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โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2564 - 2566) ตาม
แนวทางและเป้าหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นส าคัญ โรงเรียนได้น ากลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ไปด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2564 - 2566) ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”           
มีการปรับเปล่ียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และสอดคล้องกับกับ
คุณลักษณะและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เป็นโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. เตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานความเป็นไทยและยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้วยความมุ่งมั่น ความต้ังใจของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์
ทอง “จินดามณี” ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณการจัดการศึกษาได้ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดและ
เกิดประโยชน์กับผู้เรียนท่ีเป็นผลผลิตท่ีภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการงานพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ทอง 
“จินดามณี” ท่ีเป็นก าลังส าคัญของโรงเรียนในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2564 – 
2566) และก ากับ ติดตาม ให้มีการด าเนินการตามกรอบกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณ
บุคลากรทุกท่านท่ีร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
        
        นายบรรจบ  เฉลยมรรค 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี 
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ส่วนที่ 1 
บริบทของโรงเรียน 

 

1. ข้อมูลของโรงเรียน 
ที่ต้ัง 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”  ท่ีต้ัง 142  หมู่ท่ี 6 ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  โทร. 0 – 3569 – 1828  โทรสาร     0 – 3569 – 
1 8 2 8  e-mail:phothong_jinda@hotmail.com  website : http://www.pj.ac.th เปิ ด สอ น ระ ดั บ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อท่ี 15 ไร่ 200 ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ 13 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลอ่างแก้ว ต าบลสามง่าม ต าบลอินทประมูล ต าบลองครักษ์ ต าบลบางระก า ต าบลบางเจ้าฉ่า ต าบล
บ่อแร่ ต าบลบางพลับ ต าบลโพธิ์รังนก ต าบลร ามะสัก ต าบลยางซ้าย ต าบลทางพระ และต าบลหนองแม่ไก่ 
 

ท่ีต้ัง 142 หมู่ท่ี 6 ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120 
  
035-691828                 035-691828 
phothong_jinda@hotmail.com                               http://www.pj.ac.th 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2496 ซึ่งขณะนั้น
อาคารเรียน “ตึกจินดามณี” ยังสร้างไม่แล้วเสร็จต้องอาศัยเรียนท่ีศาลาการเปรียญวัดศีลขันธารามประมาณ 1 
ปี เมื่อวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2498 การก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกก็ได้สร้างเสร็จเรียบร้อย และได้ท าพิธี
เปิดแล้วจึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดศีลขันธาราม มาเรียนท่ีตึก “จินดามณี” ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา  เริ่มเปิด
ท าการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2496 จนถึงปัจจุบัน 
 

 

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

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน                 เป็นรูปดอกบัวบาน ตรงกลางเกสรเป็นอักษรภาษาบาลี  3  ตัว 
สีประจ าโรงเรียน                 น้ าเงิน – ชมพู 
ค าขวัญโรงเรียน   เรียนดี  มีวินัย  ใจซื่อสัตย์  ประหยัด อดทน ฝึกฝนกิจกรรม 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน ลูกจินดามณีเป็นคนดีตามวิถีพุทธ” 
ปรัชญาโรงเรียน                   “ ปญญา  นราน   รฺตน  ”  

 ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของปวงชน 
ก าเนิดโรงเรียน                  1  มิถุนายน  2496 
อักษรย่อโรงเรียน                   พ.จ. 
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2. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
2.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  
ชื่อ นายบรรจบ  เฉลยมรรค   
โทรศัพท์ 081-2569038 e-mail : banjob@pj.ac.th  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน 
ต้ังแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน  

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
ชื่อ นางสาวสิริรักษ์  นักดนตรี   
โทรศัพท์ 085-1943403 e-mail : sirirak@pj.ac.th  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียน 
ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน  
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ท ำเนียบผูบ้ริหำรโรงเรียน 
 

ปัจจุบันโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีผู้บริหารโรงเรียนรวมถึงปัจจุบันทั้งส้ิน 20 คน ได้แก่ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกลุ ระยะเวลำ 

1 นายอ่ า  จันทร์ขจร เมษายน 2496 – 7 สิงหาคม 2496 

2 นายอานนท์  อนันตรังสี 7 สิงหาคม 2496 – 17 มิถุนายน 2497 

3 นายย้อย  หว่างอากาศ 9 สิงหาคม 2497 – 1 มิถุนายน 2498 

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

6 นายประจวบ  อินทรวิเชียร 19 ธันวาคม 2526 – 20 กรกฎาคม 2530 

7 นายสม  มั่งค่ัง 22 กรกฎาคม 2530 – 1 พฤศจิกายน 2532 

8 นายสวัสด์ิ  หล่อสุวรรณ 1 พฤศจิกายน 2532 – 30 กันยายน 2534 

9 นายจรัญ  ผดุงศรี 1 ตุลาคม 2534 – 30 กันยายน 2537 

10 นายวิชิต  บุญประดับ 1 ตุลาคม 2537 – 25 พฤศจิกายน 2540 



๔๓ 
 

11 นางผ่องสิริ  ผ่องเคหา 26 พฤศจิกายน 2540 – 18 ธันวาคม 2541 

12 นางปาลิดา  กุลรุ่งโรจน์ 18 ธันวาคม 2541 – 3 ตุลาคม 2542 

13 นายเตชสิทธิ์  สุขเจริญ 4 ตุลาคม 2542 – 30 พฤศจิกายน 2547 

14 นายบัญชา  กุลรุ่งโรจน์ 8 ธันวาคม 2547 – 30 กันยายน 2548 

15 นายประสงค์  กลัดแก้ว 16 ธันวาคม 2548 – 1 มกราคม 2553 

16 นายประสิทธิ์  สุขขุม 15 มกราคม 2553 – 30 กันยายน 2556 

17 นายวินัย  อินทรสวัสด์ิ 7 ตุลาคม 2556 – 31 ตุลาคม 2559 

18 นายมงคล  บกสกุล 31 ตุลาคม 2559 - 25 ตุลาคม 2561 
19 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา 29 ตุลาคม 2561 - 18 พฤศจิกายน 2563 
20 นายบรรจบ เฉลยมรรค 11 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) 
  

 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  1,111  คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
  

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ รวม 

(คน) ชาย หญิง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 5 100 101 201 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 5 122 101 223 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 118 100 218 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 340 302 642 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 5 88 109 197 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 4 52 83 135 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 4 58 79 137 



๔๔ 
 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 198 271 469 
รวมทั้งหมด 29 538 573 1,111 

ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 : งานทะเบียนวัดผล  
 

2.3  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2564) 
จ านวนครูและบุคคลากร โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร 2 1 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑ 6 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑ 5 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 10 ๑2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 3 5 ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ๒ 2 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ - 5 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 5 6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) ๑ 1 2 
ครูอัตราจ้าง 2 ๓ 5 

รวม ๑7 ๔4 61 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารโรงเรียน 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก วิชาท่ีสอน 

๑ นายบรรจบ  เฉลยมรรค ผู้อ านวยการ/      
ช านาญการพิเศษ 

ป.โท บริหารการศึกษา ไม่ได้ท าการสอน 

2 นายปราโมทย์  อ่อนละม้าย รองผู้อ านวยการ/
ช านาญการ 

ป.โท การบริหารการศึกษา ไม่ได้ท าการสอน 

3 นางสาวสิริรักษ์  นักดนตรี รองผู้อ านวยการ/
ช านาญการ 

ป.โท บริหารการศึกษา ไม่ได้ท าการสอน 

 



๔๕ 
 

ครูประจ าการ 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก วิชาท่ีสอน 

๑ นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ ครูช านาญการ ป.โท บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 

๒ นายสุวัฒน์  แดงประยูร ครูช านาญการพิเศษ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
๓ นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา ครูช านาญการ ป.โท เทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา คณิตศาสตร์ 
๔ นางจิรวัฒน์  หลวงวงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ ป.โท คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๕ นายประวิทย์  เปล่ียนดิษฐ์ ครูช านาญการ ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๖ นางสาวมินตรา  อนันตรังสี ครูช านาญการ ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๗ นางอมรรัตน์  ช่ืนทิพย ์ ครูช านาญการพิเศษ ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๘ นางสาวนันทนา  เริงพานิช ครูผู้ช่วย ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๙ นายถนอม  เปล่ียนทอง ครูช านาญการพิเศษ ป.โท วัดผล ชีววิทยา 

๑๐ นางพรพักตร์  ถนอมเขต ครูช านาญการพิเศษ ป.ตรี ชีววิทยา ชีววิทยา 

๑๑ น.ส. รดา  จันทร์หอม ครูช านาญการพิเศษ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

๑๒ น.ส. รพีพร   ทองเพ็ชร ครูช านาญการพิเศษ ป.ตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
๑๓ นางสาวพิมพ์พร  สมงาม ครู ป.ตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
๑๔ น.ส.สุกัลย์ เจริญกุล ครู ป.โท เคมี เคมี 
๑๕ น.ส.วันศิริ  สมบุญ ครูช านาญการ ป.โท เคมี เคมี 
๑๖ นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง ครู ป.ตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
๑๗ น.ส.น้ าฝน  ทองค า ครูช านาญการ ป.โท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ 
๑๘ นางสาวกัทลี  สังขวร ครูช านาญการ ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
๑๙ นางสาวอรทัย  ไกรเภา ครูผู้ช่วย ป.ตรี เคมี เคมี 
๒๐ นางอารีวรรณ ทองค ามาก ครูช านาญการพิเศษ ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา ภาษาไทย 
๒๑ นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม ครู ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 

๒๒ นางกรรณิการ์  สีลาด ครู ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 

๒๓ นายวิชัย  ก่ ากระโทก ครู ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
๒๔ นางชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์ ครูช านาญการพิเศษ ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 

๒๕ นางสาวพุทธิภรณ์  เกตุยิ้ม ครูผู้ช่วย ป.ตรี การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 
๒๖ นางสาวมณีรัตน์ ดอกไม้งาม ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
๒๗ นางวาสนา   เสนาพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ ป.โท รัฐศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
๒๘ นายสมชาย  มีสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ ป.ตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก วิชาท่ีสอน 

๒๙ นางสาวชลดา  อ่อนพันธุ์ ครูช านาญการ ป.ตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
๓๐ นางสาวทิพวัลย์  แม้นศรี ครู ป.ตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๓๑ นางสาวสุดารัตน์  รุ่งราษี ครูผู้ช่วย ป.ตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 
๓๒ นายก าพล  แสนฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ป.ตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
๓๓ นายอาทิตย์  ยินยอม ครูผู้ช่วย ป.ตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 



๔๖ 
 

๓๔ นายปราโมทย์  ทองค ามาก ครูช านาญการพิเศษ ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา ดนตรี 
๓๕ นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ ครูช านาญการ ป.ตรี นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ 
๓๖ นายชิตพล  เครือแก้ว ครู ป.ตรี ศิลปอุตสาหกรรม ศิลปะ 
๓๗ นางภิญญาพัชญ์ เดชเดชาโชติ ครูช านาญการพิเศษ ป.ตรี ดนตรีไทย ดนตรีไทย 
๓๘ นางจันทิมา  ปกป้อง ครู ป.ตรี การบัญชี การงานอาชีพ 
๓๙ นางสาวจารุวรรณ  ไม้เท่ียง ครู ป.ตรี คหกรรม การงานอาชีพ 
๔๐ นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ์ ครู ป.ตรี คหกรรม การงานอาชีพ 
๔๑ นางสาวสิดี  เป่ียมสิริมงคล ครู ป.ตรี การออกแบบ การงานอาชีพ 
๔๒ นางสาวธนาภรณ์  ทองเสริม ครู ป.ตรี เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา การงานอาชีพ 
๔๓ นางอุษา  ลือสมุทร ครูช านาญการ ป.ตรี พลศึกษา พลศึกษา 
๔๔ นายโซ่ทอง  สระบัวทอง ครู ป.ตรี พลศึกษา พลศึกษา 
๔๕ นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์ ครู ป.ตรี พลศึกษา พลศึกษา 
๔๖ นางสมพิศ   แดงประยูร ครูช านาญการ ป.โท ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๔๗ นางสาวนภัทร  วงษ์สาหร่าย ครูช านาญการพิเศษ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๔๘ นางสาวบุษกร  แสงพงษ์ ครูช านาญการ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๔๙ นายเทอดพงษ์  เสียงหวาน ครู ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๕๐ นางสาวสุวพร  พินธุพันธ์ ครูช านาญการ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๕๑ นางสาวอิสราภรณ์  อินเอก ครู ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๕๒ นายศรศิริ  สุขสอาด ครู ป.ตรี การแนะแนว แนะแนว 
53 น.ส.ปราณีต  บุญเรืองรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ ป.ตรี สังคมศึกษา แนะแนว 
 
ครูอัตราจ้าง 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวจินตนา  ปิติมล ป.ตรี บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ 

นักเรียนเรียนร่วม งบด าเนินงาน สพฐ 

๒ นางสาววาสิฏฐี  สีงาม ป.ตรี ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 

ภาษาจีน รายได้สถานศึกษา 

๓ นายธนโชติ  ทองพิมล ป.ตรี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ รายได้สถานศึกษา 

๔ นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สังคมศึกษา รายได้สถานศึกษา 
5 Mr. Frederick  C.Ectin  ครูต่างชาติ ภาษาต่างประเทศ รายได้สถานศึกษา 
 
 
 
2.4 ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 



๔๗ 
 

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 424 จ านวน 1 หลัง 

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

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

5.บ้านพักนักการภารโรง มี บ้านพักภารโรง/32 จ านวน 1 หลัง 
6. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม มี  
7. สนามบาสเก็ตบอล มี ใช้พื้นท่ีอาคารโดมอเนกประสงค์ 1 สนาม 
8. สนามฟุตบอล มี สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1 จ านวน 1 สนาม 
9. สนามตะกร้อ มี ใช้พื้นท่ีอาคารโดมอเนกประสงค์ 1 สนาม 
10. อาคารอเนกประสงค์ มี อาคารโดมอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง 

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

11. ห้องสมุด มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 424) 
12. ห้องพยาบาล มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 218) 
13. ห้องคอมพิวเตอร์ มี จ านวน 3 ห้อง (อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 3 ช้ัน) 
14. ห้องดนตรี มี ห้องดนตรีสากล จ านวน 1 ห้อง (อาคารโรงฝึกงาน) 

ห้องดนตรีไทย จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 2 ช้ัน 6 ห้อง พิเศษ) 
15. อาคารประชาสัมพันธ์ มี ดัดแปลงจากหอสมุดเดิม 
16. ถังเก็บน้ า มี หอส่งน้ า (ประปาโรงเรียน) 
17. ห้องน้ านักเรียน มี ห้องน้ านักเรียนชาย 4 หลัง 

ห้องน้ านักเรียนหญิง 2 หลัง 
18. อัฒจันทร์  มี แบบกรมพละ จ านวน 1 หลัง 
19. ห้องโสตทัศนศึกษา มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (๓ช้ัน)  
20. ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 318) 
21. ห้องจริยธรรม มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 218) 
22. ห้องภูมิปัญญา มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 218) 
23. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ มี จ านวน 1 ห้อง (อาคารเรียนแบบ 210) 
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2.5 ข้อมูลงบประมาณ (ปีการศึกษา 2563 - 2564) ข้อมูลจากงานบัญชีโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
ข้อมูลงบประมาณ (ปีการศึกษา 2563)  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 7,481,113.92 งบด าเนินการ 6,838,208.84 
เงินนอกงบประมาณ 4,345,086.66 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,571,213.90 
เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ(ระบุ) - 
รวมรายรับ 11,826,200.58 รวมรายจ่าย 9,409,422.74 
 

 งบด าเนินการ     คิดเป็นร้อยละ   91.40      ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ     59.18  ของรายรับ 
 

ข้อมูลงบประมาณ (ปีการศึกษา 2564) งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 10,400,788.75 งบด าเนินการ/ 9,925,172.79 
เงินนอกงบประมาณ 3,687,597.80 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,212,386.07 
เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ(ระบุ) - 
รวมรายรับ 14,088,386.55 รวมรายจ่าย 12,137,558.86 
 

 งบด าเนินการ     คิดเป็นร้อยละ   95.43  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ     60.00     ของรายรับ 
 
