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ตอนที่ ๑ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ท่ีต้ัง ๑๔๒ หมู่ท่ี ๖ ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทอง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ โทร. ๐-๓๕๖๙-๑๘๒๘ โทรสาร ๐-๓๕๖๙-๑๘๒๘ 
e-mail: phothong_jinda@hotmail.com website:http://www.pj.ac.th เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อท่ี ๑๕ ไร่ ๒๐๐ ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ ๑๓ ต าบล ได้แก่ ต าบล
อ่างแก้ว ต าบลสามง่าม ต าบลอินทประมูล ต าบลองครักษ์ ต าบลบางระก า ต าบลบางเจ้าฉ่า ต าบลบ่อแร่ ต าบล
บางพลับ ต าบลโพธิ์รังนก ต าบลร ามะสัก ต าบลยางซ้าย ต าบลทางพระ และต าบลหนองแม่ไก่ 
 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา  โทรศัพท์๐๖๑-๔๓๗๖๔๒๒ 

e-mail:whatmusic@hotmail.comวุฒิการศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา  จิตวิทยาชุมชน
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา-ปี ๖ เดือน 

1. รองผู้อ านวยการโรงเรียน - 
 

  

mailto:whatmusic@hotmail.com


รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ 2 ~ 
 

3. ข้อมูลครูและบุคลากร 
จ านวนครูและบุคลากร โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร - ๑ ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑ ๕ ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑ ๕ ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓ ๗ ๑๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ๑ ๗ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ๒ ๑ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ๖ ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑ ๖ ๗ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานแนะแนว) ๑ ๒ ๒ 
ครูอัตราจ้าง ๒ ๔ ๖ 
ลูกจ้างประจ า ๕ - ๕ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ๒ ๒ ๔ 

รวม ๒๑ ๖๘ ๖๗ 
 
 

4. ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๑,๐๑๖ คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.๑ ๕ ๑๐๘ ๑๐๓ ๒๑๑ ๔๒ 
ม.๒ ๕ ๑๐๙ ๙๔ ๒๐๓ ๔๐ 
ม.๓ ๕ ๘๙ ๘๑ ๑๗๐ ๓๔ 
ม.๔ ๔ ๕๗ ๘๘ ๑๔๕ ๓๖ 
ม.๕ ๔ ๕๘ ๙๒ ๑๕๐ ๓๗ 
ม.๖ ๔ ๕๕ ๘๒ ๑๓๗ ๓๔ 
รวม ๒๗ ๔๗๖ ๕๔๐ ๑,๐๑๖ ๓๗ 

 
*  ข้อมูลจ านวนนักเรียน  ณ วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 
 

 
 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ 4 ~ 
 

6. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ระดับช้ัน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๓๙.๙๘ ๒๓.๙๘ ๓๑.๕๖ ๔๓.๖๖ ๒๗.๓๘ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง ๔๕.๖๒ ๒๗.๖๕ ๓๔.๓๕ ๔๘.๑๘ ๒๙.๗๑ 
คะแนนเฉล่ียระดับ สพม.๕ ๔๘.๕๘ ๒๙.๑๒ ๓๔.๔๔ ๔๘.๕๘ ๓๐.๒๘ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. ๔๖.๘๑ ๒๙.๕๓ ๓๕.๑๒ ๔๙.๓๔ ๓๑.๓๙ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๖.๓๖ ๒๙.๓๑ ๓๔.๙๙ ๔๙.๐๐ ๓๑.๘๐ 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระดับช้ัน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๔.๕๓ ๑๘.๕๓ ๒๘.๗๐ ๓๓.๒๓ ๒๑.๘๘ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง ๕๑.๔๓ ๒๒.๕๕ ๓๑.๒๑ ๓๔.๙๘ ๒๕.๔๘ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. ๕๓.๐๙ ๒๔.๙๐ ๓๑.๗๗ ๓๖.๑๗ ๒๗.๓๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๒.๒๙ ๒๔.๘๘ ๓๑.๖๒ ๓๕.๘๙ ๒๗.๗๖ 
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ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

