙๑ ๔๔.๘๓ ๘ ๓.๙๔ ๒ ๐.๙๘ ๐ ๐ 

ม.๒ “ ๒๐๐ ๑๙๐ ๙๕.๐๐ ๙ ๔.๕๐ ๑ ๐.๕๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ม.๓ “ ๒๐๐ ๑๘๙ ๙๔.๕๐ ๑๐ ๕.๐๐ ๑ ๐.๕๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ม.๔ “ ๑๕๕ ๙๖ ๖๑.๖๔ ๕๖ ๓๖.๑๓ ๓ ๑.๙๔ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ม.๕ “ ๑๔๒ ๑๑๒ ๗๘.๘๗ ๒๗ ๑๙.๐๑ ๒ ๑.๔๑ ๑ ๐.๗๐ ๐ ๐ 

ม.๖ “ ๑๔๗ ๑๐๘ ๗๓.๔๗ ๓๗ ๒๕.๑๗ ๑ ๐.๖๘ ๑ ๐.๖๘ ๐ ๐ 

สรุปรวม ๑,๐๔๗ ๗๙๗ ๗๖.๑๒ ๒๓๐ ๒๑.๙๗ ๑๖ ๑.๕๓ ๔ ๐.๓๘ ๐ ๐ 
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 ผลกำรประเมินผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 

๑-๖ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  

 รายงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แผนงำนหรือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 

- จัดท าโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย “ รักความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    ๑    ๑ 

     
      ๑   

        ๑   ๑ ๑๑         
    

     

     

     

     

   ำ     ำ        ำ     ำ    ๑    ำ     ำ     

สร ปรวมร้อย ะของจ านวนนักเรียนที่มี  การประเมินด้านความภ มิ จ นท้องถ่ิน  ะความเป น ทย
 ระดับ ั้นมัธยมศึกษาปีที่  -๖  จ า นกตามระดับค ณภาพ 

ปีการศึกษา ๒๕๖  - ๒๕๖๒

                  ำน  ำ   ำ      นำ
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๑.๒.๔. ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม  
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำยปีกศ.
๒๕๖๒  

ผลกำรประเมิน เปรียบเทียนผลกำรประเมิน
เม่ือเทียบค่ำเป้ำหมำย  

มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ผลการประเมินสูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุกคน
ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีการช่ังน้ าหนัก – วัดส่วนสูงทุกเทอม และแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนร่วมกบั
ทางโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” นอกจากนี้ยังมกีารส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา โดยมีการจัดกีฬาสี 
เป็นต้น 
 

โครงกำร/
กิจกรรม 

กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

โครงการกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายนอก 
 

คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในรายการ
แข่งขันต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ภายนอกจดัขึ้น 

เชิงปริมำณ 
  นักเรียนได้รับรางวัลอันดับ ๑-๓ 
จ านวน ๗ รางวัล 
เชิงคุณภำพ 
  นักเรียนร้อยละ ๙๓.๕ มีความพึง

พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายใน 
 

นักเรียนในแต่ละคณะสี คัดเลือก
ตัวแทนแต่ละคณะสีเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาสากลและกีฬา
พื้นบ้าน โดยการด าเนินงานนั้น 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมและมีคณะครูให้
ค าปรึกษาด าเนินกิจกรรมให้กับ
นักเรียน 

เชิงปริมำณ 
 - นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรม 
 - ครู ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
  นักเรียนมีความรู้ และพัฒนาทักษะ
กีฬาสูงขึ้น 
 

โครงการช่างน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง 

นักเรียนทุกคนต้องช่ังน้ าหนักวัด
ส่วนสูงทุกภาคเรียน หลังจากเปิด
ภาคเรียนแล้วประมาณ ๑ 
อาทิตย์ 

เชิงปริมำณ 
  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
  นักเรียนได้รับการดูแลให้มีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้นทุกคน 
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- 

 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
 

๑. สรุปกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก 
๒. สรุปกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 

          ๓.  สรุปกิจกรรมการช่างน้ าหนักวัดส่วนสูง 
 

 
 

แผนงำนหรือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิมของมำตรฐำนที่ ๑ 

๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไป
ตามเกณฑ์   ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ละระดับช้ัน  
 ๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  จ าแนก แยกแยะ พิจารณาอย่าง
รอบคอบ  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล   
 ๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างาน
เป็นทีม  สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
 ๔) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
 ๕) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง 
 ๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน
การจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  
 ๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่น       
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
 ๘) พัฒนาให้ นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
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 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 
๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
 กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารท่ีเป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และค่านิยมของโรงเรียน “ชีวิตอุทิศ  เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน” เป็นวัฒนธรรม
องค์กรในการท างานท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
          โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่าง
เป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิ เคราะห์ 
SWOT  ก าหนดจุดยืน ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุง
แก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School Base Management) ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคลากร กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ก ากับดูแลองค์กรและ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource 
Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้
วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ (Smart) 
อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ  วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี  ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ นิเทศก ากับ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน น าผลท่ีได้มาปรับปรุงและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในช้ันเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและ
ชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อ
ส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับศักยภาพความต้องของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความพอเพียง การจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา และการส่ือสาร  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ของ สสวท. และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ active Learning เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับสูง  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วย
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดนตรี นาฏศิลป์ และทักษะกีฬา       

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน โดยสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง น าผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ  โดยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรร
งบประมาณเพื่อให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล 
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จาก
รายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย 
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวม
ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาห้ องสมุดมีชีวิตต้นแบบ สพม. เขต 5 พัฒนา
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอาคารประกอบ 6 หลัง มี
อาคารโดม มีหอประชุม ท่ีมีความพร้อม  และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ มีต้นไม้
ร่มรื่น บริเวณท่ัวไปสะอาด สวยงาม มีให้นักเรียนได้พักผ่อน ซึ่งมีท่ีนั่งพักผ่อนเพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ ห้องสมุด
โรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน ห้องสหกรณ์โรงเรียน  ห้องดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
สวนคณิตศาสตร์ สวนวิทยาศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องดนตรีสากล ห้องพยาบาล  ห้องแนะแนว ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 
ห้องปฏิบัติการคหกรรม สนามกีฬา 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ  Wifi ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี จัดหา
ซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู้
ออนไลน์  โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โปรแกรมห้องสมุด ระบบบัญชีออนไลน์ การ
รายงานข้อมูลทางการเงิน  (e - budget) ระบบการจัดซื้ อ จัดจ้างภาครัฐ (e - GP) พัฒ นา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ 
โสตทัศนศึกษา ส่ือดิจิตอล และซอฟต์แวร์ท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ผลกำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี  2  

กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562 ดังนี ้
ตำรำงแสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562  

มำตรฐำนที่ 2 /ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับคุณภำพ 

สรุปผลกำรประเมิน 
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี 
 

ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ไว ้

ดี 

 
ยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี 
 

ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดี 
ยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี 
ยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี 
ยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่  2   
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ระดับยอดเยี่ยม 

    

จากตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปี
การศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ  สูงกว่าเป้าหมาย ทุกประเด็น
พิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย ระดับยอดเย่ียม 
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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา
อยา่งชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบาย
รัฐบาลและแผนการศึกษาของชาติ เพื่อก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัดของ แต่
ละมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
ขับเคล่ือนความส าเร็จของตัวช้ีวัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม  และวัดความส าเร็จของ
โครงการและตัวชี้วัด โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีโครงการท้ังหมด 27 
โครงการ ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการท้ังส้ิน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  มี
ตัวช้ีวัดท้ังหมด 17 ตัวช้ีวัด ซึ่งส่วนใหญ่บรรลุผลความส าเร็จทุกตัวช้ีวัด และสามารถสรุปเป็นร้อยละ
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ดังแผนภาพ  ซึ่งจากแผนภาพพบว่า
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  โดยรวมมีค่าร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 

 

แผนภำพ  ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

 ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” บริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA)          
ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดกระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนโพธิ์
ทอง “จินดามณี” ท่ีด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation Management)         
มาขับเคล่ือนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 
 

 

90 
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จุดเด่น 

 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน   

 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานท่ี  มีแหล่งเรียนรู้  มีทีพักผ่อนหย่อนใจ ร่ม
รื่น  สวยงามมีหอประชุมท่ีสะดวกต่อการใช้งาน  มีโดมเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนอกห้องเรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1. จุดควรพัฒนำ 
 กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ยังไม่เป็นรูปธรรม และ
ขาดความต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

2. แนวทำง/แผนพัฒนำเพือ่ให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี 2 ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” พบว่า โรงเรียนมี

การบริหารจัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้น
สังกัดดังนั้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการ
พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนา
บุคลากรตามแผน  และการนิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

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

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล   

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0   
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 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง   

แผนผังโครงสร้ำงกำรจัดท ำแผนกลยทุธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รวบรวมข้อมูล/นโยบาย/จุดเน้นและผลด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา 

2. วิเคราะห์ SWOT 

3. ก าหนดกรอบกลยุทธ์ 

4. ก าหนดโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/เสนอขอความเห็นชอบ 

6. ด าเนินการตามแผน 

7. ติดตามตรวจสอบ 

8. ประเมินปรับปรุงและพัฒนา 

Plan 
การวางแผน 

กระบวนการที่ 1 
ศึกษาสภาพหน่วยงาน 

สภาพภายใน 
จุดแข็ง/จุดเด่น 

จุดอ่อน/จุดที่ควรพัฒนา 

โอกาส 

อุปสรรค 
สภาพภายนอก 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 

กระบวนการที่ 2 
ก าหนดทิศทางของหน่วยงาน 

 

กระบวนการที่ 3 
ก าหนดกลยุทธ์ 

 