3. ข้อมูลสภาพชุมชน 
 3.1 ข้อมูลสภาพชุมชน 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ โรงเรียนต้ังอยู่ใจกลางของชุมชนความหนาแน่นของ
ประชากร 259 คนต่อตารางกิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตลาดเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง ตลาด
กมล วัดศีลขันธาราม ชุมชนตลาดเหนือและโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) อาชีพหลักของชุมชน 
คือ อาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม อาชีพเสริมท่ีสร้างรายได้คือ การจักสาน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท่ีส าคัญ
แห่งหนึ่ง เช่น ละคร ลิเก โดยเฉพาะการเล่นเพลงเรือ ซึ่งนับวันจะสูญหายไป ไม่มีผู้สืบทอดอนุรักษ์ไว้ เนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงตามยุค ตามสมัย ประเพณีท่ียังคงอยู่ได้แก่ ประเพณีการท าขนมจีน     ในวันแรม 11 ค่ า 
เดือน 11 ของวัดสว่างอารมณ์ ต าบลสามง่าม ส าหรับโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีส าคัญท่ียังคงอยู่ ได้แก่ พระ
นอนวัดขุนอินทประมูล ต าบลอินทประมูล พระต าหนักค าหยาด ต าบลค าหยาด      ศาลาจัตุรมุข และ
พระพุทธรูปทองค าวัดจุฬามุนี  ต าบลองครักษ์ ฯลฯ ศิลปวัฒนธรรมท่ีขึ้นช่ือและได้รับการยกย่องว่าเป็นงาน
หัตถกรรมท่ีดีเด่นระดับประเทศ คือ การท าเครื่องจักสานหวายและไม้ไผ่ ของราษฎรต าบลบางเจ้าฉ่า และ
ต าบลอื่น ๆ อีกหลายต าบล เป็นงานท่ีประณีตสวยงาม และยังมีหัตถกรรมการเจียรนัยพลอยของกลุ่มเยาวชน
บ้านยางทอง ต าบลบางเจ้าฉ่า ซึ่งเป็นการเจียรนัยพลอยท่ีมีช่ือของชาวอ าเภอโพธิ์ทอง 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี  35,000 บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว  4  คน 
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3.2 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ต้ังอยู่ในบริเวณชุมชนใกล้ตลาดเทศบาลต าบลโพธิ์ทองและอยู่ใน

บริเวณวัดศีลขันธาราม โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี นอกจากนั้นข้อจ ากัด
ของโรงเรียน คือ โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้แหล่งท่ีมีความเส่ียงต่ออบายมุขและส่ิงเสพติด เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชน
และตลาดท่ีมีร้านค้าและร้านเกมคอมพิวเตอร์ 
 

3.3 แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 1) ห้องสมุดมีขนาด   384  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  31,378 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
                OBEC Library สพฐ. 

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

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  7 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  3 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์   จ านวน  1 ห้อง 
  อื่นๆ      จ านวน  2 ห้อง 

ปี 2563 
  คอมพิวเตอร์    จ านวน     215     เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จ านวน     108     เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน      52     เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  147  คน ต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ  14.36  ของนักเรียนท้ังหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จ านวน      55     เครื่อง 

ปี 2564 
  คอมพิวเตอร์    จ านวน     228     เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จ านวน     113     เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน      57     เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  196  คน ต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ  18.08  ของนักเรียนท้ังหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จ านวน      58     เครื่อง 
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 3) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 
2. ห้องศูนย์วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
3. ห้องภูมิปัญญา 
4. ห้อง RESOURCE CENTER 
5. ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน 
6. ห้องจริยศึกษา 

 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 
ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 
ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 
ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 
ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 
ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 

 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

7. สวนวิทยาศาสตร์ 
8. ป้ายความรู้ 
9. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
10. ห้องพลศึกษา 
11. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 
ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 
ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 
ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 
ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 
ทุกวัน จันทร์- ศุกร์ 

  
 4) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ต าบลสีบัวทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

3 

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

3 

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

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

15.  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์ 1 

16.  มหาวิทยาลัยรังสิต 1 

17.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 

18.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 

19.  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง 1 

20.  โรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลอินทประมูล 1 

21.  โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 1 

22.  อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี 1 

23.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 

26.  โรงละครแห่งชาติตะวันตก  จังหวัดสุพรรณบุรี 1 

25.  อาร์ทอินพาราไดซ์พัทยา  จังหวัดชลบุรี 1 

  5) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน                                   

5.1 นายพรชัย  บุญรื่น   ให้ความรู้เรื่อง การจักสานไม้ไผ่ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  12  ครั้ง/ปี 
5.2 นายประทีป  รอดภัย  ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์หัวโขน 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   2   ครั้ง/ปี 
5.3 นางรัชนก  ยังคุ้มญาติ   ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์กิ๊บช็อบ ด้วยลูกปัด  ถุงหอม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
5.4  นายพิษณุ  พงษ์พยัคฆ์  นางสาล่ี  พงษ์พยัคฆ์  นางสมจิตร  โมรา   

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

4.1 ข้อมูลผลงานดีเด่นของโรงเรียน    (ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา) 
ปีการศึกษา 2563 

 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1.   การเข้าร่วมโครงการประกวด - เกียรติบัตร สพม. เขต 5 22 กันยายน  



๕๒ 
 

โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste 
School) ประจ าปีการศึกษา 
2563 

2563 

2.  โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ได้ให้
การสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
สิงห์บุรี อ่างทอง  

- เกียรติบัตร สพม. สิงห์บุรี 
อ่างทอง 

26 มีนาคม 
2564 

 

 

ปีการศึกษา 2564 
 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1.  โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นท่ี 12 

ประจ าปี พ.ศ. 2564  
- โล่รางวัล 
- เกียรติบัตร 

สพฐ. 4 เมษายน 2565  

 

 4.2 ผลงานดีเด่นของบุคลากร  

ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี รายการ/ชื่อ-นามสกุล รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1. รางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี 2563 

นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ 
- เกียรติบัตร 
  และเข็ม 
  เชิดชูเกียรติ 

ชาติ 17 มกราคม 
2564 

จัดโดยคุรุสภา 

2. รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม 
2563 
นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ 

- โล่ ส านักงานเขต
พื้นท่ี

การศึกษา 

11 สิงหาคม 
2563 

จัดโดย สพม.5 

3. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  
พ.ศ. 2563 
  1. นายศรศิริ         สุขสะอาด 
  2. นายชิตพล        เครือแก้ว 
  3. นางสาวจินตนา  ปิติมล 

- เกียรติบัตร สพฐ. 16 มกราคม 
2564 

จัดโดย สสส. 

4. รางวัลครูดีในดวงใจ กิจกรรม 
วันครู คร้ังที่ 65 พ.ศ. 2564  
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.นางพิมพ์ผกา    เฉลยชีพ 
  2.นางจันทิมา      ปกป้อง 
  3.นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน์ 

- เกียรติบัตร อ าเภอ 16 มกราคม 
2564 

จัดโดย  
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย - เกียรติบัตร อ าเภอ 16 มกราคม จัดโดย  



๕๓ 
 

  1.นางสาววันศิริ    สมบุญ 
  2.นางสาวชลลดา  อ่อนพันธุ์ 
  3.นายปราโมทย์    ทองค ามาก 

2564 ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง 

 

ปีการศึกษา 2564 
 
ท่ี รายการ/ชื่อ-นามสกุล รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
1. รางวัลข้าราชการและพลเรือนดีเด่น 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดย
กระทรวงศึกษาธิการ 
นายบรรจบ  เฉลยมรรค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

- โล่รางวัล 
- เข็มครุฑ
ทองค า 

ชาติ 1 เมษายน 2564 ครุฑ
ทองค า 

ท่ี รายการ/ชื่อ-นามสกุล รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
2. รางวัลพฤหัสบดี โดยส านักงาน สกสค. 

(ส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) 
นายบรรจบ  เฉลยมรรค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

- เกียรติบัตร ชาติ 16 มกราคม 
2564 

พร้อมเงิน
รางวัล 
5,000 
บาท 

3. รางวัลรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น 
ของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 
นางสาวสิริรักษ์  นักดนตรี 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ 

- โล่รางวัล 
- เกียรติบัตร 
 

ชาติ 21 ธันวาคม 
2564 

 

4. รางวัลครูดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย 
นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- โล่รางวัล 
- เกียรติบัตร 
 

ชาติ 21 ธันวาคม 
2564 

 

5. รางวัลวัฒนคุณาธร (รางวัลผู้ท า
คุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรม) 
นายบรรจบ  เฉลยมรรค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

- เกียรติบัตร จังหวัด 24 มีนาคม 2565  

6. รางวัลผู้จัดท าโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า       
รุ่นที่ 12 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
นายก าพล  แสนฤทธิ์ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- โล่รางวัล 
- เกียรติบัตร 
 

สพฐ. 4 เมษายน 2565  

7. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ “เคร่ืองดักจับ
ควัน One stop” ระดับชั้นมัธยมศึกษา

- เกียรติบัตร   
  รางวัล
ชมเชย 

ส่วนภูมิภาค 20 สิงหาคม 
2564 

 



๕๔ 
 

ตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564 
ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน 
1. นางสาวอรทัย  ไกรเภา 
2. นางสาวพิมพ์พร  สมงาม 
3. นางสาวกัทลี  สังขวร 
4. นายธนโชติ ทองพิมล 

8. รางวัลครูดีในดวงใจ 2565 ระดับ ม.ต้น 
1. นายสมชาย  มีสุวรรณ 
2. นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา 
3. นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์ 
4. นางสาวพุทธิภรณ์  เกตุยิ้ม 
5. นางสาวพิมพ์พร  สมงาม 
6. นางสาวสิดี เปี่ยมสิริมงคล 

- เกียรติบัตร 
 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด
อ่างทอง 

16 มกราคม 
2565 

 

ท่ี รายการ/ชื่อ-นามสกุล รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
9. รางวัลครูดีในดวงใจ 2565 ระดับ ม.ปลาย 

1. นายวิชัย   ก่ ากระโทก 
2. นางจิรวัฒน์  หลวงวงษ์ 
3. นางวาสนา  เสนาพันธ ์
4. นายเทอดพงษ์  เสียงหวาน 
5. นางสาวจารุวรรณ  ไม้เท่ียง 
6. นายศรศิริ  สุขสะอาด 

- เกียรติบัตร 
 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด
อ่างทอง 

16 มกราคม 
2565 

 

10. รางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” ตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 
1. นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
2. นางสาววันศิริ  สมบุญ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- โล่รางวัล 
 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

(สพม.สหอท) 

15 มิถุนายน 
2564 

 

11. รางวัลครูผู้สอนโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี ถวายใน
หลวง” ระดับดีเยี่ยม 
นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- เกียรติบัตร 
 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

(สพม.สหอท) 

18 มีนาคม 2565  

12. ครูที่ปรึกษา ผลงานนักเรียน ประเภท รองชนะเลิศ จังหวัด 4 พฤศจิกายน  



๕๕ 
 

เพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
ครูพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

อันดับท่ี ๒ 2564 

13. ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนประกวดวาดภาพ 
หัวข้อ “มหัศจรรย์อ่างทอง ของดีบ้านฉัน” 
ครูพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รางวัลชมเชย จังหวัด 5 กุมภาพันธ์ 
2565 

 

14. ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนประกวดขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง 
ครูปราโมทย์  ทองค ามาก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รางวัลชมเชย จังหวัด 5 กุมภาพันธ์ 
2565 

 

15. ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนประกวดวาดภาพ 
หัวข้อมหัศจรรย์ อ่างทอง ของดีบ้านฉัน 
ครูปราโมทย์  ทองค ามาก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

- รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
ท่ี 1 
- รางวัลชมเชย 

จังหวัด 5 กุมภาพันธ์ 
2565 

 

ท่ี รายการ/ชื่อ-นามสกุล รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
16. รางวัลครูดีในดวงใจ 

ระดับ ม.ต้น 
นางสาวพุทธิภรณ์  เกตุยิ้ม 
ระดับ ม.ปลาย 
นายวิชัย  ก่ ากระโทก 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- เกียรติบัตร 
 

โรงเรียน 16 มกราคม 
2565 

 

17. รางวัลครูดีในดวงใจ 
ระดับ ม.ต้น 
นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา 
ระดับ ม.ปลาย 
นางจิรวัฒน์  หลวงวงษ ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- เกียรติบัตร 
 

โรงเรียน 16 มกราคม 
2565 

 

18. รางวัลครูดีในดวงใจ 
ระดับ ม.ต้น 
นางสาวพิมพ์พร  สมงาม 
ระดับ ม.ปลาย 
นางสาวกัทลี  สังขวร 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- เกียรติบัตร 
 

โรงเรียน 16 มกราคม 
2565 

 

19. รางวัลครูดีในดวงใจ 
ระดับ ม.ต้น 

- เกียรติบัตร 
 

โรงเรียน 16 มกราคม 
2565 

 



๕๖ 
 

นายสมชาย  มีสุวรรณ 
ระดับ ม.ปลาย 
นางวาสนา  เสนาพันธ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

20. รางวัลครูดีในดวงใจ 
ระดับ ม.ต้น 
นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์ 
ระดับ ม.ปลาย 
นางอุษา  ลือสมุทร 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

- เกียรติบัตร 
 

โรงเรียน 16 มกราคม 
2565 

 

21. รางวัลครูดีในดวงใจ 
ระดับ ม.ต้น 
นางภิญญาพัชญ์  เดชเดชาโชติ 
ระดับ ม.ปลาย 
นายชิตพล  เครือแก้ว 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

- เกียรติบัตร 
 

โรงเรียน 16 มกราคม 
2565 

 

ท่ี รายการ/ชื่อ-นามสกุล รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
22. รางวัลครูดีในดวงใจ 

ระดับ ม.ต้น 
นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล 
ระดับ ม.ปลาย 
นางสาวจารุวรรณ  ไม้เท่ียง 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

- เกียรติบัตร 
 

โรงเรียน 16 มกราคม 
2565 

 

23. รางวัลครูดีในดวงใจ 
ระดับ ม.ต้น 
นายเทอดพงษ์   เสียงหวาน 
ระดับ ม.ปลาย 
นางสาวอิสราภรณ์  อินเอก 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

- เกียรติบัตร 
 

โรงเรียน 16 มกราคม 
2565 

 

24. รางวัลครูดีในดวงใจ 
นายศรศิริ  สุขสะอาด 
ครูฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

- เกียรติบัตร 
 

โรงเรียน 16 มกราคม 
2565 

 



๕๗ 
 

 

 
 

4.4 ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 

ด้านกีฬามวยสากล 
1.เด็กหญิงเบญจมาศ กล่อมพันธ์ 
2.เด็กหญิงอาริสา  ทองประดิษฐ 
3.เด็กหญิงศิริขวัญ ธัญญมงคลชัย 
4.เด็กชายชัยธวัธ  ต้องจิตร์ 
5.เด็กชายณัฐฏกฤต  ตรุษเงิน 
6.เด็กชายปาราเมศ  นิตินันท์ 
7.เด็กชายนภสิทธิ์  เดชผลิต 
8.เด็กหญิงกนกวรรณ  เถ่ือนรอด 
9.เด็กหญิงจิรภัทร  ไก่แก้ว 
10.เด็กหญิงรพีพรรณ ช่างบรรจง 
 
 

เหรียญทองแดง ชาติ 18 กันยายน 
2563 

จัดโดย สพฐ. 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
2. การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ป ี
1.เด็กชายเจษฎากร เอี่ยมส าอาง 
2.เด็กชายณัฐภูมิ  บุญทวี 
3.เด็กชายณภัทร  ประชุมวงค์ 
4.เด็กชายจิรภัทร  นาคปั้น 
5.นายพงศกร      ป้อมค า 

รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 1 

จังหวัด 
 

18 กันยายน 2563 จัดโดยการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

3. การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี
1.เด็กชายเจษฎากร เอี่ยมส าอาง 
2.เด็กชายณัฐภูมิ  บุญทวี 
3.เด็กชายณภัทร  ประชุมวงค์ 
4.เด็กชายจิรภัทร  นาคปั้น 

รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

จังหวัด 
 

18 กันยายน 2563 จัดโดยการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 



๕๘ 
 

5.นายพงศกร   ป้อมค า 
4. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ป ี
1.เด็กหญิงพัชรพร  พลศักดิ์ 
2.เด็กหญิงพัชราพร จินดาวงศ์ 
3.เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีวิเชียร 
4.เด็กหญิงธิดารัตน์  สัมฤทธิ์ 
5.เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีสนธิ์ 
6.เด็กหญิงอริสา  นิ่มนวล 
7.นางสาวอมลรดา  เกือบเกาะ 
8.นางสาวอริสรา  วงษ์ประกัน 
9.นางสาวศรันย์พร  เฉลยสุข 
10.นางสาวจุฑารัตน์  คงสุข 
11.นางสาวอรอุมา  บัวนาค 
12.นางสาวชนาภัทร  คงสว่าง 
13.นางสาวภคพร  ชินวงษ์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

จังหวัด 18 กันยายน 2563 จัดโดยการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
อ่างทอง 

5. ประกวดเรียงความออม กับ 
กอช. เพื่อความม่ันคงในอนาคต 
นางสาวรัทยากรณ์  รวดเร็ว 

ชนะเลิศ จังหวัด 17 พฤศจิกายน 
2563 

จัดโดยกองทุน
การออมแห่งชาติ 

6. ประกวดเรียงความออม กับ 
กอช. เพื่อความม่ันคงในอนาคต 
นางสาวญาดาวรรณ เพ็ชรประสม 

ชนะเลิศ อ าเภอ 17 พฤศจิกายน 
2563 

จัดโดยกองทุน
การออมแห่งชาติ 

7. ประกวดเรียงความออม กับ 
กอช. เพื่อความม่ันคงในอนาคต 
นางสาวอุดมพร พ่วงมาก 
 

ชนะเลิศ อ าเภอ 17 พฤศจิกายน 
2563 

จัดโดยกองทุน
การออมแห่งชาติ 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
8. ประกวดเรียงความออม กับ 

กอช. เพื่อความม่ันคงในอนาคต 
นางสาวจิราพัชร สีรอด 

ชนะเลิศ อ าเภอ 17 พฤศจิกายน 
2563 

จัดโดยกองทุน
การออมแห่งชาติ 

9. ประกวดเรียงความออม กับ 
กอช. เพื่อความม่ันคงในอนาคต 
นางสาวญาดาวรรณ เพ็ชรประสม 

ชนะเลิศ จังหวัด 22 ธันวาคม 2563 จัดโดยกองทุน
การออมแห่งชาติ 

10.  ประกวดเรียงความออม กับ 
กอช. เพื่อความม่ันคงในอนาคต 
นางสาวอุดมพร พ่วงมาก 
 

ชนะเลิศ จังหวัด 22 ธันวาคม 2563 จัดโดยกองทุน
การออมแห่งชาติ 

11. ประกวดเรียงความออม กับ ชนะเลิศ จังหวัด 22 ธันวาคม 2563 จัดโดยกองทุน



๕๙ 
 

กอช. เพื่อความม่ันคงในอนาคต 
นางสาวจิราพัชร สีรอด 

การออมแห่งชาติ 

12. ประกวดเรียงความออม กับ 
กอช. เพื่อความม่ันคงในอนาคต 
นางสาวรัทยากรณ์ รวดเร็ว 

ชนะเลิศ จังหวัด 22 ธันวาคม 2563 จัดโดยกองทุน
การออมแห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 2564 
 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
1. โครงการทดสอบความรู้เคมี

นานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา  
ปี พ.ศ. 2564 จัดโดยมูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษาในพระอุปถัมป์สมเด็จ 
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์
ยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์  
(สอวน.) ร่วมกับ The Royal 
Australian Chemical 
Institute       
1. นางสาวอัญชิษฐา  แสงจันทร์
 ม.4/1 
2. นางสาวพิชชาภา  เทียนเล็ก
 ม.5/1 
3. นางสาวมณีวรรณ์  ทองแพ
 ม.5/2 
 
 

- เกียรติบัตร
ประเภท Credit     

นานาชาติ 9 มีนาคม 2565 ทดสอบความรู้
เคมีนานาชาติ 
27 กันยายน 
พ.ศ. 2564 
ครูผู้ดูแลการติว
นักเรียน 
1. น.ส.วันศิริ 
    สมบุญ 
2. น.ส.สุกัลย์ 
    เจริญกุล 
3. น.ส.อรทัย 
    ไกรเภา 
ครูผู้ดูแลการจัด
กิจกรรม 
- ครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
2. โครงการสอบวัดทักษะวิชาการ

ระดับชาติ (สวช.) ประจ าปี 
พ.ศ.2564 (รอบสุดยอด
อัจฉริยภาพระดับประเทศ) 
ทดสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
zoom 
ม.ต้น 
1. เด็กหญิงพิยดา   ร่มสน  

 - เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
        ชมเชย 

 

ประเทศ 14 กุมภาพันธ ์
2565 

ครูท่ีผู้ดูแล
กิจกรรม 
ม.ต้น 
1. น.ส.กนิษฐา 
    รุ่งเรือง 
ม.ปลาย 
1. น.ส.วันศิริ 
    สมบุญ 



๖๐ 
 

    ม.2/1 
ม.ปลาย 
1. นางสาวอุดมพร  พ่วงมาก 
    ม.6/1 
2. นางสาวทัศนีย์    นามโคตร 
    ม.6/1 

 
         ชมเชย 
 
         ชมเชย 

2. น.ส.อรทัย 
    ไกรเภา 
ดูแลฝ่ายเทคโนฯ 
3. นายธนโชติ 
    พรพิมล 
 

3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 
2564 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
นักเรียน ม.5/2 รายช่ือ ดังนี้ 
1. นายภาณุวัฒน์  นิ่มนวล 
2. นายฐกร  เมตตาสิทธิกร 
3. นางสาววริณดา  ปานพุ่ม 

 - เกียรติบัตร 
   ชมเชย 

ส่วนภูมิภาค 20 สิงหาคม 2564  

4. การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ปี 2564 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
ทดสอบออนไลน์ผ่าน Zoom 
เด็กหญิงพิยดา ร่มสน ม.2/1 
 
 
 
 

- รองชนะเลิศ 
  อันดับท่ี 1 

ส่วนภูมิภาค 20 สิงหาคม 2564 ครูท่ีผู้ดูแล
กิจกรรม 
ม.ต้น 
1. น.ส.กนิษฐา 
    รุ่งเรือง 
2. น.ส.รดา 
    จันทร์หอม 
3. นางพรพักตร ์
    เปี่ยมศักดิ์ 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
5. การประกวดโครงงานคุณธรรม

เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย 
ท าดี ถวายในหลวง ปีที่ 16 ปี
การศึกษา 2564” 
นักเรียน ม.5/2 มีดังนี ้
1. นายภานุวัฒน์  นิ่มนวล 

- ระดับดีเย่ียม เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

18 มีนาคม 2565  



๖๑ 
 

2. น.ส.เบญจรัตน์  เฉยเฉลียง 
3. น.ส.มณีวรรณ์  ทองแพ 
4. น.ส.อรอุมา  บัวนาค 
5. นายศรายุทธ  ไทยทรง 
6. น.ส.พฤกษา กั้วพิสมัย 
7. น.ส.จินตนา  ฉัตรช่อฟ้า 
8. น.ส.นันทวรรณ์  ทองแพ 
9. นายอดิศร  จิตต์แสวง 
10. น.ส. ปาริชาติ ถนอมเขตต์ 

6. โครงการสอบวัดทักษะวิชาการ
ระดับชาติ (สวช.) ประจ าปี  
พ.ศ.2564 (รอบสุดคัดเลือกตัวแทน
จังหวัด) วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ทดสอบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม zoom 
ม.ต้น 
1. เด็กหญิงพิยดา   ร่มสน  
    ม.2/1 
ม.ปลาย 
1. นางสาวอุดมพร  พ่วงมาก 
    ม.6/1 
2. นางสาวทัศนีย์    นามโคตร 
    ม.6/1 

- เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 

อันดับท่ี 1 
 
 

อันดับท่ี 1 
 

อันดับท่ี 2 

ระดับ
ตัวแทน
จังหวัด 

20 ธันวาคม 
2564 

ครูท่ีผู้ดูแล
กิจกรรม 
ม.ต้น 
1. น.ส.กนิษฐา 
    รุ่งเรือง 
ม.ปลาย 
1. น.ส.วันศิริ 
    สมบุญ 
2. น.ส.อรทัย 
    ไกรเภา 
ดูแลฝ่ายเทคโนฯ 
3. นายธนโชติ 
    พรพิมล 

7. การแข่งขันโครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย 
1. นายวัศพล  พลอยแสง 
2. นางสาวชลธิชา  ปิ่นสุข 
3. นายสิทธิพร  อินไข ่
4. นายสัตยา  แซ่ล้ี 
5. เด็กชายกิตติพัฒน์  ขัติยะ 
6. นางสาวขนิษฐา เท่ียงตรง 
7. นางสาวสร้อยเพ็ชร พงษ์พยัคฆ์ 
8. เด็กหญิงพัชรีพร คล้ายอิ่ม 

- เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

จังหวัด 4 พฤศจิกายน 
2564 

 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 
8. การประกวดขับร้องเพลงไทย 

ลูกทุ่ง 
นางสาวขนิษฐา  เท่ียงตรง ม.5/2 

- เกียรติบัตร 
ชนะเลิศ 

จังหวัด 17 กุมภาพันธ์ 
2565 

 

9. การประกวดวาดภาพ หัวข้อ - เกียรติบัตร จังหวัด 5 กุมภาพันธ์   



๖๒ 
 

“มหัศจรรย์อ่างทอง ของดีบ้าน
ของฉัน” 
เด็กหญิงพิยดา ร่มสน ม.2/1 

ชมเชย 2565 

10. การประกวดวาดภาพ หัวข้อ 
“มหัศจรรย์อ่างทอง ของดีบ้าน
ของฉัน” 
นางสาวผจงจิตต์ เดชผลิต ม.5/1 

- เกียรติบัตร 
ชมเชย 

จังหวัด 5 กุมภาพันธ์  
2565 

 

 

การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 

 

4.6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะ 
    4.6.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบง่ชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์     
ตัวบ่งช้ีท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง                       
ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น      
ตัวบ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
                พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

   
 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท่อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     

ล าดับ ชื่อโครงการที่เข้าร่วม 
1 โรงเรียนคุณภาพ 
2 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3 เป็นศูนย์การเรียนรู้ “เพศวิถีศึกษา” 
4 โรงเรียนวิถีพุทธ 
5 โรงเรียนสีขาว 
6 โรงเรียนรกัษาศีล 5 
7 โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 
8 โรงเรียนค่านิยมหลัก 12 ประการ 
9 ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 11  ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน                         
                 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

    

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  โดยมีค่าเฉล่ีย 3.58  
 มีคุณภาพระดับดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป          ใช่      ไม่ใช่ 
  มีตัวบ่งช้ีท่ีระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี       ใช่      ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน   ใช่      ไม่ใช่ 
 ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 
4.6.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2564 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับชั้น/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๖.๔๔ ๒๒.๗๐ ๓๐.๖๔ ๒๗.๘๖ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๕๓.๒๓ ๒๔.๕๗ ๓๑.๖๘ ๒๙.๖๘ 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ๕๒.๑๓ ๒๔.๗๕ ๓๑.๖๗ ๓๐.๗๙ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด ๕๒.๖๑ ๒๔.๗๔ ๓๑.๖๙ ๓๑.๗๘ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ 

 
 
 



๖๔ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับชั้น/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๑.๐๘ ๑๙.๙๒ ๒๗.๕๗ ๔๑.๑๖ ๒๑.๗๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๔๖.๘๑ ๒๑.๑๖ ๒๙.๐๓ ๓๗.๙๔ ๒๔.๓๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ๔๙.๖๖ ๒๒.๕๐ ๒๙.๔๕ ๓๙.๒๙ ๒๖.๒๘ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด ๔๗.๗๔ ๒๑.๘๓ ๒๙.๐๔ ๓๗.๔๕ ๒๕.๘๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 

 
เปรียบเทียบผลกำรทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
 

ระดับชั้น/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ รวม 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖๒ ๔๗.๗๖ ๒๐.๑๗ ๒๘.๙๔ ๒๘.๘๓ ๓๑.๔๓ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖๓ ๕๗.๕๐ ๒๐.๐๐ ๒๒.๔๐ ๓๒.๕๐ ๓๓.๑๐ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖๔ ๕๖.๔๔ ๒๒.๗๐ ๓๐.๖๔ ๒๗.๘๖ ๓๔.๔๑ 
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 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ รายวิชา               
ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้นระหว่างปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๒๐.๑๗ – ๒๒.๗๐                      
วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๒๘.๙๔ – ๓๐.๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
 

ระดับชั้น/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ รวม 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖๒ ๓๕.๔๘ ๑๗.๙๗ ๒๕.๐๐ ๒๒.๓๙ ๓๒.๐๐ ๒๖.๕๗ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖๓ ๓๙.๑๖ ๑๗.๙๑ ๒๖.๘๑ ๒๓.๕๔ ๓๒.๙๐ ๒๘.๐๖ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖๔ ๕๑.๐๘ ๑๙.๙๒ ๒๗.๕๗ ๒๑.๗๕ ๔๑.๑๖ ๓๒.๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  รายวิชาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้นตลอด ๓ ปี ได้แก่ วิชาภาษาไทย                              
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ รายวิชาท่ีมีผล
การเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้นระหว่างปี  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ได้แก่ วิชาภาษาไทย ร้อยละ ๓๙ .๑๖ – ๕๑ .๐๘                          
วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๑๗.๙๑ – ๑๙.๙๒ วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๒๖.๘๑ – ๒๗.๕๗ วิชาสังคมศึกษา  
ร้อยละ ๓๒.๙๐ – ๔๑.๑๖ 
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5. นโยบายส าคัญที่เก่ียวข้อง 
5.1 จุดเน้นเชิงนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพระอัน
สูงสุด และมอบเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด 

2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งต่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดย
ยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 

1) ความมั่นคง 
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
3) กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

4 . จุด เน้ น ส า คัญ  น โยบ าย  แน วท างห ลักการด า เนิ น งาน และ โครงก ารส า คัญ ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. ด้านความมั่นคง 
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
1.2 การบริหารจัดการ 

2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และครูด้านภาษา 
2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve 
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) 

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

6.1  เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมาย 
6.2  ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
6.3  การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.4  การขับเคล่ือนนโยบายระดับพื้นท่ี 
6.5  บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

5. การขับเคล่ือน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

1) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้น
เชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน 

2) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 
5.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563– 2565) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และทักษะในด้านพหุปัญญา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น 
ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองค์ความรู้และมีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้
ศักยภาพในการสอนแก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มท่ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท่ีมี
เป้าหมายเพื่อสร้างขีดความสามารถให้ผู้เรียนได้รับการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ท่ีตรงกับสภาพ
ตลาดแรงงาน ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมท้ังมีองค์ความรู้ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ท่ีมีเป้าหมาย
เพื่อลดความเหล่ือมล้ าให้ผู้เรียนสามารถได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ และประเภทการศึกษา และมีการ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนปฐมวัย สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาค ได้รับการยกระดับในการให้บริการ รวมท้ังมีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ท่ีมีเป้าหมายเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ าให้ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท การศึกษาเข้าถึงทรัพยากร
พื้นฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอนแบบดิจิทัล ท่ีทันสมัยและมีระบบ
ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท่ีมี
เป้าหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อ
การศึกษาต่อได้รับการปรับปรุงพัฒนา มีการใช้ทรัพยากรท้ังด้านงบประมาณ และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้เข้ามาร่วมและสนับสนุนทรัพยากรในส่วนภูมิภาคโดยรูปแบบพื้นท่ี
นวัตกรรมทางการศึกษา 
 
5.3 จุดเน้นเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีจุดเน้น ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีจุดเน้น ดังนี้ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจุดเน้น ดังนี้ 
1. ลดภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการ

จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการส่ือสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน   สรรหา ย้าย โอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีจุดเน้น ดังนี้ 

1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อผล

การด าเนินงาน 
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5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษและระดับต าบล 
 
5.4 จุดเน้นเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   
 ส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้ก าหนดกลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อให้
สอดคล้องตามพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็น
แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
 กลยุทธ์ (Strategic Issues) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ตามความ
ถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง 
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ

การศึกษา 
 จุดเน้น 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้ก าหนดตัวชี้วัด ใช้เป็นทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดและจุดเน้น ดังนี้ 
 จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน :  นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS)บริหารจัดการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามจุดเน้น ดังนี้ 
  1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติและกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
  2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
  3. ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานท่ีก าหนด ระดับ 3 ข้ึนไป 
  4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
  5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนแต่ละระดับช้ันผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี
ขึ้นไป 
  6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีผลงานหรือช้ินงานด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนด 
  7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ผ่านการจัด
กิจกรรมตามสนองนโยบายเชิงบูรณาการ 
  8. ร้อยละ 100 ของจ านวนผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และความ
สนใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning และพหุปัญญาอย่างหลากหลาย 
  9. ร้อยละ 15 ของโรงเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันระดับชาติและเวทีโลก 
  10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  11. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 41.33 
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  12. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม 
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
  13. ร้อยละ 10 ของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
 จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากร  : บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
  1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี ID Plan โดยน าไปใช้ในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน 
  2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ในปี 2565 
  3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  4. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานใน
ระดับดีขึ้นไป 
  6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาหรือมีผลงานได้รับรางวัลในระดับ
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
  7. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  8. สัดส่วนของเวลาท่ีครูใช้เพื่อการเรียนการสอน และงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องาน            
อื่น ๆ (3 : 2) 
 จุดเน้นที่ 3 ด้านองค์กร  :  โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2)  
  1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
  3. โรงเรียนมีการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 
  4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน 
  7. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน เป็นโรงเรียนท่ีปลอดภัย ปลอดอบายมุขและส่ิงเสพติด และมี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการประชุมหรือพัฒนาตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  9. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
  10. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีเป็นดิจิทัล 
  11. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
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  12. จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิ ทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ (จ านวน 26 โรงเรียน) 
 
5.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
5.6 ภาพแห่งความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
       ก) เป็นเลิศทางวิชาการ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี เป็นท่ียอมรับ
จากสถาบันนานาชาติ 
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  2. นักเรียนมีความสามารถความถนัดเฉพาะทาง เป็นท่ีประจักษ์สามารถแข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาติ 
  3. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศได้ในอัตราสูง 
  4. นักเรียนมีผลการเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ในนานาชาติได้ 
  ข) สื่อสาร 2 ภาษา 
   1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการส่ือสารได้ดี 
   2. นักเรียนสามารถสอบผ่านการจัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ 
  ค) ล้ าหน้าทางความคิด 
   1. นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และจัดท าโครงงานท่ีเสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ 
   2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล
และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
   3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่  ๆ เพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ ค่านิยมและความเช่ือของตนเอง และของผู้อื่น 
  ง) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
   1. นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 
   2. นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างส่ือใน
การพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 
   3. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันเวทีระดับชาติ 
และนานาชาติ 
  จ) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
   1. นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับความ              
ซับซ้อนได้ 
   2. นั กเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
   3. นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้ 
   4. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการ และควบคุมการใช้
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ ต่อสาธารณะ และปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย สังคมไทย และสังคมโลก 
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ส่วนที่  2 
การวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยครูทุกคนร่วม
ท าประชาพิจารณ์ประเด็นปัจจัยภายใน และประเด็นปัจจัยภายนอก ท่ีมีผลกระทบต่อภารกิจของโรงเรียน โดย
ใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อน าผลการวิเคราะห์ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก    
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียนตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development) 
  2.1.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Planning PROCESS) 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
รวบรวมข้อมูลจากสารสนเทศของโรงเรียนปีการศึกษา 2564 - 2566 รวมถึงข้อมูลจากผลการด าเนินงาน
ของทุกปีท่ีผ่านมา ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ ถึงผลได้ผลเสียจากการท า SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และค่านิยม โดยการระดมความคิด รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมความผูกพันของนักเรียน ตามความ
คาดหวังของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ชมรมครูและผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนนักเรียน 
พันธมิตร  (รายละเอียดใน โครงร่ างองค์กร) ให้ มี ความสอดคล้องกับน โยบายโรงเรียน  น โยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง โดยยึดหลักการ
ด าเนินการตามกฎกระทรวง และหลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นกรอบในการวางแผนกล
ยุทธ์โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ขับเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลด้วยระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเพื่อน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตามท่ีก าหนดไว้
ในวิสัยทัศน์แสดงความสัมพันธ์สรุปเป็นภาพท่ี 2.1.1 ดังนี้ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษานโยบายมาตรฐานสากล นโยบายกระทรวงฯ สพฐ.  
สพม. และการประกันคุณภาพการศึกษา 

9. ปรับปรุง หาแนวทางแก้ไข 

8. รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

7. ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ 

6. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5. มอบนโยบายและแนวทางการก าหนดแผนปฏิบัติการ 

4. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3 ปี) 

3. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

2. วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็น 

การวางแผนจดัท ากล
ยุทธ ์

ภาพที่ 2.1.1 (ก) แผนผังแสดงวงจรการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้ด าเนินการดังนี ้
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้คณะท างานได้ร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
2. ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ดังนี ้ 

2.1  ศึกษานโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลเช่ือมโยงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สิงห์บุรี อ่างทอง นโยบายของโรงเรียน และกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 2.2  ประเมินสถานภาพของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโดยการท า SWOT เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค 

 2.3  น าข้อมูลท่ีได้มาก าหนดทิศทางของโรงเรียนในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนว่าโรงเรียน เราจะท าอะไร จะท าได้อย่างไร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะได้ประโยชน์อะไร  

 2.4  น ากลยุทธ์หลักของโรงเรียนมาจัดท ากรอบกลยุทธ์ โดยก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัดสภาพปัจจุบัน เป้าหมายระยะ 3 ปี และก าหนดกลยุทธ์ริ เริ่มเพื่ อเช่ือมโยงสู่
แผนปฏิบัติการต่อไป 

 3. การก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ก าหนดมาจากการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีส าคัญของโรงเรียนโพธิ์ทอง 
“จินดามณี” มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการหลักสูตร 2) ด้านทรัพยากรบุคลากร 3) ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในวงกว้าง 4) ด้านปฏิบัติการ  

4. การก าหนดกรอบเวลาวางแผนระยะส้ันด้วยการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีถัดไปให้แล้วเสร็จก่อน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปัจจุบันจะส้ินสุดล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ส่วนระยะยาวคือการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
3 ปี มีจัดประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจเน้นการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการแผนงานโรงเรียนและบุคลากร
ทุกฝ่ายให้จัดท าให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อน 1 ภาคเรียน มีการวางแผนด าเนินกิจกรรมของแต่ละโครงการตาม
แผนปฏิบั ติการมีความคล่องตัว (Organizational Agility) ในการด าเนิน งานและสามารถยืดหยุ่ น 
(Operational Flexibility) ปรับเปล่ียนงบประมาณท่ีต้ังไว้ในแผนปฏิบัติการได้ ตามสถานการณ์ท่ีอาจจะ
เปล่ียนแปลงในอนาคตได้ โดยสามารถท าบันทึกข้อความขอเปล่ียนแปลงงบประมาณเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 
และเมื่อส้ินสุดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการได้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานและน าผลมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบเวลา สรุปเป็นภาพท่ี 
2.1.1 (ข)  ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1.1 (ข) กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดคณะท ำงำน 

รวบรวม/วิเครำะห์ขอ้มลู/นโยบำย
รัฐบำล/วิเครำะห์ควำมตอ้งกำร       

ควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
รวบรวมสำรสนเทศ/รำยงำนผล                 

กำรประกนัคุณภาพ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT 
ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ก าหนด 
วิสัยทัศน์ 

ก าหนด 
พันธกิจ 

ก าหนด 
เป้าประสงค ์

ก าหนด 
กลยุทธ์ 

แต่งต้ังคณะท างาน 

ระดมความคิดอาศัยการมีส่วนร่วม 

แผนกลยุทธ์ 3 ปี 

ก าหนดการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขอความเห็นชอบ 
ฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา 

จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและน าแผนไปปฏิบัติ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

- คณะกรรมกำร  
  สถำนศึกษำ 
- คณะกรรมกำร 
  บริหำรโรงเรียน 

ก ำหนดทิศทำงของโรงเรียน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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2.1.2 การทบทวนบริบทของโรงเรียน 
 คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ได้ทบทวนบริบทของโรงเรียนเพื่อก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์น าไปสู่
การสร้างนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จัดระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและบุคลากร ด้านบริหารท่ัวไป และด้าน
กิจการนักเรียนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  มีการตรวจสอบความโปร่งใส  มีระบบการก ากับติดตาม
และนิเทศของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานจากโรงเรียนไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดทุกระดับ  มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจร
คุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารท่ีเป็นระบบ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และค่านิยมของโรงเรียน “ชีวิตอุทิศ  
เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน” เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  เน้นการบริหารคน 
(Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) โดย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน น าผลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ภายใต้การบริหารงานของ นายบรรจบ เฉลยมรรค 
ผู้อ านวยการโรงเรียน โดยใช้หลักการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดค้นรูปแบบการบริหารโรงเรียน โดยใช้ J. SMILE MODEL  
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ท้ัง ๔ กลุ่มงานของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคลากร งานบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มบริการงานท่ัวไป 
  ส่งผลให้การด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนมีความ
ชัดเจนสามารถยืดหยุ่นพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็น 
“คนเก่ง ดี มีสุข ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม” ยึดโรงเรียนเป็นฐาน ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค 
SWOT จากผู้ ท่ีมี ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่ อการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน                             
ใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A และใช้ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ตามเทคนิค ๔ ใจ (ด้วยใจ 
ไว้ใจ ท าใจ  ภูมิใจ) ในการด าเนินงานน าไปสู่การปฏิบัติด้วยการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีการรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งเมื่อเสร็จส้ินภารกิจหรือส้ินปีการศึกษา มีการน าผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผน ไปพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
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ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง เกิดผลการพัฒนาอย่างรอบด้าน ท้ังด้านผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและ
ชุมชน ท าให้มีผลงานเชิงประจักษ์  
 การด าเนินงานต่าง ๆ  ท่ีประสบผลส าเร็จนั้น โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ให้ความส าคัญกับการท างานเป็น
ทีม คุณภาพของงานเป็นการกระจายอ านาจและบูรณาการความคิด คุณภาพของโรงเรียนต้องเกิดจากฝีมือของบุคลากร
ในโรงเรียน โดยบุคลากรภายนอกให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักถึงภารกิจอันส าคัญนี้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของตนให้มีความ
พร้อมท่ีจะใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพศิษย ์คุณภาพของโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป  

การบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ J. SMILE MODEL นั้นเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพท่ีมุ่งสู่การ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนท่ีเป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี                    
มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสมตาม
ห้วงเวลานั้น ๆ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ท าให้ได้รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน บางเสด็จวิทยาคม โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A 
ในการด าเนินงาน และใช้ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ตามเทคนิค ๔ ใจ (ด้วยใจ ไว้ใจ ท าใจ ภูมิใจ) 
ท าให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย มีรายละเอียดของการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านต่าง  ๆ
ของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT Analysisจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท าให้ทราบถึงบริบทของโรงเรียนว่าขณะนี้
อยู่ ณ จุดใด (Where are we now?) เพื่อจัดลาดับความส าคัญและก าหนดกรอบในการพัฒนานวัตกรรม  

ขั้นตอนที่  ๒ ขั้นการวางแผน (Plan) เป็นการออกแบบรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้                                
J. SMILE MODEL ท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จากผลสรุปของการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการพัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนท่ี ๑ โรงเรียนจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ด าเนินงานในอนาคตท่ีชัดเจน จึงต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ให้มองเห็นภาพแห่งความส าเร็จท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ๆ ท่ีมีความท้าทายต่อโรงเรียนด้วยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท้ังภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนา
เป็นโรงเรียน ว่าเราจะไปสู่จุดหมายท่ีต้องการได้อย่างไร (How do we get there?)  

ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อน ารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ J. SMILE MODEL ไปใช้ด าเนินงานในทุกภาคส่วน โรงเรียนต้องมีการก าหนดแนว
วิธีด าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถพัฒนานวัตกรรมมีการทางาน
เป็นทีม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ในประเด็นจะต้อง
ทาหรือเปล่ียนแปลงอะไรบ้างเพื่อไปถึงจุดนั้น (What do we have to do or change?) การน ารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้ J. SMILE MODEL ไปใช้ในโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม นั้นเป็นการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจา
ปีท่ีมีโครงการ/กิจกรรม ระบุขั้นตอนการดาเนินงานแบบ P-D-C-A อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับรูปแบบของนวัตกรรม
การบริหารท่ีก าหนดไว้ โดยมีกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 



๗๘ 
 

J. SMILE MODEL 
J: Justice ความยุติธรรม มีใจเป็นธรรม เสมอภาค ยึดหลักธรรมของผู้บริหาร จัดวางตัวบุคคลให้

เหมาะสมกับงาน (Put the right man on the right job) ผู้บริหารโรงเรียนกระจายอ านาจให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน มีบรรยากาศในการท างานท่ีเป็นแบบเปิด                   
สร้างทีมงานท่ีมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพื่อขับเคล่ือนสู่
โรงเรียนคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  

S: Social knowledge การจัดโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ท้ังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
และทักษะชีวิต อันจะน าไปสู่ความส าเร็จ 

M : Management การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลร่วมรับผิดชอบด้วยกระบวนการ P D C A  
เป็นการบริหารจัดการท้ังหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามเทคนิค ๔ ใจ โดยเริ่มจากการศึกษานโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปฏิบัติการ (Take Action) การประเมินผล 
(Evaluation) โดยมีการก ากับติดตามทุกขั้นตอน 

I: Information ฐานข้อมูลท่ีเป็นองค์ความรู้ และมวลประสบการณ์ มีมาตรฐาน น ามาจัดเป็นข้อมูล 
สารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัยเพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของงานหรือวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ  

L: Leadership มีภาวะผู้น าตามทฤษฎี กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ เป็นแบบอย่างท่ีดีรวมถึง
บุคลิกภาพท่ีโดดเด่น การวางตัวท่ีเหมาะสม   

E: Efficiency เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ท่ีคุณภาพผู้เรียน
และคุณภาพของการจัดการศึกษา  
ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโรงเรียน จากการใช้รูปแบบ

การบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ J. SMILE MODEL โดยยึดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีก าหนดผลส าเร็จ
อย่างสมดุลรอบด้าน  

ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานตามสภาพจริง (Reflection) 
โรงเรียนต้องมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร การจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนธ ารงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การบริหารโรงเรียน โดยใช้ J. SMILE MODEL มาวิเคราะห์และสะท้อนผลการดาเนินงานตาม
สภาพจริง (Reflection) เพื่อวิเคราะห์ว่ามีปัญหา อุปสรรคท่ีควรแก้ไขและพัฒนาหรือไม่ ถ้าหาก “ใช่” ก็จะน าปัญหา 
อุปสรรคท่ีพบมาเป็นส่ิงท่ีจะต้องแสวงหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนของการวางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอีกครั้ง 
ถ้าหาก “ไม่ใช่” แสดงว่ารูปแบบนวัตกรรมการบริหารโรงเรียน โดยใช้ J. SMILE MODEL บรรลุผลตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ สามารถประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่และขยายผลการด าเนินงานสู่โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ  เพื่อพัฒนาสู่
ความมีคุณภาพท่ียั่งยืนต่อไป 
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หลักกำรบรหิำรงำนแบบ J.SMILE MODEL สำมำรถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 
 

 การประชุมวางแผน 

 ส ารวจปัญหา/ก าหนดนโยบาย 

 ก าหนดกิจกรรม 

 ร่วมกันปรับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 โดยใช้เทคนิค SWOT 

 โดยมุ่งเน้นปฏิรูปการบริหารและปรับ
กระบวนการเรียนการสอนทั้งระบบ 

 
 

Do 

รูปแบบกำรบริหำร J. SMILE MODEL (บรรจบยิ้ม) 

S: Social knowledge การจัดโรงเรียนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้ งความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต  
 
 M : Management การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลร่วมรับผิดชอบด้วย
กระบวนการ P D C A  

 

I : Information ฐานข้อมูลที่ เป็นองค์ความรู้  น ามาจัดเป็นข้อมูลสารสนเทศ                     
ที่ถูกต้อง ทันสมัยเพ่ือวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของงานหรือวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ 

L: Leadership มีภาวะผู้น าตามทฤษฎี กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ เป็นแบบอย่าง
ที่ดี รวมถึงบุคลิกภาพที่โดดเด่น  

Check 

คุณภำพผู้เรียน 
ดี เก่ง มีสุข 

พอเพียงและยั่งยืน 
 

Action 

J: Justice ความยุติธรรมจัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงาน ผู้บริหารโรงเรียน
กระจายอ านาจให้ครูบุคลากร มีการสร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็ง  
 