Do 
การปฏิบัติ 

Check 
ตรวจสอบ 

Act 
ปรับให้เหมาะสม 
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~ ๘๙ ~ 

 

แผนผังข้ันตอนกำรจดัท ำแผนปฏบิัตกิำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
 

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศและผลกำรด ำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำ 
 

ขั้นตอนที่ 3 วิเครำะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ อุปสรรค) 
 

ขั้นตอนที่ 4 ก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์ 
 

ขั้นตอนที่ 5 ก ำหนดโครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ 
 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท ำรูปเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
 

ขั้นตอนที่ 7 เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำขอควำมเห็นชอบ 
 

ขั้นตอนที่ 8 ประชำสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้องสู่กำรปฏิบัติ 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙๐ ~ 

 

๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง  “จินดามณี” ได้มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  โดยการระดมความคิด รับฟังข้อคิดเห็น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวแทนเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน  ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักการด าเนินการตามกฎกระทรวง และ
หลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ขับเคล่ือนกระบวนการท่ีมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
การปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ มีผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ด้วยระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้การประชุมท่ีหลากหลาย เช่นการประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
 
  ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
- แผนกลยุทธ์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

 - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 -  ผลงานวิจัยในช้ันเรียน 
 - รายงานโครงงาน/งานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 - รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
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แผนงำนหรือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิมของ ๒.๒ 

 

เพิ่มการส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนให้
มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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 ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ  
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย   
 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยปีกศ.
๒๕๖๒  

 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียนผลกำร
ประเมินเม่ือเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา           
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ  ดีเลิศ  

 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
      โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีกระบวนการด าเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

๑) จัดระบบโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบกระจายอ านาจ ให้ทุกกลุ่มสาระมีครู
ปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาการท่ีส าคัญ ประสานกับหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน 

๒) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีใช้ให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในปัจจุบัน          
ทุกปีการศึกษา โดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโรงเรียนโพธิ์ทอง       
“จินดามณี” พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙) 

- คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ศึกษาแนวทางการจัดหลักสูตรของโรงเรียนตามท่ีได้รับ
มอบหมายนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๓ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น นโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พร้อมกับศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน 

- วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นและเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงผลการประเมิน
หลักสูตรในปีท่ีผ่านมา 

- คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังในทุกกลุ่มสาระ ร่วมกันจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญของ
หลักสูตร 

- ข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการท่ีท าให้การท างานบรรลุผลตามข้อก าหนดท่ีส าคัญของ
หลักสูตร คือ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู โดยโรงเรียนได้
ก าหนดความสามารถนี้เป็นสมรรถนะหลักท่ีครูในโรงเรียนทุกคนต้องปฏิบัติได้ เพื่อส่งผลท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้ 

๓) จัดกระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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- สนับสนุนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการสอน ด้วยการจัดท าโครงการจัดซื้อส่ือ วัสดุและ
อุปกรณ์เทคโนโลยี ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

- ส่งเสริมให้ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการสอนในทุกรายวิชาท่ีสอน  

- ส่งเสริมให้ครูมีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้นักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการตรวจ
ประเมินแบบทดสอบท่ีใช้ในการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยงานวัดผลกลุ่มสาระ 
หัวหน้างานวัดผล   และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

- ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา 

- ส่งเสริมให้ครูทุกคนท ากิจกรรม PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
และพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ โดยมีการด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิหันตรา 

- ส่งเสริมให้ครูทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๑ เรื่อง 

- นิเทศการสอนของครูทุกคน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๔) จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรให้กับนักเรียน ในด้านต่างๆ เช่น การสอนเสริมเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันกีฬา การแนะแนวการศึกษาต่อ การสอนเสริมท่ี
จัดโดยหน่วยงานภายนอกในโอกาสต่างๆ 

๕) จัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพ ด้วยการเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมท่ีให้ความรู้
ซึ่งนักเรียนสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ และเปิดเป็นกิจกรรมให้นักเรียนเลือก
เรียนในวิชาชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียน 

๖) กลุ่มเด็กเรียนร่วม โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ โดยจัดครูพี่
เล้ียงดูและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กในกลุ่มนี้จะใช้เกณฑ์ส าหรับเฉพาะเด็กพิเศษ โดยเน้น
ประเมินพัฒนาการในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใน
กลุ่มนี้ โดยเฉพาะ  เช่น  การส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน  การคิดค านวณ  การพัฒนา
ความสามารถทางด้านดนตรีและศิลปะ นอกเวลาเรียน 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน 
ที่เก่ียวของกับกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เนน้คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน 

ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย มีดังนี้ 
 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
โครงกำรพัฒนาการจัด
เรี ยนการสอน ทุกก ลุ่ม
สาระการเรียนรู้สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

โรงเรียน ส่งเสริมพัฒ นาวิชาการท่ี เน้ น
คุณภาพ ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้
กิจกรรมดังนี้ 
๑. กิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถ 
ทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๒. กิจกรรมค่ายวิชาการทุกก ลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ 
๓. กิจกรรมวันส าคัญภาษาไทย 
๔. กิจกรรมรักการอ่าน 
๕. กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
๖. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ในโรงเรียน 
๗. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย 
๘. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนสู่สากล 
๙. กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
๑ ๐ . กิ จก ร รม แ ข่ ง จ รวดขวดน้ าแ ล ะ
เครื่องบินพลังยาง 
๑๑. กิจกรรมวันอาเซียน 
๑๒. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๑๓. กิจกรรมส่งเสริมธรรมศึกษาในโรงเรียน 
๑๔. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๑๐๑๖ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
 
 
เชิงคุณภำพ 
๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ใช้
ความรู้และทักษะความสามารถท่ี
ได้จากการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนท้ังภายในและ
ภายนอกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙๕ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 ๑๕. กิจกรรมนิทรรศการวันส าคัญของไทย 

๑๖. กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 
ท าบุญ ตักบาตร ฟังธรรม 
๑๗. กิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ 
๑๘. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
๑๙. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
๒๐. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์มวยไทย 
๒๑. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
๒๒. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
โรงเรียน 
๒๓. กจิกรรมวันวิพธิทัศนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
๒๔ . กิ จกรรม ส่ง เสริมความ เป็ น เลิศ
ทางด้านศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒๕ . กิ จกรรม ส่ง เสริมความ เป็ น เลิศ
ทางด้านดนตรีไทย 
๒๖. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงละคร
แห่งชาติตะวันตก 
จังหวัดสุพรรณบุรี (ม.๔-๕ นักเรียนห้อง 
๓,๔) 
๒๗. กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู ้
๒๘. กิจกรรมการออมทรัพย์ใน
สถานศึกษา 
๒๙. กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
๓๐. กิจกรรมบริษัทจ าลอง 
๓๑. กิจกรรมค่ายวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๓๒. กิจกรรมวันคริสต์มาส 
๓๓. กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ 
๓๔. กิจกรรมเสียงตามสาย
ภาษาต่างประเทศ 
๓๕. กิจกรรม Good Morning English 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙๖ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 ๓๖. กิจกรรม TO BE NUMBER 

ONE 
๓๗. กิจกรรมมหกรรมตลาดนัด
อาชีพ 
๓๘. กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ  
เนตรนารี ช้ัน ม.๑ 
๓๙. กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 
และทัศนศึกษาลูกเสือ เนตรนารี  
ม.๒-๓ 

 

 

 
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
๑. สรุปกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายใน 
    และภายนอกสถานศึกษา 
๒. สรุปกิจกรรมค่ายวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. สรุปกิจกรรมวันส าคัญภาษาไทย 
๔. สรุปกิจกรรมรักการอ่าน 
๕. สรุปกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
๖. สรุปกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
๗. สรุปกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย 
๘. สรุปกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนสู่สากล 
๙. สรุปกิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
๑๐. สรุปกิจกรรมแข่งจรวดขวดน้ าและเครื่องบินพลังยาง 
๑๑. สรุปกิจกรรมวันอาเซียน 
๑๒. สรุปกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๑๓. สรุปกิจกรรมส่งเสริมธรรมศึกษาในโรงเรียน 
๑๔. สรุปกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑๕. สรุปกิจกรรมนิทรรศการวันส าคัญ ของไทย 
๑๖. สรุปกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ ท าบุญ ตักบาตร ฟังธรรม 
๑๗. สรุปกิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ 
๑๘. สรุปกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
๑๙. สรุปกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
๒๐. สรุปกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์มวยไทย 
๒๑. สรุปกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
๒๒. สรุปกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน 
๒๓. สรุปกิจกรรมวันวิพิธทัศนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒๔. สรุปกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙๗ ~ 

 

๒๕. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีไทย 
๒๖. สรุปกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงละครแห่งชาติตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี  
      (ม.๔-๕ นักเรียนห้อง ๓,๔) 
๒๗. สรุปกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู ้
๒๘. สรุปกิจกรรมการออมทรัพย์ในสถานศึกษา 
๒๙. สรุปกิจกรรมโครงงานอาชีพ 
๓๐. สรุปกิจกรรมบริษัทจ าลอง 
๓๑. สรุปกิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๓๓. สรุปกิจกรรมวันคริสต์มาส 
๓๔. สรุปกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ 
๓๕. สรุปกิจกรรมเสียงตามสายภาษาต่างประเทศ 
๓๖. สรุปกิจกรรม Good Morning English 
๓๗. สรุปกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
๓๘. สรุปกิจกรรมมหกรรมตลาดนัดอาชีพ 
๓๙. สรุปกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ช้ัน ม.๑ 
๔๐. สรุปกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาลูกเสือ เนตรนารี ม.๒-๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙๘ ~ 

 

๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

กระบวนกำรพัฒนำ 

 1. คณะครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual  Development  Plan: ID – Plan) เพื่อให้ครู
สามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเองและสามารถพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของหน่วยงานและของตนเองอย่างแท้จริง 
 2. ครูและบุคลากรได้รับการอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนตามความต้องการ 
สอดคล้องกับรายวิชาท่ีสอนและงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับ
โรงเรียน 
 4. การจัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional  Learning  Community (PLC) เพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้  ท้ังในโรงเรียนและเครือข่ายชุมชนภายนอก 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙๙ ~ 

 

 
 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีการศึกษาดูงานปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยในปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ได้ศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนโชคชัยสามัคคี อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาแนว
ทางการด าเนินงานตามโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผู้ร่วมศึกษาดูงานได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการ
ครู 4๙ คน ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 16 คน โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  มีครูท่ีมีการ
พัฒนาวิทยฐานะ 2 คน จากข้าราชการครู 52 คน 
      โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท า
การจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง มีการท าวิจัยช้ันเรียนทุกคนรวมท้ังให้บุคลากรได้ประเมินตนเองและ
รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองทุกภาคเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป 

ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง 

๑) แบบสรุปกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร 
    ๒) แบบสรุปกิจกรรมศึกษาดูงาน 
     ๓) แผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
     4) วิจัยช้ันเรียน 
    5) รายงานการปฏิบัติหน้าท่ี (SAR) รายบุคคล 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๐ ~ 

 

ผลงำนดีเดน่ของโรงเรียน และคณะครู ประจ ำปกีำรศกึษำ 2562 
1. คุณครูสุพรรณี  อินมะณี ได้รับรางวัลครูดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
๒ . คุณครูวันศิริ  สมบุญ ได้รับโล่ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เนื่องในงานวันครูประจ าปี 2563 
๓ . คุณครูจิรวัฒน์  หลวงวงษ์  ได้รับเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” จากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เนื่องในงานวันครูประจ าปี 2563 
๔. คุณครูพิมพ์พกา  เฉลยชีพ ได้รับรางวัล“ครูดีศรีอ่างทอง” รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อม

แหวนทองค าจากคุณสวัสด์ิ เลิศเจริญศิลป์ ในวันท่ี 10 มกราคม 2563 
๕. ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้รับรางวัลผู้บริหารดีในดวงใจ เนื่องในวันครู 

ประจ าปี 2563 จัดโดยอ าเภอโพธิ์ทอง 
๖. ครูผู้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจ าอ าเภอโพธิ์ทอง เนื่องในงานวันครู ได้แก่ 
   ๑. คุณครูสุวัฒน์     แดงประยูร   ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป 
   ๒. คุณครูอารีวรรณ ทองค ามาก     ครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

๓. คุณครูศรีอนงค์   ล้ิมสมบูรณ์   ครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
๔. คุณครูกัทลี       สังขวร  ครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
๕. คุณครูนภัทร      วงษ์สาหร่าย  ครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

  
๖. คุณครูกรรณิการ์ สีลาด  ครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๗. คุณครูอุษา       ลือสมุทร  ครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๘. คุณครูบุษกร       แสงพงษ์    ครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 - รายช่ือคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ 
  ๑. นางสาวน้ าฝน    ทองค า   จักสานไม้ไผ่ ม.๔ - ม.๖ 
  ๒. นางสาวสิดี        เปี่ยมศิริมงคล  จักสานไม้ไผ่ ม.๔ - ม.๖ 
  ๓. นางสาวจินตนา   ปิติมล  เล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู ้
 ม.๑ - ม.๓ 
  ๔. นางสุพรรณี     อินมะณี  เล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.๑ - ม.๓ 
  ๕. นางพิมพ์ผกา     เฉลยชีพ   วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.๑ - ม.๓ 
  ๖. นางสุพรรณี       อินมะณี   ประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
                                                                ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑ - ม.๓ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๑ ~ 

 

2. โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี” ได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีมี BEST PRACTICE ส าหรับกลุ่ม
สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล SCQA ในด้านการจัดการเรียนการสอน IS ระดับ เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ขอขอบคุณความร่วมมือจากคุณครูทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริหารวิชาการท่ีได้น าส่งผลงาน
ดังกล่าวจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ 

3. โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้รับรางวัล IQA อวอร์ด ในระดับดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัล
เกี่ยวกับการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณผู้ด าเนินการทุกท่าน และขอให้
ร่วมใจกันสู่การประเมิน สมศ.รอบ 4 ในปีการศึกษาถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. คณะครูและนักเรียนซึ่งได้เข้าประกวดส่ิงประดิษฐ์ ประเภทการเกษตรและอาหาร ในช่ือ 

“เครื่องปอกสับปะรด ALL IN ONE” ได้รับรางวัลเหรียญทองในงานวนันักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจ าปี 
2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๒ ~ 

 

๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

กระบวนกำรพัฒนำ 

กระบวนกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรียน 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

๑.โครงกำรพัฒนำปรับปรุง
อำคำรสถำนที่ 
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี  
ส่ิงแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค 
 
 
 

ขั้นวำงแผน 
๑. วางแผนการพัฒนา ปรับปรุง 
ซ่ อ ม แ ซ ม  อ า ค า ร เ รี ย น 
ห้องเรียน ห้องสุขา ระบบน้ าด่ืม 
ระบ บ ไฟ ฟ้ า ส่ อ งส ว่ า งและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ขั้นด ำเนินกำร 
๑.พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน  
ห้องเรียน  ห้องสุขา ระบบน้ า
ด่ืมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
และ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒.ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข ใน
ส่วนสถานท่ีช ารุดเสียหายให้
สามารถกลับมาใช้งานได้
ตามปกติ 

ขั้นตรวจสอบ 

ตรวจสอบจากการใช้งาน
หลังจากการปรับปรุง แก้ไข 

ขั้นรำยงำน 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
- เชิงปริมาณ 
   ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
อาคารเรียน ห้องสุขา ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนโพธิ์
ทอง“จินดามณี” ให้สามารถใช้
งานและบริการแก่นักเรียนและ
บุคลากรภายใน โรงเรียนได้
อย่างเพียงพอกับความต้องการ 

 
- เชิงคุณภาพ 
    ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน 
ห้องสุขาระบบสาธารณูปโภค
และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
โพธิ์ทอง “จินดามณี”ให้บริการ
แก่นักเรียนและบุคลากรท้ัง
ภายใน และภายนอกโรงเรียน
ได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๓ ~ 

 

ผลกำรประเมินจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ    
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ผลจากการด าเนินการกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ดังนี้โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดา
มณี” มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย พร้อมใช้งาน 
มีอาคารเรียน โรงฝึกปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหารท่ีดี ผ่านการวางแผนและการประชุมระหว่างกลุ่ม
บริหาร และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป มีการรายงาน ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ประเมินความ
เส่ียงบริเวณโรงเรียนท่ีอาจมีอันตราย และรายงานต่อผู้อ านวยการให้ทราบ หากเป็นเรื่องส าคัญและมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินรายได้สถานศึกษา จะมีการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาทุก
ครั้งโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัย ดังนี้  

ตำรำงแสดงควำมพร้อมของโรงเรียน เม่ือเกิดภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน 

 

 

ตัวชี้วัด จ ำนวนในกำรปฏิบัติ/จ ำนวนอุปกรณ์  
๑. ด้ำนสุขอนำมัย     
๑.๑ การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ๔ ครั้ง 
๑.๒ การตรวจสุขภาพแม่ค้าจากโรงพยาบาล ๑ ครั้ง 
๒. ด้ำนควำมปลอดภัย  
๒.๑ การติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจุดส าคัญและจุดเส่ียง ๑๖  เครื่อง 
๒.๒ การติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง ๖ ถัง 
๒.๓ การติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและ
เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ 

๑๒ จุด 

๒.๔ อบรมในโครงการอาสาจราจรและขับขี่ปลอดภัย ๑ ครั้ง 
๒.๕ นักเรียนมีการท าประกันชีวิต ทุกคน 
๒.๖ ยามรักษาความปลอดภัย ๑๒ ชม. 
๒.๗ ครูเวรยามกลางคืน ๑๒ ชม. 
๓. ด้ำนภัยพิบัติ      
๓.๑ การเตรียมเครื่องสูบน้ า ๑ เครื่อง 
๔. ด้ำนกำรใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี     
๔.๑ เจ้าหน้าท่ีเฉพาะทางในการดูแลระบบในแต่ละ  
      อาคาร 

๒ คน 

๔.๒ นักเรียนและบุคลากรมีการใช้รหัสในการเข้า
ระบบอินเตอร์เน็ต 

ทุกคน 

๔.๓ มีการ backup ข้อมูลใน database หลากหลาย  
     รูปแบบ 

๔ ครั้ง 

๔.๔ เครื่องส ารองไฟของ Server ๑ เครือ่ง 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๔ ~ 

 

     ภาวะฉุกเฉินในโรงเรียน เป็นส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อครู นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน ซึ่งได้มีการคาดการณ์และหาแนวทางเตรียมการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ซึ่งพิจารณาแล้วมี ๔ ด้าน คือ ความเส่ียงด้านสุขอนามัย ความเส่ียงด้านความปลอดภัย 
ความเส่ียงด้านภัยพิบัติ และความเส่ียงด้านการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี โดยมีการส ารวจ
ส่ิงแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
 

ผลกำรประเมินจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีการด าเนินการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดจน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้ัง
ในด้านร่าง อารมณ์ สังคม และปัญญาของผู้เรียนตลอดจนดูแลความปลอดภัยขณะอยู่ในโรงเรียน 
และน าเสนอสรุปภาพรวม โดยการเปรียบเทียบ ๓ ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยมี
การจัดกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม
แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  

 -  รายงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 -  แบบบันทึกขอใช้อาคาร สถานท่ี 
 -  แบบบันทึกขอใช้ห้องประชุม/อุปกรณ์ 
      -  สารสนเทศด้านอาคารและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
                -  สภาพจริง 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๕ ~ 

 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยปีกศ.