๑ 
 

 

กำรบริหำรจัดกำรโดยใช้แนวกำรบริหำร J.SMILE MODEL  
ซ่ึงมีขั้นตอนและกระบวนกำรเทียบเคียงตำมระบบกำรท ำงำนแบบ PDCA ของ เดมม่ิง (Deming) มี

ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (Environmental Analysis) 

กรอบแนวคิดกำรบริหำรงำน J. SMILE MODEL 

 

หลักธรรมของผู้บริหำร 
1. สังคหวัตถุธรรม 4             2. กัลยาณมิตตธรรม7               
3. ยุติธรรม 5                    4. หลักธรรมำภิบำล 
 

ทฤษฎีภำวะผู้น ำ 
1. ทฤษฎีภาวะผู้น า McGregor’s : Theory X and Theory Y  
โดย Douglas McGregor 
2.ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า (Behavioral Theories) ของ Likert’s Michigan 
Studies 

3. ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situational or 
Contingency Leadership Theories) ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
โอไฮโอ (The Ohio State University Leadership Studies) 

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    มีสิ่งใด ใช้สิ่งน้ัน บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ก่อให้เกิด
ประโยชน์และความสุขแก่ส่วนรวม 

ทฤษฎีและแนวคิด พื้นฐำนที่เก่ียวข้อง 

วิธีกำรบริหำร 
๑. มีความเที่ยงตรงยุติธรรม มีใจเป็นธรรม ให้ความเสมอภาคต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง บริหารคนให้เหมาะสมกับงาน (J) 
๒. การจัดโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (S) 
๓. การบริหารจัดการโดยองค์ คณะบุคคลร่วมรบัผิดชอบ (M) 
๔. ส่งเสริมการจัดฐานข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ น ามาจัดเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยเพ่ือวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของงาน

หรือวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ (I) 
๕. มีภาวะผู้น าตามทฤษฎี กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ เป็นแบบอย่างที่ดี (L)      
๖. ทุกงานที่ด าเนินการ ต้องเกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร และประหยัดเวลา เสร็จทันตาม

ก าหนดเวลาและมีคุณภาพ (E) 
 

 

 

J: Justice ความยุติธรรมจัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงาน  
ผู้บริหารโรงเรียนกระจายอ านาจให้ครู บุคลากร มีการสร้าง
ทีมงานที่มีความเข้มแข็ง  
 

S: Social knowledge การจัดโรงเรียนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต  
 
M : Management การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล   
ร่วมรับผิดชอบ ด้วยกระบวนการ P D C A   
 

I : Information   ฐานข้อมูลที่ เป็นองค์ความรู้ น ามาจัดเป็น
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยเพ่ือวางแผน ในการพัฒนา
คุณภาพของงานหรือวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ 
 
L: Leadership มีภาวะผู้น าตามทฤษฎี กล้าคิด กล้าท า 
กล้าตัดสินใจ เป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงบุคลิกภาพที่โดด
เด่น   

 E: Efficiency เกิ ดประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล          
ในการปฏิบั ติงาน  มุ่ งผลสัมฤท ธ์ิที่ คุณ ภาพผู้ เรียน          
และคุณภาพของการจัดการศึกษา 



๒ 
 

 

 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีภารกิจในการจัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ผลการ
วิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จ าแนกเป็น 2 ประเภทคือ 
1.สภาพแวดล้อมภายนอก ( External Environment) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน (STEP) ดังนี้ 

1.1 ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural factors : S) 
 

 

ประเด็นปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunities) 
อุปสรรค 

(Threats) 
      S1 สังคมวัฒนธรรมเป็นชุมชนเมืองเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นสังคมท่ียัง
เข้าถึงกัน เป็นกันเอง และยังเป็นสังคมผสมผสานแบบสังคมเมืองกับสังคม
ชนบท 
      S2 ผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่น ศรัทธา
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความเช่ือมั่นต่อการจัดการเรียน
การสอน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และโรงเรียนเป็นอย่างดี และเหมาะสม 
      S3 ชุมชนเห็นคุณค่าของการศึกษา ผู้ปกครองส่งบุตร – หลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนมาก 
      S4 โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ชุมชนเริ่มมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการเข้าใจและมีส่วนในการดูแลบุตรหลาน 

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

(Opportunities) 
อุปสรรค 

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

ประเด็นปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunities) 
อุปสรรค 

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

 

ประเด็นปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunities) 
อุปสรรค 

(Threats) 
      E1 ชุมชนบางส่วนท่ีมีฐานะดี สามารถให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดี เช่น การบริจาคปรับปรุงอาคารสถานท่ี การ
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา เป็นต้น 
      E2 ความต้องการของตลาดแรงงาน/แนวทางการประกอบอาชีพมีอย่าง
หลากหลาย 
      E3 เศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงค่อนข้างต่ าท าให้
โรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านของทุนการศึกษา เครื่องแต่งกาย เป็นต้น       
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-3 

 
 

1.4 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P) 
 

ประเด็นปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunities) 
อุปสรรค 

(Threats) 
      P1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนดี 
นโยบายจากหน่วยงานให้การสนับสนุนดี นโยบายภายนอก เช่น สพม. 5 และ
รัฐบาลสนับสนุนเป็นอย่างดี 
      P2 การปรับเปล่ียนหลักสูตรบ่อย ท าให้ครูสับสนและไม่มั่นใจในการ
จัดการเรียนการสอนเท่าท่ีควร ครูไม่ค่อยทราบนโยบาย นโยบายของรัฐ          
มีการเปล่ียนแปลงเรื่อง การประเมินผล O-NET , A-NET บ่อยครั้งส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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๔ 
 

 

      P3 การก าหนดกิจกรรมการด าเนินการงานจากส่วนกลางมีมาก ท าให้
สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      P4 ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบาย ปฏิรูปการศึกษาขาดความรู้เรื่อง
กฎหมาย และ  พ.ร.บ. การศึกษา ส่งผลให้ขาดความร่วมมือ  ในการจัด
การศึกษา 

P5 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างด้านการ บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท าให้ งบประมาณท่ีโรงเรียนเคยได้รับการสนับสนุน ไม่ต่อเนื่อง และ
ไม่สม่ าเสมอ 
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2. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 6 ด้าน ( 2S4M) ดังนี้ 
 
 2.1 ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy : S1) 

 
 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
      S1.1 โรงเรียนมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการอย่าง
ชัดเจนโดยการท าคู่มือบริหารจัดการครอบคลุมทุกสายงานของ
บุคลากรทุกฝ่าย ส่งผลท าให้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย
เป็นอย่างดี 
      S1.2 มีการมอบหมายงานเป็นสัดส่วนตามภาระหน้าท่ี มีการ
บริหารจัดการท่ีดี การบริหารจัดการแยกตามกลุ่มงานท าให้สามารถ
จัดการได้อย่างรวดเร็วตรงตามเป้าหมาย 
      S1.3 มีโครงสร้างบริหารจัดการท่ีดี มีการบริหารงานกระจาย
อ านาจ มีโครงสร้างการมอบหมายงานเป็นระบบ เป็นรูปธรรม 
ปฏิบัติได้จริง มีโครงสร้างและนโยบายการท างานท่ีชัดเจน มีการ
กระจายอ านาจและส่งมอบงาน ผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ ตาม
ความรู้ความสามารถและมีการติดตามประเมินผล ผู้อ านวยการและ
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรองฯท้ัง 5 กลุ่มงานมีนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน 
      S1.4 ทุกกลุ่มงานมีนโยบายให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม               
การเรียนการสอน ท่ีสนองต่อนโยบายของโรงเรียนค่อนข้างชัดเจน 
      S1.5 มีระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ของ โรงเรียน 
และหน่วยงานต้นสังกัดชัดเจนในการส่งเสริม  สนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
      S1.6 โครงสร้างการบริหารงานในโรง เรียน เป็น  ระบบ แต่
บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
      S1.7 การส่ือสารภายในองค์กร และระหว่าง  องค์กรของ
หน่วยงาน ยังไม่ ท่ัวถึงในกลุ่ม ผู้ ท่ี  เกี่ยวข้อง ส่งผลท าให้การ
ด าเนินงานขาด ประสิทธิภาพ 
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2.2 ปัจจัยด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service and Products : S2) 
 

 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
      S2.1 มีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนดี มีการ
ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ด้วยที่ดีมาก มีอาคารเรียน และมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน
อย่างพอเพียง นักเรียนทุกคนได้รับบริการเป็นอย่างดีมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีดี 
      S2.2 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ี
ดี ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนดี มีการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยครูท่ีปรึกษาก ากับ ดูแลให้ปฏิบั ติ/ประพฤติตนตาม
โครงการเด็กดีศรีจินดา 
      S2.3 โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดโครงการต่างๆ ได้
ดีมาก 
      S2.4  มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ ผู้เรียนตามศักยภาพ            
ท่ีเหมาะสม มุ่งส่งเสริมและจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      S2.5  โรงเรียน เป็นสถาน ท่ีให้บริการส าหรับชุมชน และ 
หน่วยงานอื่นๆ มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ อนามัยและ
ความปลอดภัย มีความหลากหลาย และมีความ  พร้อมในการ
ให้บริการ เช่น หอประชุม สนามกีฬา เป็นต้น 
      S2.6 มีนักเรียนบางส่วนไม่ปฏิบัติตามคุณลักษณะท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้ 
      S2.7 ไม่สามารถคัดนักเรียนท่ีมีคุณภาพได้ ท าให้นักเรียนส่วน
หนึ่งมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
      S2.8 ผู้เรียนขาดการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ขาดวินัย ขาดความ
รับผิดชอบในการท างาน และการบริหารจัดการยังขาดการสร้าง
ระเบียบวินัยของนักเรียน นักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบใน
การเรียนและไม่ค่อยรักโรงเรียน นักเรียนไม่ให้ความสนใจต่อการเรียน
และไม่ ค่อยรักโรงเรียน นักเรียนไม่ ให้ความสนใจต่อการเรียน         
ขาดระเบียบวินัยเช่น การท้ิงขยะ และยังขาดจิตส านึกเพื่อส่วนรวม  
      S2.9 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง 
คิดอย่างมีวิจารณญาณค่อนข้างน้อย 
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2.3 ปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M1) 
 

 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

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

+5 
 
 
 
 
 
 

+5 
 

+5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3 
 
 

-3 
 

 

2.4 ปัจจัยด้านการเงิน (Money : M2) 
 

 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
      M2.1 การใช้งบประมาณของโรงเรียนโปร่งใส สามารถ ติดตาม
ตรวจสอบได้ มีการบริหารงานได้ตรงตาม เป้าหมายท่ีก าหนด 
      M2.2 การจัดสรรงบประมาณส าหรับซื้ออุปกรณ์ การเรียน การ
สอน มีเพียงพอกับความต้องการ 
      M2.3 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร การเงินจาก
ชุมชน และผู้ปกครองเป็นอย่างดีท าให้ โรงเรียนมีงบประมาณในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ท่ี เพียงพอ 
      M2.4 การด าเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการในการด าเนินการ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การติดต่อ และการ
ประสานงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
      M2.5 โรงเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และการพัฒนา
โรงเรียนเป็นจ านวนมาก เช่น ค่า สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

+5 
 

+4 
 

+4 
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2.5 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) 
 

 
 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

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

+5 
 

+4 
 

+4 
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2.6 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 

 
 

ประเด็นปัจจัย 
จุดแข็ง 

(Strengths) 
จุดอ่อน 

(Weaknesses) 
M4.1  โรงเรียนวางแผนการปฏิบั ติงานอย่างดีและปฏิบั ติงาน           
ตามแผนได้ตรงและมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการมีความเสมอ
ภาคกัน ส าหรับครูทุกคน มีการดูแลก ากับติดตามในทางท่ีดีและ
สม่ าเสมอ มีโครงสร้างการบริหารท่ีครอบคลุมงาน ท้ังโรงเรียนมี
โครงสร้างการบริหารเป็นกลุ่มงานชัดเจน 
M4.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการสนองนโยบายของกระทรวง ดูแล
ก ากับติดตามมีการประเมินผลทุกโครงการ มีระบบการบริหารจัดการ
เป็นระบบเรียบร้อยดีมาก ให้โอกาสทุกคนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนว
ทางการท างานและวางแผนร่วมกัน มีการบริหารตามโครงสร้าง  และนโยบาย 
M4.3 มีการมอบหมายงานอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีการบริหารสอดคล้อง
กับนโยบาย มีการแบ่งหน้าท่ีกันอย่างชัดเจนในแต่ละสายงานการแบ่งการบริหาร
จัดการท่ีชัดเจนและมีการบริหารจัดการอย่างเต็มศักยภาพ 
M4.4 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ กับ ผู้ปกครอง ชุมชน วิทยากร
ท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ใน ท้องถิ่นสม่ าเสมอ ท าให้ได้รับความ
ร่วมมือด้วยดี ส่งผลท าให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
M4.5 การก ากับการนิเทศติดตามผลงาน ประเมินผลการรายงานผล 
ไม่เข้มงวดและไม่ต่อเนื่อง ท าให้ขาดข้อมูลในการปรับปรุง ท าให้การ
พัฒนา โรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และ สม่ าเสมอ 
M4.6 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนมีมาก เกินไป ท าให้เวลาเรียนของ
นักเรียนไม่เพียงพอ และ ครูไม่สามารถสอนได้ทันตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 

+5 
 

 
 
 

+4 
 

 
 
 

+5 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 
 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก × คะแนนเฉลี่ย  

สรุปผล 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

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

สรุปปัจจัยภายนอก +4.00 -2.75  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +1.25 

 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายใน 

 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก × คะแนนเฉลี่ย  

สรุปผล 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย
ของโรงเรียน (Structure and 
Policy : S1) 

0.15 5 3 0.75 0.45 +0.3 

2. ด้านการให้บริการและ
คุณลักษณะของผู้เรียน (Service 
and Products : S2) 

0.20 5 4 1.00 0.80 +0.2 

3. ด้านบุคลากร (Man : M1) 
 

0.20 5 3 1.00 0.60 +0.4 

4. ด้านการเงิน (Money : M2) 
 

0.15 4 3 0.60 0.45 +0.15 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์   
(Materials : M3) 

0.15 4 3 0.60 0.45 +0.15 

6. ด้านการบริหารจัดการ 
(Management : M4) 

0.15 5 4 0.75 0.60 +0.15 

สรุปปัจจัยภายใน +4.70 -3.35  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +1.35 

 
 ผลจากการศึกษาและวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโพธิ์ทอง “ จินดามณี” ท้ั ง
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) และสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
สรุปผล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค จึงอยู่ในสภาพ “เอื้อ” และ 
สภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน จึงอยู่ในสภาพ “แข็ง” ดังนั้น โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดา
มณี” จึงอยู่ในสภาพ “เอื้อและแข็ง” ซึ่งถือว่าเป็นภาวะท่ีเหมาะสมในการท่ีจะก าหนดกลยุทธ์ และส่งเสริม
ศักยภาพในเชิงรุกได้เป็นอย่างดีมีสมรรถนะภายในท่ีเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอื้อต่อการ
ด าเนินการ  
 



๑๐ 
 

 

 ดังผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนในรูปแบบตารางสัมพันธ์แบบเมตริก (SWOT Matrix) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโพธิ์ “จินดามณี” สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
1. ปัจจัยภายใน 

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

โดยแบ่งกลุ่มบริหารเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคลากร และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป มีการบริหารงานท่ีกระจายอ านาจ มีโครงการ
มอบหมายงานท่ีเป็นระบบ เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง มีการท างานท่ีชัดเจน มีการกระจายอ านาจและส่ง
มอบงาน ผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถและมีการติดตามประเมินผล ผู้อ านวยการและ
บุคลากรครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีรองท้ัง 4 กลุ่มงาน มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน มีการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างรอบคอบ ชัดเจน กลุ่มนโยบายและแผนงานของ
โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ีและให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างดีเย่ียม มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
มีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างชัดเจน 

1.1.2 ปัจจัยด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service and Products : S2) 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ด าเนินการให้บริการกับผู้เรียนในทุกๆ ด้านท่ีสามารถส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ใน
ห้องเรียน เช่น ด้านอาคารสถานท่ี ด้านแหล่งเรียนรู้และส่ือ นวัตกรรมท่ีทันสมัย และจัดให้มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น โครงการเด็กดีศรีจินดา การจัดคาบพัฒนา
ผู้เรียน และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน รวมท้ังจัดอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะ การด ารงชีวิตอย่างสม่ าเสมอ 
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๑๑ 
 

 

1.1.3 ปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M1) บุคลากรมีความสามารถท าให้การขับเคล่ือนงานเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความรู้ความสามารถ สอนตรงเอกเป็นส่วนใหญ่ ท างานตรงตามความสามารถ 
และให้ความส าคัญกับนักเรียนมาก บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างานตามหน้าท่ีของตนเอง มีความ
เข้มแข็ง มีความสามารถ มีประสิทธิภาพทุกกท่าน บุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และมีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

1.1.4 ปัจจัยด้านการเงิน (Money : M2) โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ใช้หลักการบริหาร
งบประมาณอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยมีการค านวณต้นทุนผลผลิต และมีการตรวจสอบและ
รายงานการใช้เงินทุกประเภทตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน รวมท้ังมีการรายงานผลการใช้เงินระดม
ทรัพยากรโครงการพิเศษทุกโครงการอย่างละเอียดรัดกุม ท าให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ
จากหน่วยงานและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของพัสดุสามารถ
ตรวจสอบได้ โรงเรียนให้ การสนับสนุนการเงินดี มีการจัดการด้านการเงินชัดเจน มีการสนับสนุนการผลิต
ส่ือการเรียนการสอนดีและเพียงพอ 

1.1.5 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ยึดหลักความ
คุ้มค่าในการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยจัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีระบบ การ
ควบคุมการใช้วัสดุส านักงาน มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทันสมัย และส่ือเทคโนโลยี ท่ีดีมาก อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอต่อการเรียน มีการจัดห้องเรียนแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
ตนเอง 

1.1.6 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ยึด
หลักการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) และยึดหลักการ
พัฒนาคุณภาพ โดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA โรงเรียนวางแผนการปฏิบัติงานอย่างดีและปฏิบัติงาน
ตามแผนได้ตรงและมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการมีความเสมอภาคกันส าหรับครูทุกคน มีการดูแลก ากับ
ติดตามในทางท่ีดีและสม่ าเสมอ มีโครงสร้างการบริหารท่ีครอบคลุมงานชัดเจน มีการบริหารจัดการสนอง
นโยบาย ของกระทรวง ดูแลก ากับติดตามมีการประเมินผลทุกโครงการ มีระบบการบริหารจัดการเป็นระบบ 
เรียบร้อยดีมาก ให้โอกาสทุกคนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะทางการท างานและวางแผนร่วมกัน มีการบริหารตาม
โครงสร้างและนโยบายท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

1.2 จุดอ่อน 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีจุดอ่อนด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service and 
Products : S2)  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณค่อนข้าง
น้อย และด้านปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M 1) โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในบางกลุ่มงาน ส่งผลให้ การด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารไม่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการ
จ้างบุคลากรเพิ่ม 
 
2. ปัจจัยภายนอก 
 2.1 ปัจจัยที่เอือ้ต่อการพัฒนา 
  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีปัจจัยภายนอกท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
ของโรงเรียน เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural factors : S) 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) และ
ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P) ดังนี้คือ 
  2.1.1 สังคมวัฒนธรรมเป็นชุมชนเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นสังคมท่ียังเข้าถึงกัน เป็นกันเอง
และยังเป็นสังคมผสมผสาน ผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่น ศรัทธาในการ
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บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน มีความเช่ือมั่นต่อ
การจัดการเรียนการสอน ร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโรงเรียนเป็นอย่างดีและเหมาะสม 
  2.1.2 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท าให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี              
ด้านการส่ือสารได้อย่างท่ัวถึง การส่ือสารระหว่างครูกับนักเรียนสะดวกและรวดเร็วขึ้น การติดต่อส่ือสาร
ด้วยระบบ IT สะดวกสบาย การใช้เครื่องมือส่ือสารในการติดต่อกันได้ง่ายขึ้น สามารถติดต่อส่ือสารกับโลก
ภายนอก ทางอินเตอร์เน็ตอย่างท่ัวถึง ครอบคลุม ท าให้ติดต่อผู้ปกครองได้รวดเร็ว นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการใช้เทคโนโลยีดี ท าให้สะดวกต่อการประชาสัมพันธ์ส่ือสารไปสู่ภายนอก 
  2.1.3 ชุมชนบางส่วนท่ีมีฐานะดี สามารถให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนดี เช่น การบริจาคปรับปรุงอาคารสถานท่ี การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เป็นต้น 
  2.1.4 หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนดี เช่น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง และศิษย์เก่า เป็นต้น  
  

2.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” พบว่า มีปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) เศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีฐานะปานกลางถึงค่อนข้างต่ าท าให้โรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านของทุนการศึกษา 
เครื่องแต่งกาย เป็นต้น                  
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา 

 
 การจัดการศึกษาได้แบ่งระดับการขับเคล่ือนเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 3  ระดับ คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ควบคุม ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในการน าข้อมูลมาวางแผน
ก าหนดทิศทางการบริหารจัดการของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  มีดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์  (VISION) 

 “โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 

  พันธกิจ (MISSION) 

 1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 

 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย 

   4. จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

   5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น “มืออาชีพ” 

 
 

  เป้าประสงค ์(GOALS) 

 1. โรงเรียนต้องบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน                       
      ความเป็นไทย 

 4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.  พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น “มืออาชีพ” 
 

  กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน               
                เป็นส าคัญ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น “มืออาชีพ” 
 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ภายใต้การบริหารงานของ นาย
บรรจบ เฉลยมรรค ผู้อ านวยการโรงเรียน โดยใช้หลักการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  คิดค้น
รูปแบบการบริหารโรงเรียน โดยใช้ J. SMILE MODEL  มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ท้ัง ๔ กลุ่มงาน
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ของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคลากร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้ 

1. มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพด้านคุณภาพผู้บริหาร
โรงเรียน ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา อย่างมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ด้านคุณภาพครู และด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบเคียง
มาตรฐานสากลได้ 

3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 5 ลักษณะ คือ 1) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ (Smart) 2) 
สามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (Communicator) 3) มีความล้ าหน้าทางความคิด 
(Thinker) 4) สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ (Innovator) 5) มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก (Global Citizenship) 

4. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น “มืออาชีพ” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

ส่วนที่ 4 
กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” โดยใช้หลักการบริหารงานแบบการ

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดค้นรูปแบบการบริหารโรงเรียน โดยใช้ J. SMILE MODEL  มาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา ท้ัง ๔ กลุ่มงานของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคลากร 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” น ามาก าหนดกลยุทธ์
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษา 

เป้าหมาย : มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพด้าน
คุณภาพผู้บริหารโรงเรียน ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของมาตรฐานสากล 
เป้าหมาย : มีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ด้านคุณภาพครู และด้านการวิจัยและพัฒนา

เทียบเคียงมาตรฐานสากลได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
เป้าหมาย : ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 5 ลักษณะ คือ 1) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

(Smart)      2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (Communicator) 3) มีความล้ าหน้าทางความคิด 
(Thinker) 4) สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ (Innovator) 5) มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
(Global Citizenship) 
 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าหมาย : มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ
พื้นฐานในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น “มืออาชีพ” 

เป้าหมาย : พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น “มืออาชีพ” 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

4.1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
      4.1.1 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สอดคล้องกับ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน

ความเป็นไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น “มืออาชีพ” 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สอดคล้องกับ 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทาง
การศึกษา 

 4.1.2 กลยุทธ ์
    กลยุทธ์หลัก 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
    กลยุทธ์สนับสนุน 
      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน               
                เป็นส าคัญ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น “มืออาชีพ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



๑๗ 
 

 

4.2 ความสัมพันธ์ ความสอดคล้องด้าน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของโรงเรียน กับจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง 

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
นโยบายและจุดเนน้ 

สพม. สห.อท. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่ม
โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึง
บริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

ด้านผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางของมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็น “มืออาชีพ” 

ด้านบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษา 

ด้านองค์กร 

 
4.3 วิเคราะห์กลยุทธ์  เป้าประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียน 
 

กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ / สภาพความส าเร็จ                          

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
เป้าหมายของโรงเรียน 

(ภายในปี 2566) 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ
โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และ
สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
การศึกษา 
  
 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. มีระบบบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้         
J. SMILE MODEL  มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
ท้ัง ๔ กลุ่มงานของโรงเรียน ได้แก ่
     1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
     2. กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
     3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     4. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
2. มีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
3. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้มาตรฐาน 
4. มีการน าวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
5. มีระบบเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี

โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ร้อยละ 100 



๑๘ 
 

 

กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ / สภาพความส าเร็จ                          

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
เป้าหมายของโรงเรียน 

(ภายในปี 2566) 
 เข้มแข็ง 

6. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางของ
มาตรฐานสากล 

เน้นการพัฒนาคุณภาพ 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านคุณภาพวิชาการ (หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน) 
2. ด้านคุณภาพของครู 
3. ด้านการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 

มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล         
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 95 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล บน
พื้นฐานความเป็น
ไทย 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก   
ดังนี ้
1. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา   
3. มีความล้ าหน้าทางความคิด  
4. สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์   
5. มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
เน้นคุณลักษณะ/คุณภาพของผู้เรียน 4 ลักษณะ ดังนี ้
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถ
จัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เน้นคุณลักษณะของการจัดการศึกษา ผู้บริหาร ครู และ
ผู้เรียน 
1. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ร้อยละ 95 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาส่งเสริมครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาให้
เป็น “มืออาชีพ” 
 

เน้นคุณภาพของบุคลากร ดังนี้ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม      
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีสมรรถนะสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ร้อยละ 95 



๑๙ 
 

 

กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ / สภาพความส าเร็จ                          

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
เป้าหมายของโรงเรียน 

(ภายในปี 2566) 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
 

 
4.4  กรอบแผนกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ร้อยละความส าเร็จ) 
2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ
โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และ
สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
การศึกษา 
  
 
 

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. มีระบบบริหารและการ
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นไปตามหลัก    
ธรรมาภิบาล โดยใช้ J. SMILE 
MODEL มาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา ท้ัง ๔ กลุ่มงานของ
โรงเรียน ได้แก ่
     1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
     2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
และบุคคล 
     3. กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
     4. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
2. มีระบบประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
3. มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีได้มาตรฐาน 
4. มีการน าวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
5. มีระบบเครือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
6. มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีผล
การประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาอยู่ ใน ระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของสถานศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
3. สถานศึกษามีการใช้งานวิจัย
และนวัตกรรมมาพัฒนาการจัด
การศึกษาเพิ่มข้ึน ปีละ 1 เรื่อง  
4. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
และมีเครือข่ายร่วมพัฒนาท่ี
เข้มแข็ง 
5. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในระดับ
ดีขึ้นไป 

90 
 
 

90 
 
 
 

1 
 
 

90 
 
 
 

90 

95 
 
 

95 
 
 
 

2 
 
 

95 
 
 
 

95 

100 
 
 

100 
 
 
 

3 
 
 

100 
 
 
 

100 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการ

เน้นการพัฒนาคุณภาพ 3 ด้าน 
ดังนี ้
1. ด้านคุณภาพวิชาการ 

1.ร้อยละของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
เทียบเคียงกับหลักสูตร

85 
 
 

90 
 
 

95 
 
 



๒๐ 
 

 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ร้อยละความส าเร็จ) 
2564 2565 2566 

จัดการเรียนรู้
ตามแนวทางของ
มาตรฐานสากล 

(หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน) 
2. ด้านคุณภาพของครู 
3. ด้านการวิจัยเพื่อการเรียน
การสอน 

มาตรฐานสากล/ระดับคุณภาพ
ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เทียบเคียงหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
2.ร้อยละของครูท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
3.ร้อยละของครูท่ีพัฒนาและใช้
ผลงานวิจัยในช้ันเรียนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 
 

85 
 

85 
 

 
 
 
 

90 
 

90 
 

 
 
 
 

95 
 

95 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก   
ดังนี ้
1. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. สามารถส่ือสารได้อย่างน้อย
สองภาษา   
3. มีความล้ าหน้าทางความคิด  
4. สามารถผลิตงานได้อย่าง
สร้างสรรค์   
5. มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 
เน้นคุณลักษณะ/คุณภาพของ
ผู้เรียน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
3. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและใช้
ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถในการอ่าน เขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ใน
ระดับดีขึ้นไป 
2. การประเมินความสามารถใน
การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิด
ระดับสูง อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
4. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ผลงานการประดิษฐ์ 
สร้างสรรค์ และออกแบบผลงาน
เข้าร่วมแข่งขัน 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
6. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาท่ี
ก าหนด 
7. จ านวนร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง

60 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 

70 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

75 
 
 

60 
 
 
 

20 

65 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 

75 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

80 
 
 

62 
 
 
 

25 

70 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

85 
 
 

65 
 
 
 

30 



๒๑ 
 

 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ร้อยละความส าเร็จ) 
2564 2565 2566 

การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพ 
9. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะและทักษะ
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
10. ร้อยละของผู้เรียนมีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
11. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง 
12. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
13. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
14. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีการ
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
15. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม 
16. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
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๒๒ 
 

 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(ร้อยละความส าเร็จ) 
2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ใหส้ามารถจัด
การศึกษาตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เน้นคุณลักษณะของการจัด
การศึกษา ผู้บริหาร ครู และ
ผู้เรียน 
1. โรงเรียนเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในความส าคัญ
ของการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ร้อยละของกลุ่มงาน/ กลุ่ม
สาระฯ ท่ีบริหารงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานในการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

85 
 
 

85 
 
 
 
 

85 

90 
 
 

90 
 
 
 
 

90 

95 
 
 

95 
 
 
 
 

95 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาส่งเสริม
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้เป็น “มือ
อาชีพ” 
 

เน้นคุณภาพของบุคลากร ดังนี้ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม        
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมี
สมรรถนะสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 

1.ร้อยละของผู้บริหารท่ีเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ  
2.ร้อยละของครูท่ีเป็นครูมือ
อาชีพ 
3.ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาและเจ้าหน้าท่ีเป็น
บุคลากรมืออาชีพ  

85 
 

85 
 

85 
 
 

90 
 

90 
 

90 

95 
 

95 
 

95 
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ส่วนที่  5 
โครงการและกิจกรรมตามแผนกลยุทธ ์

 

5.1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการและกิจกรรม 
 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโพธิ์ทอง 
“จินดามณี” กับมาตรฐานการศึกษา นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี 
อ่างทองและกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการ
ท้ังส้ิน 27 โครงการ จ านวนกิจกรรม 180 กิจกรรม โดยสามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ
และกิจกรรมในแผนปฏิบัติการกับมาตรฐานการศึกษา นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง และกลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้ดังนี้  
 
 

มาตรฐาน
การศึกษา 

นโยบายและจุดเนน้ของ 
สพม.สห.อท. 