๒๕๖๒  
(ตามประกาศ รร.) 

ผลกำรประเมิน 
(ภาพรวม รร.) 

เปรียบเทียบผลกำร
ประเมินเม่ือเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
(ต่ ากว่า / เท่ากับ /สูงกว่า) 

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

เท่ำกับ 

การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้  
 1. กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ICT เพื่อการเรียนรู ้
 2. กิจกรรมพัฒนาระบบและบริการด้าน ICT 
 3. กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู ้
 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
โครงการกิจกรรมพัฒนา
เครือข่าย ICT เพื่อการ
เรียนรู ้
 

ขั้นวำงแผน  
 ประชุมหารือ บคุลากรในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ขั้นด ำเนินกำร 
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ   ครุภัณฑ์ให้
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

ขั้นรำยงำน 
สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

 

เชิงประมำณ 
- มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ใช้ในการ
เรียนการสอนและให้บริการเพียงพอ
กับจ านวนนักเรียนและ 
 สอดคล้องกับหลักสูตร 
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 
100 
- นักเรียนทุกคนได้รับการบริการ
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง 
ต่อป ี
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๖ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
โครงการกิจกรรมพัฒนา
ระบบและบริการด้าน ICT 
 

ขั้นวำงแผน  
 ประชุมหารือ บคุลากรในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ขั้นด ำเนินกำร 
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ   ครุภัณฑ์ให้
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

ขั้นรำยงำน 
สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

 

 

เชิงประมำณ 
- มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ใช้ในการ
เรียนการสอนและให้บริการเพียงพอ
กับจ านวนนักเรียนและ 
 สอดคล้องกับหลักสูตร 
- นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 
100 
- นักเรียนทุกคนได้รับการบริการ
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง 
ต่อป ี
เชิงคุณภำพ 
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

โครงการกิจกรรมหุ่นยนต์
เพื่อการเรียนรู ้

ขั้นวำงแผน  
- ประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
ขั้นด ำเนินกำร 
ติดต่อ ประสานงานกับ
บริษัทผู้ผลิต 
- ด าเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

ขั้นตรวจสอบ 
ด าเนินการตรวจสอบวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ 
ขั้นรำยงำน 
สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 

เชิงประมำณ 
- มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ใช้ในการ
เรียนการสอนและให้บริการเพียงพอ
กับจ านวนนักเรียนและ 
 สอดคล้องกับหลักสูตร 
- นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 
100 
- นักเรียนทุกคนได้รับการบริการ
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง 
ต่อป ี
เชิงคุณภำพ 
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๗ ~ 

 

 
 ผลกำรประเมินจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนบัสนนุกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
1. กิจกรรมพัฒนำเครือข่ำย ICT เพื่อกำรเรียนรู้ 
 - มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการเพียงพอกับจ านวนนักเรียน
และ 
   สอดคล้องกับหลักสูตร 
 - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู ้
   และน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. กิจกรรมพัฒนำระบบและบริกำรด้ำน ICT 
 - นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ร้อยละ 100 
 - นักเรียนทุกคนได้รับการบริการสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง ต่อปี 
 3. กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อกำรเรียนรู้ 
 - นักเรียนใช้หุ่นยนต์ในทางสร้างสรรค์มากขึ้น   
 - นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการตา่งๆ ท้ังระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค 
 
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
 

 
 
รายละเอียดสรุปกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ICT เพื่อการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
รายละเอียดสรุปกิจกรรมพัฒนาระบบและบริการด้าน ICT 
 
 
 
 
รายละเอียดสรุปกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๘ ~ 

 

 
 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ                  
 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 
๓.๑ กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบผลกำร
ประเมินเม่ือเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
๑. ร้อยละ ๙๐ ครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดก ารเรียน รู้ ท่ี เน้ น
กระบวนการคิด และ
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
ต าม ม าต ร ฐาน ก าร
เรี ย น รู้  ตั ว ช้ี วั ด ขอ ง
หลักสูตรสถานศึกษา 
แ ล ะ ส าม ารถ น า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผลกำรประเมิน เท่ำกับ
ค่ำเป้ำหมำย 

 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการใช้รูปแบบการพัฒนา
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผู้บริหารน า
องค์กร โดยจัดท าและน าระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 
พร้อมท้ังนิเทศติดตาม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากร ร่วมถึงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตัวช้ีวัด สมรรถนะ
ส าคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และน ามาจัดหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน และจัดท าหรือพัฒนาเป็นหลักสูตรรายวิชา หน่วยการเรียนรู้
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
 

๒.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าข้อมูลไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
นักเรียน  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๙ ~ 

 

           ๓.วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน ท่ีฝึกทักษะ
การแสดงออก แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน วางแผนใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง และปรับปรุงพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
          ๔. โรงเรียนมีการน ากระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เช่น การจัดการเรียนการสอนด้วย active learning เทคนิคการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้แบบ ๕E 
การสืบเสาะหาความรู้แบบ ๗E การเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ ๔ 
MAT  การจัดการเรียนรู้แบบเกม  การจัดการเรียนรู้แบบทดลอง การจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ   
         ๕. มีการนิ เทศติดตาม ประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเจตคติ แบบวัดภาคปฏิบัติ แบบสอบถาม แบบสังเกต 
แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินค่า แบบบันทึกพฤติกรรม  
 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้ ด าเนินการผ่าน
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๐ ~ 

 

กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมกระบวนการด าเนินงานท่ีส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด      

และการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้          
และมีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

โรงเรียนจัดกิจกรรมดังนี ้
๑. กิจกรรมประเมิน/ปรับปรุง
หลักสูตร 
๒. กิจกรรมนิเทศการสอน 
๓. กิจกรรมประเมินแบบวัด
ประเมินผล 
และแบบทดสอบของครู 
๔. กิจกรรมประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
๕. กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
๖. กิจกรรมอบรมสัมมนา 
ประชุม สัมมนา 
๗.กิจกรรมวันวพิิธทัศนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
 

เชิงปริมำณ 
๑. ครูร้อยละ ๙๐ สามารถเขียน
หลักสูตรในรายวิชาท่ีสอนได้ 
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศ
การสอน 
๒. ครูร้อยละ ๙๐ เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีน าไปใช้ได้จริง 
๓. ครูร้อยละ ๙๐ มีความเข้าใจเรื่อง
การวัดผลและการออกแบบทดสอบ 
 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมี 
ความสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๑ ~ 

 

 ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตได้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
  
ข้อท่ี ประเด็นพิจารณา ปฏิบัติ ร้อยละ ไม่ปฏิบัติ ร้อยละ 
๑ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของ

หลักสูตรสถานศึกษา 
๕๔ ๑๐๐  - 

๒ มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ ๕๔ ๑๐๐ - - 
๓ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง ๕๔ ๑๐๐ - - 
๔ มีการจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
๕๓ ๙๘.๑๕ ๑ ๑.๘๕ 

๕ ผู้เรียนได้รับการฝึกฝึกทักษะต่างๆ ท่ีหลากหลาย ๕๑ ๙๔.๔๔ ๓ ๕.๕๕ 
๖ มีผลงานท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง ๔๑ ๗๕.๙๒ ๑๓ ๒๔.๐๗ 

สรุป ๓๐๗ ๙๔.๗๕ ๑๗ ๑๐.๔๙ 
 
ผลกำรประเมินปี ๒๕๖๒ 

เป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการด าเนินการ ผลการประเมิน
ตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินตนเอง
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 

ระดับคุณภาพ 

จ าน วน ครู ไม่ น้ อ ย
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๐ 
ด าเนินการ ท้ัง ๖ ข้อ 

ดีเลิศ ครูร้อยละ  ๙๔.๗๕ 
ด าเนินการ ท้ัง ๖ ข้อ 

ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๒ ~ 

 

  ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง 
 ๑. แผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ   
 ๒. ค าส่ังคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน  
 ๓. ค าส่ังคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  
 ๔. แผนการจัดการเรียนรู้ของครู  
 ๕. ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
 ๖. รายงานและสรุปผลการนิเทศ  
 ๗. รายงานการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน 
 ๘. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ๙. ผลงานของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
      ๑๐. แบบสรุปกิจกรรมประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตร 

     ๑๒. แบบสรุปกิจกรรมประเมินแบบวัดและแบบทดสอบของครู 
     ๑๓. แบบสรุปกิจกรรมประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
     ๑๔. แบบสรุปกิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

               ๑๕. แบบสรุปกิจกรรมอบรมสัมมนา ประชุม สัมมนา 
      
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๓ ~ 

 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ผลกำรประเมิน 

 
เปรียบเทียบผลกำรประเมิน

เม่ือเทียบค่ำเป้ำหมำย 
มีความสามารถ                
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ             
การส่ือสาร 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
(จ านวนผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๔.๙๗)  

ผลการประเมินเท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

หมำยเหตุ  จ านวนผู้เรียนร้อยละ  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ระดับดีเลิศขึ้นไป 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
๒. กระบวนกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในกำรพัฒนำผู้เรียน 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้                         
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 

- กลุ่มสาระฯ ประชุมวางแผนและ
จัดท าโครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียน           
เพื่อเข้าแข่งขนัทักษะทางวิชาการ 
- ประเมินผล และสรุปผลรายงาน
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ             
ทางวิชาการ 