กลยุทธ์ของโรงเรียน จ านวน
โครงการ     

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
กิจกรรม 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ด้านผู้เรียน (นักเรียนดัง : S) 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
พลโลกท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความ
เป็นไทย 

16 123 

มาตรฐานท่ี 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ด้านบุคลากร (บุคลากรดี : P) 
ด้านองค์กร (โรงเรียนเด่น: O) 
ด้านผู้เรียน (นักเรียนดัง : S) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ทางการศึกษา 

15 45 

มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ด้านบุคลากร (บุคลากรดี : P) 
ด้านผู้เรียน (นักเรียนดัง : S) 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางของมาตรฐานสากล 

10 17 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9 11 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาส่งเสริมครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็น “มืออาชีพ” 

10 12 

 
ตารางแสดงวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการกับมาตรฐานการศึกษา 

นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทองและกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 
 



๒๔ 
 

 

5.2  โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ 
 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ
โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และ
สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
การศึกษา 
 

โครงการท่ี 1 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
1.1 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนช้ัน ม.1 

และ ม.4 
1.2 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1.3 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา2019 (COVID-19) 

1.4 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนตาม
มาตรฐานสากล 

1.5 กิจกรรมโพธิ์ทองนิทรรศ ครั้งท่ี 15 
1.6 กิจกรรมค่ายวิชาการงานห้องสมุด 
1.7 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
1.8 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด 
1.9 กิจกรรมมอบใบประกาศ 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มบริหาร
บริหารวิชาการ 

โครงการท่ี 3 พัฒนาระบบเครือข่าย 
ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี 

3.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ICT    

เพื่อการเรียนรู ้
3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบและบริการ
ด้าน ICT 

3.3 กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ
โรงเรียน 

1. เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพสูงมาก
ขึ้น 

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

โครงการท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิชาการ 

4.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ 
งานวิชาการ 

4.2 กิจกรรมประเมิน/ปรับปรงุ
หลักสูตร 
 
 
 
 

 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 



๒๕ 
 

 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ
โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และ
สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
การศึกษา 
 (ต่อ) 

 

4.3 การช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียง 
(Coaching & Mentoring) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 
4.4 กิจกรรมประเมินแบบวัดและ
แบบทดสอบของครู 
4.5 กิจกรรมประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู ้
4.6 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
วิชาการ 

4.7 กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.8 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการ
วัดประเมินผล การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 

  

โครงการท่ี 13 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(งานแนะแนว) 
13.10 กิจกรรมพัฒนางานศูนย์แนะ
แนว จังหวัดอ่างทอง 

13.11 กิจกรรมสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ(จิตอาสา)  
13.13 กิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศูนย์แนะแนว 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของ
โรงเรียน   ในเขต/นอกเขตพื้นท่ีบริการ
ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ 

งานแนะแนว 

โครงการท่ี 15  
พัฒนาระบบการบริหารกิจการ
นักเรียน 

15.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
งานเอกสารและพัสดุกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

เพื่อพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

โครงการท่ี 16 พัฒนาคุณภาพระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

16.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ัน
เรียนและผู้ปกครองเครือข่าย 

16.2 กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ
กิจการนักเรียน 
 
 
 

 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ผู้ปกครองนักเรียนและสร้างเครือข่ายใน
การดูแลนักเรียน 

2.เพื่อจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูล
งานกิจการนักเรียน 
 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 



๒๖ 
 

 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ
โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และ
สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
การศึกษา 
 (ต่อ) 

 

โครงการท่ี 19  
พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ
และบุคลากร 
19.2 กิจกรรมซ่อมแซมและจัดหา
ทดแทนครุภัณฑ์โรงเรียนท่ีช ารุดเพื่อ
การศึกษา 

เพื่อซ่อมแซมและจัดหาทดแทนครุภัณฑ์
โรงเรียนท าให้จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และบุคลากร 

โครงการท่ี 20 ค่าใช้จ่ายวัสดุกลาง    
ค่าสาธารณูปโภค และค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิงซ่อมบ ารุง 

20.1 กิจกรรมค่าวัสดุกลาง เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียน 

20.2 กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 

20.3 กิจกรรมค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและ
ซ่อมบ ารุง 

1. เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานท าให้ผลงานมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมียานพาหนะใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในราชการ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และบุคลากร 

โครงการท่ี 21 ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

21.1 กิจกรรมจัดท าแผนการศึกษา
ระยะปานกลาง 

21.2 กิจกรรมจัดท าคู่มือการบริหาร
จัดการโรงเรียน 

21.3 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ( Quality System Management ) 
ของโรงเรียนโพธิ์ทอง  
“จินดามณี” 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และบุคลากร 

โครงการท่ี 22 ส่งเสริมการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ภาคีเครือข่าย 

22.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

22.2 กิจกรรมการประชุมภาคีเครือข่าย 

เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และบุคลากร 

โครงการท่ี 23 พัฒนาระบบการ
บริหารงานท่ัวไป 

23.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มบริหาร
บริหารงาน
ท่ัวไป 



๒๗ 
 

 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ
โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และ
สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทาง
การศึกษา 
 (ต่อ) 

 

โครงการท่ี 24  พัฒนางานพยาบาลสู่
ประชาคมอาเซียนและโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

24.1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
 

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

งานพยาบาล 

 

โครงการท่ี 25 

พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

25.1 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี 
สิงแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค 

25.1 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี
ส่ิงแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค 

25.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องโสตทัศน
ศึกษา 

25.3 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานท่ีแล
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 

โครงการท่ี 26 พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

26.1 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

1. เพื่อเป็นส่ือกลางในการเสริมสร้าง
ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง และชุมชน 

2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 
ผลงาน เกียรติคุณของโรงเรียน และ
กิจกรรมของโรงเรียน 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครู และนักเรียน ได้
เสนอแนวคิดใหม่ๆ ความรู้ท่ัวไป และ
ผลงานท่ีปฏิบัติ 

งานประชา 
สัมพันธ์ 

โครงการท่ี 27 พัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา 

27.1 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา 

27.2 กิจกรรซ่อมวัสดุอุปกรณ์งานโสต 

27.3 กิจกรรมปรับปรุงระบบเสียงห้อง
ประชุมมูลนิธิ 

 

1. เพื่อให้บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพของงานโสตทัศนศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
3. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

4. เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษาใช้ในการเรียนการสอน 
5. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 
 
 
 

 

งานโสตทัศน
ศึกษา 



๒๘ 
 

 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
ของ
มาตรฐานสากล 
 
 
 

โครงการท่ี 4 พัฒนาระบบการ
บริหารงานวิชาการ 

4.3 กิจกรรมนิเทศการสอน 

4.4 กิจกรรมประเมินแบบวัดและ
แบบทดสอบของครู 
4.5 กิจกรรมประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้

1. เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

โครงการท่ี 5 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

5.5 กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทย 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 

โครงการท่ี 6 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

6.6 กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

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

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

โครงการท่ี 7 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

7.8 กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

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

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โครงการท่ี 8 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

8.14 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นน า 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 



๒๙ 
 

 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
ของ
มาตรฐานสากล 

 (ต่อ) 

โครงการท่ี 9 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

9.6 กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

โครงการท่ี 10 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

10.5 กิจกรรมซ่อมเครื่องดนตรีสากล 

10.6 กิจกรรมซื้อวัสดุส าหรับซ้อม
ดนตรี 
10.7 กิจกรรมปรับปรุงห้องดนตรี
สากลเพื่อเก็บเสียง สะดวกต่อการซ้อม
ดนตรี 
10.10 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

10.11 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมนาฏศิลป์ 
10.14 กิจกรรมปรับปรุงห้องและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้(ห้องนาฏศิลป์) 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

โครงการท่ี 11 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

11.8 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

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

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

โครงการท่ี 12 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

12.7 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

1. เพื่อให้ครูพัฒนา/ผลิตส่ือและ
นวัตกรรมท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาภาษาต่างประเทศ 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 



๓๐ 
 

 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
ของ
มาตรฐานสากล 

 (ต่อ) 
 

โครงการท่ี 13 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(งานแนะแนว)  
13.9 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน กิจกรรมแนะแนว และพัฒนางาน
แนะแนว 

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

งานแนะแนว 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย 

 

โครงการท่ี 1 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
1.2 กิจกรรมพิธีมอบใบประกาศ 
1.3 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1.4 กิจกรรมสอนเสริมนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1.5 กิจกรรมสอนเสริมนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

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

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

โครงการท่ี 2 
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและ
แข่งขันทักษะวิชาการ 
2.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 

(วิชาการ) 
2.2 กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมทักษะ

วิชาการ 

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

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 



๓๑ 
 

 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 

 

โครงการท่ี 5 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ 
5.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
5.3 กิจกรรมวันส าคัญภาษาไทย 
5.4 กิจกรรมรักการอ่าน 
5.6 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5.7 กิจกรรมศึกษาดูงานตามรอยวรรณคดี
ไทยเพื่อมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

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

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 

โครงการท่ี 6  
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
6.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
6.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
6.4 กิจกรรมสอนเสริมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
6.5 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
6.7 กิจกรรมสร้างเครือข่ายครูคณิตศาสตร์
เพิ่มผลสัมฤทธิ์คะแนน O NET 
6.8 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
6.9 กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
6.10 กิจกรรมพัฒนาห้องส าหรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ COVID-19 
 
 

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

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 



๓๒ 
 

 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 

 

โครงการท่ี 7 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
7.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
7.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
7.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย 
7.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนสู่สากล 
7.5 กิจกรรมทัศนศึกษา (จ านวน 
139 คน) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ม.4 ม.5 ห้อง 1 , 2 
7.6 กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
7.7 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรูก้ลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ 
7.9 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
7.10 กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู ้

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็น
พลโลก 
2. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ 
ความสามารถของนักเรียนสู่ชุมชน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์  
5. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาด้านต่างๆ คือ 
6. ได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
สังเกต ส ารวจรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ธรรมชาติในท้องถิ่นและชุมชน 
7.  ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีท้า
ทาย สนุก แปลกใหม่ และตระหนักถึง
ความส าคัญทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
8. ส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด 
ได้แก่ คิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ความสามารถในการตัดสินใจ 
9. ส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการ
สืบเสาะความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
10. ส่งเสริมให้พัฒนาทักษะการส่ือสาร 
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุข 
11 ส่งเสริมความเป็นผู้น า ความเช่ือมั่น
ในตนเอง ความมีระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
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แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 

 

โครงการท่ี 8 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
8.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
8.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
8.3 กิจกรรมวันอาเซียน 
8.4 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
8.5 กิจกรรมส่งเสริมธรรมศึกษาใน
โรงเรียน 
8.6 กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
8.7 กิจกรรมนิทรรศการวันส าคัญของไทย 
8.8 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ  
8.9 กิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ 
8.10 กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
8.11 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
8.12 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
8.13 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สังคมศึกษา 
8.14 กิจกรรมพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 
8.15 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
8.16 กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
8.17 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ 
 
 

 

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

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
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แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
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มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 

 

โครงการท่ี 9 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
9.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
9.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
9.3 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์มวยไทย 
9.4 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
9.5 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
โรงเรียน 
9.7 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
9.8 กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

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

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

โครงการท่ี 10 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
10.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี
สากล) 
10.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) 
10.3กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ศิลปะ) 
10.4 กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย 
10.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ  
10.9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรีไทย 
10.12 กิจกรรมวันวิพธิทัศนา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

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

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
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10.13 กิจกรรมค่ายศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
10.15 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
10.16 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้โรง
ละครแห่งชาติตะวันตกจังหวัด
สุพรรณบุรี 
10.17 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
10.18กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะเพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 

  

โครงการท่ี 11 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
11.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
11.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  
11.3 กิจกรรมออมทรัพย์ใน
สถานศึกษา 
11.4 กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
11.5 กิจกรรมบริษัทจ าลอง 
11.6 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
11.8 กิจกรรมพัฒนางานคหกรรม 
11.9 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานและเทคโนโลยี 
11.10 กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี 
 
 
 

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

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
 



๓๖ 
 

 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 

 

โครงการท่ี 12 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
12.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12.3 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
12.4 กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ 
12.5 กิจกรรม English Contest 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12.6 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12.8 กิจกรรม Good Morning 
English 
12.9 กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
12.10 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนโรงเรียน
ไปแข่งขันความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับจังหวัด
นอกชั้นเรียน 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานความ
ภาคภูมิใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
3. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความ
เป็นมาของวันส าคัญ(วันคริสต์มาส) ของ
ชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษ 
4. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู ้ท้ังในและนอกห้องเรียน 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

โครงการท่ี 13 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(แนะแนว) 
13.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
(นักเรียนเรียนรวม) 
13.2 กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนท่ี
อ่านเขียนไม่คล่อง 
13.3 กิจกรรมมหกรรม TO BE 
NUMBER ONE  
13.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ 
ม.6 
13.5 กิจกรรมมหกรรมตลาดนัด
อาชีพ 
13.6 กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างพีน่้อง 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพด้าน
วิชาการ (นักเรียนเรียนรวม) เพิ่มขึ้น 
2. เพื่อประโยชน์ในการเรียนและ
การศึกษาต่อของนักเรียน 
3. เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านวิชาการ
ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
4. เพื่อส่งเสริมการท าความรู้จัก
มหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศและ
ข้อมูลการศึกษาต่อในคณะและสาขาวิชา
ต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนในระดับ 
5. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของ
โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขต/นอกเขต
พื้นท่ีบริการของโรงเรียนโพธิ์ทอง 
“จินดามณี”  
 
 

งานแนะแนว 
 



๓๗ 
 

 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 

 

13.7 กิจกรรมกลาดนัดแนะแนว/ค่าย
วิชาการ 
13.8 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศค่ายทักษะ
ชีวิตเชิงบูรณาการ 
13.12 กิจกรรมแนะแนวสัญจร พี่
แนะแนวน้อง ครูแนะแนวศิษย์ สถาบัน
แนะแนวนักเรียน 
13.14 กิจกรรมปรับปรุงห้องและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
13.15 กิจกรรมให้ความรู้และ
เสริมสร้างเจตคติแก่นักเรียนกองทุนฯ 
13.16 กิจกรรมพัฒนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
13.17 กิจกรรมไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นักเรียนโครงการเรียนรวม 
13.18 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
13.19 กิจกรรมติดตามผลนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีจบการศึกษา 

6. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่าง
โรงเรียนชุมชน และผู้ปกครอง 
7. เพื่อแนะน าวิธีการับสมัครเข้าศึกษา
ต่อ ม.1 และ ม.4 
8. เพื่อจัดนิทรรศการและกิจกรรมทาง
วิชาการส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
9. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคล่ือนใน
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อการศึกษา
ต่อ 
10. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของ
สถานศึกษาในระดับต่างๆ 
11. เพื่อสนับสนุนการด าเนินชีวิตท่ี
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

โครงการท่ี 14 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
14.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
14.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ชุมนุมและโครงงาน 
14.3 กิจกรรมวันถวายราชสดุดี 
ทบทวนค าปฏิญาณและแข่งขันสวนสนาม 
14.4 กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ช้ัน ม.1 
14.5 กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.2-3 
14.6 กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
14.7 กิจกรรมพัฒนาห้องกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 



๓๘ 
 

 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 
 

โครงการท่ี 16 พัฒนาคุณภาพระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
16.3 กิจกรรมโฮมรูม 
16.4 กิจกรรมคลินิกลูกรัก 
16.5 กิจกรรมวัยใสห่างไกลเอดส์ 
16.6 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
16.7 กิจกรรมพัฒนาความปลอดภัย 
 
 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทาง
สติปัญญาและพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. เพื่อสร้างจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนใน
การน าใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. เพื่อมิให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
6. เพื่อมิให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเป็นภัย
แก่ตนเองและสังคม 
7. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
8. เพื่อสร้างจิตส านึกและเผยแพร่
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้
รถจักรยานยนต์ของนักเรียน 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

โครงการท่ี 17 เสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียน 
17.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ 
(ม.1 และ ม.4) 
17.2 กิจกรรมความรู้หน้าเสาธง 
17.3 กิจกรรมเข้าค่ายธรรมนักเรียน
ใหม่(ม.4) 
17.4 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม วัยใส
มองตนเอง สมาธิ ปัญญา (ม.5) 
17.5 กิจกรรมปรับพฤติกรรมไม่พงึ
ประสงค์ของนักเรียนด้วยกระบวนการ
จิตสังคมบ าบัด 
17.6 กิจกรรมไหว้คร ู
17.7 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
17.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 
17.9 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
 
 
 

1. เพื่อปรับพื้นฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนใหม่ เน้นเรื่องการ
สร้างวินัยในตนเอง การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบกฎหมายความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ การพัฒนาบุคลิกภาพ
มารยาท และการมีจิตอาสา 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรักความ
ศรัทธาในสถาบัน เคารพรักครูและผู้มี
พระคุณ 
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองและครูรู้จัก
นักเรียน อันจะน าไปสู่การดูแลช่วยเหลือ
อย่างรอบด้าน 
4. เพื่อสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทาง
สติปัญญาและพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 



๓๙ 
 

 

แผนกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลโลกท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความ
เป็นไทย (ต่อ) 
 

17.20 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯบรม
ราชินี 

  

โครงการท่ี 18  
ส่งเสริมประชาธิปไตย 
18.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย 
18.2 กิจกรรมศึกษาดูงานสภา
นักเรียน 

1. เพื่อสร้างเสริมวิถีความเป็น
ประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน 
2. เพื่อให้ได้คณะกรรมการนักเรียน สภา
นักเรียนดูแลและมีจิตอาสาต่อโรงเรียน
และชุมชน 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