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนได้รับรางวัลการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
   - รางวัลเหรียญทอง ๕ รายการ 
   - รางวัลเหรียญเงิน ๔ รายการ 

เชิงคุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา             
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
มากขึ้น 

กิจกรรมค่ายวิชาการ                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้                        
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 

- กลุ่มสาระฯ ประชุมวางแผนและ
จัดท าโครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม                   
ค่ายวิชาการ (โพธิ์ทองนิทรรศ) 
- ประเมินผล และสรุปผลรายงาน
การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ              
(โพธิ์ทองนิทรรศ) 

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕.๐๐  
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ในระดับดี 

 

เชิงคุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
และท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๔ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนสนใจ 

กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ 
 
 
 

- กลุ่มสาระฯ ประชุมวางแผนและ
จัดท าโครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินการติดต่อ ประสานงาน
กับบริษัทผู้ผลิต 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
วัสดุ อุปกรณ์หุ่นยนต์ 
- ประเมินผล และสรุปผลรายงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๓.๗๕  
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก 
เชิงคุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ และ
ดูแลรักษาอุปกรณ์หุ่นยนต์ได้เป็น
อย่างดี 
๒. ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ                 
การเรียนวิชาหุ่นยนต์ 
๓. ผู้เรียนใช้อุปกรณ์หุ่นยนต์ได้
อย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
 

- กลุ่มสาระฯ ประชุมวางแผนและ
จัดท าโครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินการติดต่อ ประสานงาน
กับบริษัทผู้ผลิต 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีได้จัดซื้อตาม
โครงการโครงงานอาชีพ 
- ประเมินผล และสรุปผลรายงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๔.๕  
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก  
เชิงคุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนสูงขึ้น 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ
และท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนสนใจ 

กิจกรรมบริษัทจ าลอง 
 

- กลุ่มสาระฯ ประชุมวางแผนและ
จัดท าโครงการ  
- ขออนุมัติโครงการ 
- ด าเนินการติดต่อ ประสานงาน
กับบริษัทผู้ผลิต 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีได้จัดซื้อตาม
โครงการบริษัทจ าลอง 
- ประเมินผล และสรุปผลรายงาน

เชิงปริมำณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๓.๕๕  
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี  

 
 
เชิงคุณภำพ 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนสูงขึ้น 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๕ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ๒. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ

และท างานร่วมกับผู้อื่น 
๓. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนสนใจ 
 

 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ภำคเรียนที่ ๒                        
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 
ระดับคุณภำพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

๔ 
ดีเลิศ 

๓ 
ดี 

๒ 
ปำนกลำง 

๑ 
ก ำลังพัฒนำ 

ม.๑ ๑๙๘ ๖๕ ๙๔ ๒๕ ๑๑ ๓ 
ม.๒ ๑๙๔ ๕๘ ๑๐๗ ๑๙ ๑๐ ๐ 
ม.๓ ๑๙๕ ๕๘ ๑๑๖ ๑๗ ๔ ๐ 
ม.๔ ๑๓๗ ๓๗ ๗๓ ๑๘ ๙ ๐ 
ม.๕ ๑๓๒ ๔๐ ๗๐ ๑๕ ๗ ๐ 
ม.๖ ๑๔๒ ๖๒ ๖๘ ๘ ๔ ๐ 
สรุป ๙๙๘ ๓๒๐ ๕๒๘ ๑๐๒ ๔๕ ๓ 

คิดเป็น
เปอร์เซนต์ 

๑๐๐% ๓๒.๐๖% ๕๒.๙๑% ๑๐.๒๒% ๔.๕๑% ๐.๓๐% 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๖ ~ 

 

 

 

 
 
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
 - รายงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๗ ~ 

 

๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบผลกำร
ประเมินเม่ือเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
มีกำรบริหำรจัดกำร
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ดีเลิศ ดีเลิศ ผลการประเมิน เท่ากับ
ค่าเป้าหมาย 

 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมท่ีจะด าเนินการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ผู้เรียนมีความสุข  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียม
และวางแผนการจัดการเรียนการสอน  ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพและจัดบรรยากาศช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การสอนแบบระดมสมอง การสอนแบบลงมือปฏิบัติ  
การสอนโดยใช้เกม ฯ  และเพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  มีการวัดและ
ประเมินผล  ตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์  การฝึกทักษะปฏิบัติ  
การปฏิบัติจริง  ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการต่างๆให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์  นอกจากนี้ยังมี
งานแนะแนว ซึ่งด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนท้ังทางด้านการ
เรียนและด้านพฤติกรรม  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการมอบโล่และเกียรติบัตรนักเรียน
เรียนดี  นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๘ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมในการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดังนี้ 
      ๑. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
          ๑ .๑  กิ จกรรมยกระ ดับผลสัมฤทธิ์
ท างก าร เรี ยน ทุ กก ลุ่ม สาระก าร เรี ยน รู้ สู่
มาตรฐานสากล 
         ๑ .๒   ส่งเสริม ให้นัก เรียน เข้าร่วม
แข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
       ๑.๓  กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
       ๑.๔  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
        ๑.๕ กิจกรรมส่งเสริมธรรมศึกษาใน
โรงเรียน 
        ๑ .๖  กิ จ ก ร ร ม วั น ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา 
         ๑.๗ กิจกรรมนิทรรศการวันส าคัญ
ของไทย 
         ๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 
ท าบุญ ตักบาตร ฟังธรรม 
          ๑.๙ กิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ 
         ๑.๑๐ กิจกรรมค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ 
         ๑.๑๑ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
         ๑.๑๒ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
         ๑.๑๓โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  
         ๑.๑๔ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ัน
เรียนและผู้ปกครองเครือข่าย 
         ๑.๑๕ กิจกรรมคลินิกลูกรัก 
         ๑.๑๖ กิจกรรมวัยใสห่างไกลเอดส์ 
         ๑ .๑ ๗  กิ จก ร รม รณ รง ค์ ต่ อ ต้ าน      
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

เชิงปริมำณ 
๑ . นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๐         
มีทัศนคติท่ีดีในการเรียนและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
สู ง ขึ้ น  ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
ระ ดั บ ช า ติ  ขั้ น พื้ น ฐ าน มี
ค่าเฉล่ียสูงขึ้น  
๒ . นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๙ ๐        
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตาม เป้ าหมาย  ท่ี โรงเรียน
ก าหนด  
๓ . นั ก เรียน ร้อยละ  ๑ ๐ ๐      
มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม        
นอบน้อมถ่อมตน  มี สัมมา
คารวะอยู่ ใน สั งคมอย่างมี
ความสุข  
 
เชิงคุณภำพ 
ผู้ เรียนมี ทัศนคติท่ี ดี ในการ
เรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  ผลการทดสอบ
ระ ดั บ ช า ติ  ขั้ น พื้ น ฐ าน มี
ค่าเฉล่ียสูงขึ้น  
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๙ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

๑.๑๘ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมวัยใส มอง
ตนเอง สมาธิ ปัญญา ม.๕ 
๑.๑๙ เด็กดีศรีจินดา 
๑.๒๐. ความรู้หน้าเสาธง 
๑.๒๑ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี ๔  
๑ .๒๒  กิ จกรรมมอบ ทุนการศึกษาเป็ น
กิจกรรมส่งเสริม  
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๐ ~ 

 

 ผลกำรจัดกำรเรียนรู้มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ 
ค่าเป้าหมาย จ านวนครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ท้ัง ๕ ข้อ 

ตารางแสดง จ านวนครูและร้อยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ท่ี ประเด็นพิจารณา ปฏิบัติ ร้อยละ ไม่ปฏิบัติ ร้อยละ ร้อยละ 
๑ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ให้เด็กรักครู และครูรักเด็ก 
 

๔๘ ๘๘.๘๙ ๖ ๑๑.๑๑ 

๒ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ให้เด็กรักเด็ก  

๔๖ ๘๕.๑๙ ๘ ๑๔.๘๑ 

๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ ๔๙ ๘๗.๐๓ ๕ ๙.๒๖ 
๔ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้อย่างมี

ความสุข  
๕๓ ๙๘.๑๕ ๑ ๑.๘๕ 

๕ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นให้เด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  

๕๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐ 

รวม ๒๕๐ ๙๑.๘๕ ๒๐ ๙.๒๖ 
 
ผลกำรประเมินปี ๒๕๖๒ 

เป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการด าเนินการ ผลการประเมิน
ตนเองเทียบกับ
เป้าหมาย เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินตนเอง
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 

ระดับคุณภาพ 

ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ด าเนินการ ท้ัง ๖ ข้อ 

ดีเลิศ ครูร้อยละ  ๙๑.๘๕
ด าเนินการ ท้ัง ๖ ข้อ 

ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๑ ~ 

 

 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  
      ๑. สรุปกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
      ๒.  สรุปกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ 
           ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
      ๓.  สรุปกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
      ๔.  สรุปกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
      ๕. กิจกรรมส่งเสริมธรรมศึกษาในโรงเรียน 
      ๖. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
      ๗. กิจกรรมนิทรรศการวันส าคัญของไทย 
      ๘. กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ ท าบุญ ตักบาตร ฟังธรรม 
      ๙. กิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ 
      ๑๐. กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
      ๑๑. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
      ๑๒. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
      ๑๓. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  
      ๑๔. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย 
      ๑๕. กิจกรรมคลินิกลูกรัก 
      ๑๖. กิจกรรมวัยใสห่างไกลเอดส์ 
      ๑๗. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
      ๑๘. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมวัยใส มองตนเอง สมาธิ ปัญญา ม.๕ 
      ๑๙. เด็กดีศรีจินดา 
      ๒๐. ความรู้หน้าเสาธง 
      ๒๑. กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
      ๒๒. กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเป็นกิจกรรมส่งเสริม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๒ ~ 

 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  
ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบผลกำร
ประเมินเม่ือเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
 

ครูร้อยละ ๗๐ มีการ
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒ นา
ผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ำกับ 

 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
โรงเรียนมีระบบตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๑. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านท้ังการวิเคราะห์  ผู้เรียน
รายบุคคล  การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน  
ระหว่างเรียน และหลังเรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม  มอบหมายงานและการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน  
             ผลประเมินจากการนิเทศการสอน  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับดีเลิศ   
      ๒. ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือ
และวิธีการวัดผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรม 
(SDQ) แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  
          ผลจากการนิเทศการสอน ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๓ ~ 

 

กระบวนกำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ 

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้บน
จุดมุ่งหมายพื้นฐาน 2 ประการ ดังนี ้ 

ประกำรที่ 1 การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ 
ผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์
แปลความหมายข้อมูล แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน และการ
สอนของครู  

ประกำรที่ 2 การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมิน สรุปผลการ 
เรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ จบรายวิชา  
เพื่อตัดสินให้คะแนนหรือให้ระดับผลการเรียน โดยใช้กระบวนการ PDCA  

ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับตัวชี้วัด 

ขั้นตอนที่ 2 น าเครื่องมือและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียน
การสอนมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลและตรวจสอบการใช้เครื่องมือในการประเมินผู้เรียน 
ขั้นตอนที่ 4 น าผลท่ีได้มาใช้พัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอนพร้อมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
       จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบส่งผลดังนี้ 
            ๑. เครื่องมือและวิธีการประเมินผลมีความเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการ
สอนมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
            ๒. นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนท่ีชัดเจน น าข้อมูลย้อนกลับมา
พัฒนาหรือปรับปรุงแกไ้ขการเรียนรู ้
            ๓. ครูวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล     
ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงปรับเปล่ียนวิธี   
การสอน ปรับเปล่ียนส่ือการสอน 

  ๔. ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพหรือระดับปริมาณว่ามีมากน้อยเพียงใด 

  ๕. การจดบันทึก (Records) ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการสังเกตพฤติกรรมจิตพิสัย 
  ๖. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการพูดคุยกันอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย 

คือ ผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีต้องการ ครูใช้การสัมภาษณ์ผู้เรียนเพื่อเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เจตคติ และความรู้สึกของผู้เรียน 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๔ ~ 

 

   ๗. แบบสอบถาม (Questionaire)  ครูใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลลักษณะเดียวกับการ 
สัมภาษณ์ เช่น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เจตคติ และความรู้สึกของผู้เรียน 

   ๘. สังคมมิติ (Sociometry) โดยให้นักเรียนตอบค าถามท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในกลุ่ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๕ ~ 

 

โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
พัฒนาการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

จัดกิจกรรมต่าง ๆดังนี้ 
- พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทุกสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- วัดผล/ประเมินผล 
 

ครูร้อยละ ๗๐ มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  

 
๑. เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  
๒. บันทึกหลังการสอนท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. บันทึกการตรวจสอบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    และหัวหน้างานวัดผล 
๔. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 
๕. ค าส่ังแต่งต้ังครูนิเทศแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. แบบประเมินผลการนิเทศและติดตามผลการจัดการเรียนรู้ 
๗. สรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ทุกสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
๘. สรุปผลกิจกรรมนิเทศการสอน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๖ ~ 

 

๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร เรียนรู้  
  
ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
 

ผลกำรประเมิน 
 

เปรียบเทียบผลกำร
ประเมินเม่ือเทียบค่ำ

เป้ำหมำย  
- ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
ได้รับการนิเทศเย่ียม
ช้ันเรียน ภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ำกับ 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
เข้าร่วมกันสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ำกับ 

 
 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้  

๑. กิจกรรมการนิเทศการสอน  
             ๑.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนประกอบด้วย                 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระ    
การเรียนรู ้และครูท่ีท าหน้าท่ีครูผู้นิเทศ 
                         ๑.๒ ก าหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน 
                         ๑.๓ ด าเนินการนิเทศการเรียน การสอนตามปฏิทิน ดังนี ้ 
                     ๑ .๓ .๑ การนิเทศการเรียนการสอนจะประกอบด้วย ครูในกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้จับคู่นิเทศ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จะนิเทศครูผู้ช่วย  
                     ๑.๓.๒ เมื่อด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนครบทุกคน หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะส่งหัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน 
                 ๑.๔ สรุปประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอน เสนอผู้บริหารตามล าดับ
ขั้นตอน 
                         ๑.๕ น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการช้ีแจงจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนา 
                 ๑.๖ หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอนสรุปผลการนิเทศและรายงานผลเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อน าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นมาจัดการแก้ไข เช่น ครูขาดความรู้เรื่องการวัดผลทางโรงเรียน
ได้เชิญวิทยากรภายนอกมาอบรมให้ความรู้ หรือส่งเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

  ๒. ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีกลุ่ม PLC ท่ีท าร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา  
  ๓. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมประชุม อบรมเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ต่อไป 
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โครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

กิจกรรมนิเทศการสอน 
 

จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
๑. นิเทศการสอนครูทุกคน ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง โดยวิธีการจับคู่นิเทศของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้นิเทศ และกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 
๒. ส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางอาชีพตามความสนใจ 
๓. โรงเรียนส่งเสริสนับสนุนให้เข้าร่วมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางอาชีพตามความสนใจ 
กับสถาบันการศึกษาภายนอก 

เชิงประมำณ 
๑. ร้อยละ  ๑๐๐  ครูทุกคนได้รับ
การนิเทศการเรียนการสอน 
๒. ร้อยละ  ๑๐๐ ของครูเข้าร่วม
การสร้างชุมชุนแห่งการเรียนรู้ 
 
เชิงคุณภำพ 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง  

 
 ร่องรอย / เอกสำรอ้ำงอิง  

๑. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 
๒. แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศการเรียนการสอน 
๓. สรุปการนิเทศการเรียนการสอน 
๔. ช่ัวโมงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC) ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
แผนงำนหรือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิมของมำตรฐำนที่ ๓ 
        แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น คือส่งเสริมสนับสนุนการท ากิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) จนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ครู ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ และข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

 
 จากการประมวลผลข้อมูลด้านกระบวนการ และผลด าเนินงานของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดา
มณี” สามารถเช่ือมโยงสู่ จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อน าไปสู่แนวทางการพัฒนาและความต้องการการ
ช่วยเหลือเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
จุดเด่น 
๑. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องด้วยหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ผนวกกับกระบวนการและกิจกรรม
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการเป็น “ลูกจินดามณี” แก่ผู้เรียน พร้อมท้ัง
การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เรียน มีความเป็นจิตอาสา มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรากฏเป็นท่ียอมรับแก่ชุมชน 
สะท้อนได้จากการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และการได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆอย่าง
สม่ าเสมอ 
๒.ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ผู้บริหารมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะประเด็น “การมีส่วนร่วม” โดย
คณะครู บุคลากร องค์กรเครือข่ายในการสนับสนุนสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า 
ภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นท่ี มีความต้ังใจและความพร้อมในการท่ีจะสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาอย่างเต็มก าลัง โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จัดโครงสร้างการบริหารงาน
และกระจายอ านาจอย่างชัดเจน มีกระบวนการก ากับติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร โดย
จุดเด่นซึ่งเป็นเงื่อนไขความส าเร็จ ในกระบวนการบริหารจัดการได้แก่ “บุคลากร” ในสถานศึกษา เป็น
ผู้มีความรักในองค์กรและเช่ือมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จของสถานศึกษาและ
ความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยมีคุณลักษณะท่ีเด่นชัดคือ “ความเป็นกัลยาณมิตร” ต่อกัน มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จึง
เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจให้บรรลุตามท่ี
ร่วมกันก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมาย 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรียนด าเนินการอนุรักษ์อาคารสถานท่ีทางประวัติศาสตร์
ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแห่งความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ได้แก่ อาคารจินดามณี และอาคารเทพสังวร
ญาณ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกให้คงอยู่ในสภาพด้ังเดิม ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย หากแต่
ได้มีการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนเทคโนโลยีท่ีมีอุปกรณ์รองรับการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบ ICT ท่ี ทันสมัยพร้อมท้ังมี  WIFI ให้บริการสืบค้นแก่นักเรียนครอบคลุมทุกพื้น ท่ี  ด้าน
สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนท่ีมีภูมิปัญญาด้านการจักสานระดับประเทศ ได้แก่ 
ต าบลบางเจ้าฉ่า และมีแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา  ได้แก่ วัดขุนอินทประมูล ซึ่งได้ด าเนินการ
หลอมรวมสภาพแวดล้อมดังกล่าวสู่หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
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๓.ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีจุดเด่นในการจัดกระบวนการเรียนท่ีมุ่งเน้นความคิดระดับสูง 
(Higher-Oder Thinking) มีการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบประเมินค่า โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน และ
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การจัดกิจกรรม/โครงการท่ีหลากหลายตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
จุดควรพัฒนำ 
๑. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 นักเรียนยังมีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน ผู้เรียนระดับชาติ ท้ังในระดับ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และมีคะแนนเฉล่ียต่ าสุดใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้าน  คุณลักษณะส่วนบุคคลนักเรียนบางส่วนยังขาดความกล้าแสดงออกและ
การส่ือสารในท่ีชุมชน และขาดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย นักเรียนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาจาก
ภาวะครอบครัวท่ีต้องการการดูแลช่วยเหลือร่วมกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน และครอบครัวเพื่อ
บรรเทาปัญหาต่อไป 
๒. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ด้านการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษายังขาดครูผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ เช่น ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษา รวมถึงการด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานใน
ระดับนานาชาติเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 สถานศึกษาอยู่ระหว่างด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านต่างๆของ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศและความถนัดสนใจสู่อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป้าหมายการเป็นโรงเรียนท่ีสะท้อนอัตลักษณ์เอกลักษณ์ชุมชน และตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