โครงการท่ี 19  
พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ
และบุคลากร 
19.4 กิจกรรมการจ้างครูชาว
ต่างประเทศ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่ือสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศของนักเรียน 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการท่ี 19 พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณและบุคลากร 
19.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา 
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
19.2 กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่น 
19.3 กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 

1. เพื่อพัฒนาการบริหารงบประมาณ
และบุคคล ให้มีประสิทธิภาพและ             
เกิดประสิทธิผล 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และบุคลากร 
 
 
 

โครงการที่ 5 - 12 กิจกรรมศึกษาดู
งานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาครูท่ีเป็นครูมืออาชีพ กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาส่งเสริม
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้เป็น “มือ
อาชีพ” 

โครงการท่ี 19 พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณและบุคลากร 
19.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา 
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
19.2 กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน
ดีเด่น 
19.3 กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 

1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารท่ีเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ  
2.เพื่อพัฒนาครูท่ีเป็นครูมืออาชีพ 
3.เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีเป็นบุคลากรมืออาชีพ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และบุคลากร 
 
 
 

 
โครงการท่ี 1 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4.8 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผล การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

เพื่อพัฒนาครูท่ีเป็นครูมืออาชีพ กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

โครงการที่ 5 - 12 กิจกรรมศึกษาดู
งานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาครูท่ีเป็นครูมืออาชีพ กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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แผนท่ีกลยุทธ์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 

 

 

แผนที่กลยุทธ์ ( Strategy Map ) 

 

นักเรียน 

กระบวนกำร
จัดกำรศึกษำ 
ในโรงเรียน 

งบประมำณ 
และทรัพยำกร 

กำรเรียนรู้ 
และกำรพัฒนำ 

มีศักยภำพ 
เป็นพลโลก 

ยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

พร้อมเข้ำสู ่
ประชำคมอำเซียน 

ด ำเนินกำร 
และกิจกรรม 

ก ำกับติดตำม 
และกำรประเมินผล 

เน้นกำรเรียนรู้ 
สู่กำรปฏิบัติ 

ระบบ 
ประกันคุณภำพ 

บุคลำกร 
เป็นมืออำชีพ WCS - school 

ได้รับกำรสนับสนุน 
จำกเครือข่ำย 
ร่วมพัฒนำ 

โปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ 

มีงบประมำณ 
เพียงพอและ 

ใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ 
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ส่วนที่  6 
การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

 

6.1 การน ากลยทุธ์สู่การปฏบิตัิ 
6.1.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ  

     ผู้บริหารได้ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ โดยการประชุมช้ีแจงแนวนโยบายของโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียน
ทราบ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการท างานมอบหมายให้งานนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบหลักมีหัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมเป็นฝ่ายรับผิดชอบด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ หรือการ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วน าผลการประเมินของโครงการในปีท่ีผ่านมาพิจารณาว่า บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ หากไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ต้องหาสาเหตุเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงแล้ว
จัดท าแผนปฏิบั ติการประจ าปี  ก าหนดโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์                     
เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ จึงน าแผนมาใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงานของโรงเรียนต่อไปตามข้ันตอน สรุปเป็นภาพ ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผังแสดงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

ความพึงพอใจ                   
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

วัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติ
การ 

ค่านิยม 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าโครงการ/

กิจกรรม 

จัดท าแผนโครงการ
สอดคล้องแผนกลยุทธ์ 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงานตามแผน 

ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ตามแผนกลยุทธ์ 

- วิสัยทัศน์ 
- พันธกิจ 
- เป้าประสงค์ 
- แผนกลยุทธ์ 
- ประกัน
คุณภาพภายใน 
 
- โครงการ 
- เวลา 
- ผู้ปฏิบัติ 
- งบประมาณ 
- เสนอขอความ

เห็นชอบต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน 
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 6.1.2  การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (ACTION PLAN Implementation) 
โรงเรียนด าเนินการขับเคล่ือนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ไปยังบุคลากร ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้              

ส่วนเสีย พันธมิตร ดังนี้ ๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรรับรู้ และเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดในการท าแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนงานและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ๓) จัดประชุม ระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อจัดสรรงบประมาณโดย
พิจารณาจากงบประมาณ และ เงินระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน ๔) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท าโครงการท่ีตอบสนองกลยุทธ์ ของโรงเรียน ๕) รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
และน าส่งแผนงานทุกกิจกรรม ๖) งานนโยบายและแผน ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานของกลุ่ม
บริหารงาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อท าให้มั่นใจว่าผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 6.1.3 การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 
 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจาก 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณรายหัวท่ีได้จากรัฐบาล และ
งบประมาณ จากการระดมทรัพยากรน ามาจัดสรรให้ 4 ฝ่าย คือ  ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 70 ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน รวมร้อยละ 20 และงบส ารองจ่าย ร้อยละ 10 เพื่อให้มั่นใจ
สภาวะการเงินในกรณีมีการเปล่ียนแปลงด้าน ทรัพยากรและอื่นๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี จนประสบผลส าเร็จมีการด าเนินงานดังนี้ 1) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีงานนโยบายและแผน งานการเงิน
และบัญชีและงานพัสดุ เพื่อประสานงานในการควบคุมการใช้เงินงบประมาณตามโครงการ 2) ประเมิน
ความเส่ียงด้านการเงินและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการด้วยระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                         
เพื่อตรวจสอบการด าเนินงาน  

 6.1.4 แผนด้านบุคลากร    
 ในการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  1) จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร จัดสรร
งบประมาณไว้เพื่อรองรับการอบรมและศึกษาดูงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดท าแผนพัฒนา
ตนเองและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานครู 2) ส ารวจอัตราก าลัง พิจารณาความขาดแคลน
ของบุคลากรแต่ละกลุ่มสาระฯ โดยวางแผนการด าเนินการ ด้านอัตราก าลังประจ าปีกับหน่วยงานต้นสังกัด 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การท างานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องรวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของครูพี่เล้ียง
ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในแต่ละงาน จัดท าแผนการจ้างครูอัตราจ้างและครูต่างชาติ เพื่อรองรับ
การขาดแคลนครูหรือจ้างเพื่อไว้ส่งเสริมการท างานโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ส่งเสริมการรองรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีท า MOU ร่วมกับโรงเรียน 4) การวิพากษ์ผลส าเร็จของงานร่วมกันเมื่อส้ินปีการศึกษา 
 
 6.1.5 ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) 
 โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือ
การตรวจสอบท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามรายละเอียดท่ีปรากฏ                    
ในรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) และมีการน าผลการประเมิน สมศ. ผลการประเมินกิจกรรม/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาทุกครั้งไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยใช้ระบบการบริหารจัดการมาบูรณาการ                 
กับระบบ PDCA ท าให้โรงเรียนมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ได้รับการยอมรับ
จากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และหน่วยงานต่างๆ  
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6.1.6 การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS) 
ในการด าเนินการตามกลยุทธ์ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้คาดการณ์ผลการด าเนินการดังนี้  
 1)  โรงเรียนมีระบบบริหารท่ีมีคุณภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับนักเรียน   
 2)  ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีศักยภาพในการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
 3)  ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
 4)  นักเรียนมีคุณภาพ มีเครือข่ายร่วมพัฒนาในระบบท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

 5)  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง    
       ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

 6.2 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification) 
โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนและน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ            

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะประชุมคณะกรรมการแผนงาน โครงการแล้วเสนอต่อผู้บริหารคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเมื่อส้ินปีการศึกษาได้จัดประชุมโดย
ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับฟังการน าเสนอ เพื่อน าผลการประเมิน
หรือปัญหาของโครงการต่างๆ ท่ีไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้น ามาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป ท้ังนี้อาจจะ
ปรับ/เพิ่ม/ลด/เล่ือน แผนการด าเนินงานท่ีไม่เร่งด่วนออกไปจากก าหนดการเดิมมีการต้ังงบประมาณส ารอง
ในกรณีฉุกเฉินหรือหางบประมาณ จากองค์กรในท้องถิ่นไปสนับสนุนอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขสถานการณ์
การปรับแผนกรณีท่ีกลุ่มงานใดมีงบประมาณ เหลือจ่ายไม่เพียงพอจากแผนท่ีวางไว้จะมีแบบฟอร์มการขอ
เปล่ียนแปลงโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ในประเด็นการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นดังนี้ นโยบายรัฐและ
ผู้บริหารมีการเปล่ียนแปลง อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ โรคติดต่อ และงบประมาณ เป็นต้น นอกจากนี้ถ้า
งบประมาณไม่เพียงพอสามารถใช้งบส ารองจ่ายร้อยละ 10 ของงบประมาณอุดหนุนและเงินรายได้อื่นเพื่อ
รองรับสภาวการณ์นี้ไว้ด้วยเช่นกัน  ส่วนวิธีการด าเนินการปรากฏตามตาราง 
 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ วิธีการด าเนินการเพื่อตอบสนอง 
ในกรณีท่ีสถานการณ์ส่งผลให้มีการเปล่ียนแผนฯ และ
การปฏิบั ติการอย่างรวดเร็วตามแผนฯ ใหม่  กลุ่ม
นโยบายและแผนงาน มีวิธีการในการจัดท าและถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการท่ีปรับเปล่ียนไปเพื่อน าไปปฏิบัติได้ทันที 

1. ผู้รับผิดชอบแผนฯ ทบทวนแผนงาน แผน
งบประมาณ แผนบุคคล และผลกระทบ แล้วปรับ แก้ไข
แผนเพื่อเสนอขออนุมัติ 

2. ผู้รับผิดชอบแผนฯ จัดท าบันทึกข้อความ พร้อม
เหตุผลและความจ าเป็น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ
ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากบริหาร 

ผู้บริหารติดตามผลการด าเนินงานภายหลังการ
ปรับเปล่ียนแผนฯ 
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6.3 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
6.3.1 ตัววัดผลการด าเนินการ 

       งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการก าหนดให้มีการวัดผลการด าเนินการโดยโรงเรียน
มีการประเมินโครงการและกิจกรรมในด้านปริมาณและคุณภาพตามตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีก าหนดไว้เมื่อ
ส้ินสุดงาน โดยให้ผู้เรียนและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมประเมินผลร่วมกับครู บุคลากรทางการศึกษา 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ แล้วน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาในการด าเนินกิจกรรม และโครงการในปีงบประมาณต่อไปอย่างเป็นระบบ และพัฒนาการด าเนินงาน
ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ท่ีตอบสนองมาตรฐานการศึกษาอย่างมีทิศทางและเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษา การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริม อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ลูกจินดามณีเป็น
คนดีตามวิธีพุทธ และปรัชญาประจ าโรงเรียน เรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ฝึกฝนกิจกรรม การ
ด าเนินงานของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีการด าเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
 

6.3.2 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ร่วมกับคณะกรรมการงานแผนงานได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผลการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2 ระยะ ดังนี้ 
 

ระยะ ช่วงเวลา การด าเนินการ 
1. ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

ตลอดปีงบประมาณ 
1 ต.ค. - 30 ก.ย. 

1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมท่ีเสนอไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ (เงินอุดหนุน) 
2. ประเมินผลการด าเนินโครงการและกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 

2. รายงานผล ส้ินปีงบประมาณ 
1 ก.ย. – 30 ก.ย. 

1. รายงานผลและสรุปการประเมินทุกโครงการ 
และกิจกรรมเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 

 
โดยให้กลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ท่ีรับผิดชอบโครงการและกิจกรรม 

ด าเนินการตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติในแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมท้ังประเมินผลทุกโครงการและ
กิจกรรม จัดท ารายงานการประเมินโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อติดตาม วัดผล ประเมินผลและน าไป
ประกอบการพิจารณาการอนุมัติโครงการและกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป 
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6.3.3  ปฏิทินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
 

1. ตารางแสดงปฏิทินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ของงานนโยบายและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

เดือน กิจกรรม/งานที่ต้องปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง 
พฤษภาคม 

- 
มิถุนายน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย

ความร่วมมือ 

คณะกรรมการ
งานนโยบาย 

กรรมการงานนโยบาย 

กรกฎาคม  
- 

กุมภาพันธ ์

- น านโยบาย กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
- ด าเนินงานและติดตามการด าเนินงาน 
- วิเคราะห์บริบท วิเคราะห์นโยบาย 

คณะกรรมการ
งานนโยบาย 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน 
บุคลากรทุกคน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สพม.สห.อท.  
สพฐ. 

มีนาคม 
- 

พฤษภาคม 

- น านโยบาย กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
- ด าเนินงานและติดตามการด าเนินงาน 
- วิเคราะห์บริบท วิเคราะห์นโยบาย 
- ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์นโยบายและกลยุทธ์  
- ปรับกลยุทธ์ในการด าเนินการ        

(ทุกปีการศึกษา) 
- จัดท าแผนกลยุทธ์(ทุก 3 ปีการศึกษา) 

คณะกรรมการ
งานนโยบาย 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน 
บุคลากรทุกคน 
กรรมการสมาคมและ
เครือข่ายความร่วมมือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สพม.สห.อท.  
สพฐ. 

 

 
2. ตารางแสดงปฏิทินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ของงานนโยบายและ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งานที่ต้องปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง 
มกราคม รายงานการด าเนินงานตามโครงการเงินระดม

ทรัพยากร ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ ให้
ทราบ 

งานแผนงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กุมภาพันธ ์ ประชุมวางแผน การด าเนินการจัดท าโครงการ
เงินระดมทรัพยากร ประจ าปีการศึกษาต่อไป / 
ติดตามโครงการเงินระดมทรัพยากร ครั้งท่ี 2 

งานแผนงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

มีนาคม ด าเนินการจัดท าโครงการเงินระดมทรัพยากร 
ประจ าปีการศึกษา  

งานแผนงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เมษายน น าเสนอกรรมการสถานศึกษาเพื่ อขอความ
เห็นชอบ และรายงานผลการด าเนินโครงการ 

งานแผนงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งานที่ต้องปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง 
พ.ค. – มี.ค.  

ปีถัดไป 
ด าเนินการตามโครงการเงินระดมทรัพยากร - ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สิงหาคม ประชุมวางแผน การด าเนินการจัดท าโครงการ/
แผน งาน  ปี งบ ประมาณ ต่อไป   / ติดตาม
โครงการ/แผนงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

งานแผนงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กันยายน ด า เนิ น ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร / แ ผ น ง า น 
ปีงบประมาณต่อไป  

งานแผนงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ตุลาคม  น าเสนอกรรมการสถานศึกษาเพื่ อขอความ
เห็นชอบ และจัดท ารูปเล่มโครงการเงินอุดหนุน
การศึกษา ปีงบประมาณต่อไป 

งานแผนงาน - 

ต.ค. – ก.ย. 
ปีถัดไป 

แต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ ท่ีได้วางแผนไว้ 

- กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ธันวาคม  ติดตาม รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
เงินระดมทรัพยากร แต่ละกลุ่มงาน /กลุ่มสาระฯ 
ท่ีด าเนินการแล้ว ครั้งท่ี 1 

งานแผนงาน กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

 
6.3.4 การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
โรงเรียนมีกระบวนการคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาการประเมินระบบ

ประกันคุณภาพภายใน ปีละ 1 ครั้ง (รอบ 12 เดือน) ซึ่งเป็นผลด าเนินการตามปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม 
– 30 กันยายน ของปีถัดไป ย้อนหลัง 3 ปีเพื่อหาค่ากลางหรือค่าเฉล่ีย จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาก าหนดค่า
คาดการณ์โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก เป้าหมาย ตัววัดโอกาสและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
แล้วจึงคาดการณ์ก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัววัดผลไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป ดังแผนภาพ 

 
 

 
 
 
 

 
 

แผนภาพแสดงกระบวนการคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
 

1. น ำผลกำรด ำเนินกำรย้อนหลัง 
3 ปีเพื่อหำค่ำเฉลี่ย 

2. ก าหนดค่าคาดการณ์โดยพิจารณาจาก
สมรรถนะหลัก เป้าหมาย ตัววดัโอกาสและ

ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ 

3. ก าหนดระดับค่าคาดการณ์ผล
ด าเนินการเป็น 5 ระดับที่มีช่วง

คะแนนเท่ากัน 

1. น าผลการด าเนินการ
ย้อนหลัง  

3 ปี เพื่อหาค่าเฉลี่ย 

ผลกำรด ำเนินกำรปตี่อไป 