๑.จัดกิจกรรมโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒. จัดกิจกรรมร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาผู้เรียนแบบองค์รวมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนพร้อม
ท้ังหน่วยงานสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง  

๓. ด าเนินการประสานงานจัดท าบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านต่างๆเพิ่มเติมท้ัง
หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 

๔. ส่งเสริมความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของผู้ปกครองและชุมชน 
๕. จัดกิจกรรม/โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนรายบุคคลอย่างเป็น

รูปธรรม 
๖. เพิ่มเติมครูผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นเจ้าของภาษาและสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
๗. ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการเพื่อฝึกฝนทักษะความกล้าแสดงออกและทักษะการส่ือสารในท่ี

ชุมชนให้แก่ผู้เรียน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๐ ~ 

 

๘. พัฒนาครูและบุคลาการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
๗. พัฒนาระบบริหารจัดการสถานศึกษา ลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาลง 

ให้ความส าคัญกับกิจกรรม/โครงการท่ีเป็นจุดเน้นของสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
๘. พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยภายใต้บรรยากาศของ

ความเป็นไทยและความร่มรื่น 
๙. พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด 
๑๐. ค้นหาแนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาในทุกด้านจาก

ผู้เช่ียวชาญและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังองค์ความรู้ในการพัฒนารอบด้าน ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
งบประมาณ เพื่อน ามาปรับปรุงสถานศึกษาต่อไป 
 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
 ๑. การจัดหาสถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยค านึงถึง
สถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน 
 ๒. การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังในรูปแบบงบประมาณ และเครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังระดับอุดมศึกษา ท้ังในและต่างประเทศ 
 ๓. ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนเชิงบูรณาการ 
 ๔. องค์ความรู้ในการพัฒนาครูและบุคลากรสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และความเป็นครู
มืออาชีพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๑ ~ 

 

 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให ้
    สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
    ระดับ  ยอดเยี่ยม 
    ระดับ  ดีเลิศ 
    ระดับ  ดี 
    ระดับ  ปานกลาง 
    ระดับ  ก าลังพัฒนา 
๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๒ ~ 

 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

เร่ือง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
............................................................. 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/
ประเดน็กำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ 

๒.๔พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

         อย่างมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป  
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๓ ~ 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/
ประเดน็กำรพิจำรณำ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
      การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๔ ~ 

 

 
 

   
        

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึง
มีประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
จึงมีการปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒               

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
       
      (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๕ ~ 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ฉบับลงวันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

............................................................. 
 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๖ ~ 

 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๗ ~ 

 

 

 
 

   
        

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก นั้น 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มี
คุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒           

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
       
      (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๘ ~ 

 

 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ฉบับลงวันท่ี  ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
............................................................. 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จประเด็นกำร
พิจำรณำ 

ภำพรวมสถำนศึกษำ ระดับ ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดค านวณ 

ดีเลิศ ร้อยละ ๗๕ 

  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

 
ดี ร้อยละ ๗๐ 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ร้อยละ ๗๐ 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ดีเลิศ ร้อยละ ๗๕ 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา (ภาพรวมสถานศึกษา) 

ดีเลิศ 

     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร้อยละ ๖๐ ระดับ ๒ ร้อยละ ๖๐ 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ร้อยละ ๖๕ ระดับ ๒ ร้อยละ ๖๕ 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ ๖๐ ระดับ ๒ ร้อยละ ๖๐ 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ร้อยละ ๖๐ ระดับ ๒.๕ ร้อยละ ๖๐ 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ร้อยละ ๖๕ ระดับ ๒.๕ ร้อยละ ๖๕ 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           ร้อยละ ๖๕ ระดับ ๒.๕ ร้อยละ ๖๕ 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ร้อยละ ๖๕ ระดับ ๒.๐ ร้อยละ ๖๕ 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ       ร้อยละ ๖๕ ๒.๕ ร้อยละ ๖๕ 
   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

ดีเลิศ ร้อยละ ๘๐ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ร้อยละ ๘๐ 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๕ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๙ ~ 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จประเด็นกำร
พิจำรณำ 

   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ร้อยละ ๘๐ 

   ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ ร้อยละ ๘๐ 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี 
เอื้อต่อการเรียนรู้  

ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๔๐ ~ 

 

 
หมำยเหตุ  
  การก าหนดค่าเป้าหมายของภาพรวมสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาท้ัง ๓ 

มาตรฐาน 
ให้ก าหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ ยอดเยี่ยม 
 ระดับ ดีเลิศ 
 ระดับ ดี 
 ระดับ ปานกลาง 
 ระดับ ก าลังพัฒนา 
  ส่วนการก าหนดค่าเป้าหมายรายประเด็นพิจารณา ก าหนดได้ท้ังเชิงประมาณ (ร้อยละ)  
และเชิงคุณภาพ (ระดับคุณภาพ) ได้ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ท้ังนี้สถานศึกษาจะต้องมีรายละเอียด

ในการก าหนดระดับคุณภาพของค่าเป้าหมายดังกล่าวว่าพิจารณาอย่างไร 
 ระดับ ยอดเยี่ยม  ๙๑ - ๑๐๐ 
 ระดับ ดีเลิศ   ๗๕ - ๙๐ 
 ระดับ ดี   ๖๕ – ๗๔ 
 ระดับ ปานกลาง  ๕๕ – ๖๔ 
 ระดับ ก าลังพัฒนา  ๐ – ๕๔ 
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ค าส่ัง  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
ท่ี  ๑๓๑ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

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

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
  นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา  ประธาน 
  นางสาวรดา  จันทร์หอม  รองประธาน 
  นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์  รองประธาน 
  นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์  รองประธาน 
  นายสุวัฒน ์  แดงประยูร  รองประธาน 
  นายถนอม  เปล่ียนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา 
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพภายใน 

๓. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน 

๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือ
ว่าการประกัน คุณภาพภายใน เป็น ส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารซึ่ ง เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  ประกอบด้วย 
  นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา ประธาน 
  นางสาวรดา  จันทร์หอม กรรมการ 
  นายหอมหวน  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
  นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ กรรมการ 
  นายสุวัฒน ์  แดงประยูร กรรมการ 
  นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
  นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
  นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
  นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์ กรรมการ 
  นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
  นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
  นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
  นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม กรรมการ 
  นางจิรวัฒน ์  หลวงวงษ ์ กรรมการ 
  นางสาวน้ าฝน   ทองค า  กรรมการ 
  นายถนอม  เปล่ียนทอง กรรมการและเลขานุการ 
  นางกรรณิการ ์  สีลาด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

๑. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

๓. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตาม
พันธกิจของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

๔. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอ านวยการ 
๖. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
๗. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 
๘. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
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๓.  คณะกรรมกำรรวบรวมสำรสนเทศระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
๓.๑  มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ  
ประกอบด้วย 

นางอารีวรรณ  ทองค ามาก ประธาน 
นางณัฐกานต์   แก้วแสงแจ่ม กรรมการ 
นางกรรณิการ ์  สีลาด  กรรมการ 
นายวิชัย   ก่ ากระโทก กรรมการ 
นางสาวพุทธิภรณ์ เกตุยิ้ม  กรรมการ 
นางสาวชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์ กรรมการ 
นางสาวจริยา  สุมประเสริฐ กรรมการ 
นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง  กรรมการ 
นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
นางสาวสกุลดี  ทัดจันทร์ กรรมการ 
นางสาวนภัทร  วงษ์สาหร่าย กรรมการ 
นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์ กรรมการ 
นายเทอดพงษ์  เสียงหวาน กรรมการ 
นางสาวสุวพร  พินธุพันธ ์ กรรมการ 
นางสาวอิสราภรณ์ อินเอก  กรรมการ 
นางสาววาสิฏฐี  สีงาม  กรรมการ 
นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา กรรมการ 
นางอมรรัตน ์  ช่ืนทิพย์  กรรมการ 
นางจิรวัฒน ์  หลวงวงษ ์ กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
นายประวิทย์  เปล่ียนดิษฐ์ กรรมการ 
นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการและเลขานุการ 

 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ  ประกอบด้วย 
นางสาววันศิริ  สมบุญ  ประธาน 
นายถนอม  เปล่ียนทอง กรรมการ 
นายสุวัฒน ์  แดงประยูร กรรมการ 
นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์ กรรมการ 
นางสาวรดา  จันทร์หอม กรรมการ 
นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร  สมงาม  กรรมการ 
นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง  กรรมการ 
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นายค านวณ    มุสิกลาย  กรรมการและเลขานุการ 
 

๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  ประกอบด้วย 
นางสาวกัทลี  สังขวร  ประธาน 
นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร  สมงาม  กรรมการ 
นางเรวด ี  ผูกเกษร  กรรมการ 
นางจันทิมา  ปกป้อง  กรรมการ 
นางกรรณิการ ์  สีลาด  กรรมการ 
นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ ไม้เท่ียง  กรรมการ 
นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ ์ กรรมการ 
นายวิชัย   ก่ ากระโทก กรรมการ 
นางสาวกานติมา  ท้วมทอง กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ 
นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ กรรมการ 
นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง  กรรมการ 
นางสาวน้ าฝน   ทองค า  กรรมการและเลขานุการ 

 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ประกอบด้วย 

นางสาวกัทลี  สังขวร  ประธาน 
นางเรวด ี  ผูกเกษร  กรรมการ 
นางสาวน้ าฝน   ทองค า  กรรมการ 
นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ ไม้เท่ียง  กรรมการ 
นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ ์ กรรมการ 
นายปราโมทย์  ทองค ามาก กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ 
นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ กรรมการ 
นางจันทิมา  ปกป้อง  กรรมการและเลขานุการ 

 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  ประกอบด้วย 

   นางสาวรดา  จันทร์หอม ประธาน 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการ 
   นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
   นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
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   นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
   นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
   นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์ กรรมการ 
   นางเรวด ี  ผูกเกษร  กรรมการ 
   นางสาวน้ าฝน  ทองค า  กรรมการ 
   นางอุบล   เปล่ียนทอง กรรมการ 
   นางสาวชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์ กรรมการ 

นางสาวพิมพ์พร  สมงาม  กรรมการ 
นายวิชัย   ก่ ากระโทก กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ 
นางสาวจริยา  สุ่มประเสริฐ กรรมการ 

   นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวชลลดา     อ่อนพันธุ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  ประกอบด้วย 

นางสุพรรณี  อินมะณี  ประธาน 
นางเรวด ี  ผูกเกษร  กรรมการ 
นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
นายชิตพล  เครือแก้ว กรรมการ 
นายค านวณ    มุกสิกลาย กรรมการ 
นางสาวประณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ ์ กรรมการ 
นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ ไม้เท่ียง  กรรมการ 
นางสาวจันทิมา  ปกป้อง  กรรมการ 
นางสาวจินตนา  ปิติมล  กรรมการ 
นายศรศิริ  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
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~ ๑๔๖ ~ 

 

 
 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  ประกอบด้วย 

  นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ ประธาน 
นายสุวัฒน ์  แดงประยูร กรรมการ 
นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 

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

๒) ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเปน็ไทย  ประกอบด้วย 
นายสมชาย  มีสุวรรณ ประธาน 
นางอุบล   เปล่ียนทอง กรรมการ 
นางวาสนา  เสนาพันธ์ กรรมการ 
นางสาวกานติมา  ท้วมทอง กรรมการ 
นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ กรรมการ 
นางสาวทิพวัลย์  แม้นศรี  กรรมการ 
นางสาวสุดารัตน์  รุ่งราศี  กรรมการ 
นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
นายปราโมทย์  ทองค ามาก กรรมการ 
นายชิตพล  เครือแก้ว กรรมการ 
นางสาวชลลดา  อ่อนพันธุ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  ประกอบด้วย 

  นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ ประธาน 
นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
นายศรศิริ  สุขสอาด  กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
นายชิตพล  เครือแก้ว กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ 
นางสาวจินตนา  ปิติมล  กรรมการ 
นางสาววาสิฏฐี  สีงาม  กรรมการ 
นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการและเลขานุการ 

 
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม  ประกอบด้วย 

นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม ประธาน 
นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
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~ ๑๔๗ ~ 

 

นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ กรรมการ 
นางกรรณิการ ์  สีลาด  กรรมการ 
นายโซ่ทอง  สระบัวทอง กรรมการ 
นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์ กรรมการ 
นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการและเลขานุการ 

 
๓.๒  มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  ประกอบด้วย 
  นางจิรวัฒน ์  หลวงวงษ ์ ประธาน 

นายประวิทย์  เปล่ียนดิษฐ์ กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ ไม้เท่ียง  กรรมการ 
นายค านวณ  มุสิกลาย  กรรมการ 
นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 

  นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง  กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการและเลขานุการ 

 
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  ประกอบด้วย 

   นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา ประธาน 
   นางสาวรดา  จันทร์หอม กรรมการ 
   นายหอมหวน  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
   นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ กรรมการ 
   นายสุวัฒน ์  แดงประยูร กรรมการ 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
   นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
   นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
   นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์ กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
   นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
   นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม กรรมการ 
   นางจิรวัฒน ์  หลวงวงษ ์ กรรมการ 
   นางสาวน้ าฝน   ทองค า  กรรมการ 
   นายถนอม  เปล่ียนทอง กรรมการและเลขานุการ 
   นางกรรณิการ ์  สีลาด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผูเ้รียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศกึษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย  ประกอบด้วย 
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~ ๑๔๘ ~ 

 

นางสาวรดา  จันทร์หอม ประธานกรรมการ 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการ 
   นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
   นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
   นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
   นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 

นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์ กรรมการ 
นางอุบล   เปล่ียนทอง กรรมการ 
นางสาวชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์ กรรมการ 
นางสาวน้ าฝน  ทองค า  กรรมการ 
นางสาวชลลดา  อ่อนพันธุ ์ กรรมการ 
นายวิชัย   ก่ ากระโทก กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร  สมงาม  กรรมการ 
นางสาวจริยา  สุ่มประเสริฐ กรรมการ 
นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  ประกอบด้วย 
นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ ประธาน 

  นางสาวนภัทร  วงษ์สาหร่าย กรรมการ 
  นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
  นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการ 
  นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
  นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
  นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 
  นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
  นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
  นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
  นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล กรรมการ 
  นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง  กรรมการ 
  นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ ์ กรรมการ 
  นางจันทิมา  ปกป้อง  กรรมการ 
  นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
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~ ๑๔๙ ~ 

 

 
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่ เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  

ประกอบด้วย 
  นายสุวัฒน ์  แดงประยูร ประธาน 

นายโซ่ทอง  สระบัวทอง กรรมการ 
นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์ กรรมการ 

  นางเรวด ี  ผูกเกษร  กรรมการ 
  นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
  นางสาวจันทิมา  ปกป้อง  กรรมการ 
  นายค านวณ  มุกสิกลาย กรรมการ 
   นางสาวจารุวรรณ ไม้เท่ียง  กรรมการ 
   นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร และกำร
จัดกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย 
  นางสาวน้ าฝน  ทองค า  ประธาน 

นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์ กรรมการ 
นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม กรรมการ 
นายโซ่ทอง  สระบัวทอง กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร  สมงาม  กรรมการ 

นางธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ 
  นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ กรรมการ 
   นางจันทิมา  ปกป้อง  กรรมการและเลขานุการ 
 
๓.๓ มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบั ติจริง และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตได้  ประกอบด้วย 
  นางสาวรดา  จันทร์หอม ประธาน 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการ 
   นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
   นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
   นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
   นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
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~ ๑๕๐ ~ 

 

   นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
   นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์ กรรมการ 
   นายประวิทย์  เปล่ียนดิษฐ์ กรรมการ 
   นางสาวชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์ กรรมการ 
   นางสาวบุษกร  แสงพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวชลดา  อ่อนพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓.๒  ใช้สื่ อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียน รู้ที่ เอื้อ ต่อก ำรเรียน รู้  
ประกอบด้วย 

นางสาวกัทลี  สังขวร  ประธานกรรมการ 
นางเรวด ี  ผูกเกษร  กรรมการ 
นางสาวน้ าฝน   ทองค า  กรรมการ 
นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ ไม้เท่ียง  กรรมการ 
นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ ์ กรรมการ 
นายปราโมทย์  ทองค ามาก กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ 
นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ กรรมการ 
นางจันทิมา  ปกป้อง  กรรมการและเลขานุการ 

 
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก  ประกอบด้วย 

นางสาวรดา  จันทร์หอม ประธาน 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการ 
   นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
   นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
   นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
   นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
   นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์ กรรมการ 
   นายประวิทย์  เปล่ียนดิษฐ์ กรรมการ 
   นางสาวชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์ กรรมการ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๕๑ ~ 

 

   นางสาวบุษกร  แสงพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวชลดา  อ่อนพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยำ่งเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  

ประกอบด้วย 
นางสาวรดา  จันทร์หอม ประธาน 

   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการ 
   นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
   นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
   นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
   นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
   นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์ กรรมการ 
   นายประวิทย์  เปล่ียนดิษฐ์ กรรมการ 
   นางสาวชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์ กรรมการ 
   นางสาวบุษกร  แสงพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวชลดา  อ่อนพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย 

นางสาวรดา  จันทร์หอม ประธาน 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการ 
   นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
   นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
   นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
   นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
   นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์ กรรมการ 
   นายประวิทย์  เปล่ียนดิษฐ์ กรรมการ 
   นางสาวชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์ กรรมการ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๕๒ ~ 

 

   นางสาวบุษกร  แสงพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวชลดา  อ่อนพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๔.  คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

  นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา ประธาน 
  นางสาวรดา  จันทร์หอม กรรมการ 
  นายหอมหวน  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
  นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ กรรมการ 
  นายสุวัฒน ์  แดงประยูร กรรมการ 
  นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
  นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
  นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
  นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์ กรรมการ 
  นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
  นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
  นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
  นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม กรรมการ 
  นางจิรวัฒน ์  หลวงวงษ ์ กรรมการ 
  นางสาวน้ าฝน   ทองค า  กรรมการ 
  นายธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ 
  นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิต กรรมการ 
  นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง  กรรมการ 
  นายถนอม  เปล่ียนทอง กรรมการและเลขานุการ 
  นางกรรณิการ ์  สีลาด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
มีหน้ำที่  

๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ประชุม วางแผน  จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอย ตามมาตรฐานและ

ตัวบ่งช้ี 
๓. จัดท าสารสนเทศ วางแผนการเก็บข้อมูล ท่ีจ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในมาตรฐานการศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
๔. ประสานเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลและ

บันทึกลงในแผ่นซีดี  เก็บเป็นสารสนเทศแต่ละมาตรฐานการศึกษา 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๕๓ ~ 

 

๕. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  พร้อมหลักฐาน  จัดท าเป็นแฟ้มมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

๖. น าเสนอผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๗. รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม เตรียมพร้อมรับการประเมินและส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี ๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
   
         

      (นางสาวอาภาพร   วรรณสุนธยา) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 