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

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระดับช้ัน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๔.๐๐ ๑๗.๖๑ ๒๖.๘๘ ๓๒.๗๕ ๒๒.๑๔ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง ๔๘.๖๕ ๒๒.๑๑ ๒๘.๙๐ ๓๓.๕๐ ๒๕.๙๓ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. ๕๐.๐๗ ๒๔.๖๔ ๒๙.๔๘ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ 
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ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

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

 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ระดับช้ัน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๓๙.๘๔ ๒๑.๑๕ ๒๗.๔๗ ๒๔.๖๙ ๓๒.๙๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดอ่างทอง ๔๔.๗๙ ๒๗.๐๐ ๒๙.๗๑ ๒๘.๗๐ ๓๔.๒๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับ สพม.๕ ๔๘.๑๖ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๑.๑๕ ๓๕.๔๘ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. ๔๗.๙๖ ๓๑.๕๙ ๓๐.๗๕ ๓๑.๙๐ ๓๕.๓๐ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๐.๗๒ ๓๐.๕๑ ๓๑.๔๑ ๓๕.๑๖ 
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เปรียบเทียบผลการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ระดับช้ัน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา รวม 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๕๙ ๔๔.๕๓ ๑๘.๕๓ ๒๘.๗๐ ๒๑.๘๘ ๓๓.๒๓ 29.37 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖๐ ๔๓.๔๑ ๑๙.๘๓ ๒๙.๘๙ ๒๗.๘๕ - 30.25 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖๑ ๔๕.๔๖ ๒๔.๕๗ ๓๑.๕๙ ๒๕.๖๓ - 31.81 

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระดับช้ัน/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา รวม 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๕๙ ๔๔.๕๓ ๑๘.๕๓ ๒๘.๗๐ ๒๑.๘๘ ๓๓.๒๓ 29.38 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖๐ ๔๔.๐๐ ๑๗.๖๑ ๒๖.๘๘ ๓๒.๗๕ ๒๒.๑๔ 28.68 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๕๖๑ ๓๙.๘๔ ๒๑.๑๕ ๒๗.๔๗ ๒๔.๖๙ ๓๒.๙๓ 29.22 
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เปรียบเทียบผลการทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2559-2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 2559 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 2560 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 2561
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7. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ 9 ~ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
    ๒. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบ          
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง รูปแบบการเรียนเชิง
รุก (Active Learning) การสืบเสาะหาความรู้ การระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริงแบบร่วมมือกันเรียนรู้     
โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก
แบบลงมือปฏิบัติจริงร่วมมือกันเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ไขปัญหาเป็นหลักส่งเสริมให้มี      
การจัดการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การท าโครงงาน ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาเรื่องการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียน
ทุกคนอ่านออกและเขียนได้ ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน า
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  ห้องสืบค้น มุ่งสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือกับสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครูร่วมกันก าหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการมีการน าปัญหาท่ีเกิดจากการสอนมาแลกเปล่ียน
เรียนรู้แนวทางร่วมกันแก้ไขจนเกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นมีการออกแบบการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ  
 สถานศึกษาได้มีการด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยด าเนินการ
ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ให้รู้เท่าทันส่ือและส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์ โดยการจัดค่ายวิชาการ (โพธิ์ทองนิทรรศ) 
ค่ายคุณธรรมวิเคราะห์กิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้
ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีระบบ       
การแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิตท่ีเข้มแข็งให้ความกับการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการจัดการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ให้ความรู้เรื่องกฎจราจร สาร เสพติด โครงการTo Be Number One 
ส่งเสริมการออกก าลังกาย ความรู้เรื่องขยะรีไซเคิลและกิจกรรมเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การจักสาน การท า
ขนมไทย เป็นต้น  
 นอกจากนี้สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม     
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เช่น กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
ค่ายวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย วันสุนทรภู่ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมร่วมประเพณีวัฒนธรรมกับชุมชน กิจกรรม
เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ 
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๒. ผลการด าเนินงาน  

ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์      
ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 
จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว           
ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ 
รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคน สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของ
กลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและระหว่างวัย ส่งผลให้ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ ท้ังนี้ มีผลการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ   
ในการอ่าน    
การเขียนและ
การสื่อสาร
ภาษาไทย 
(ระดับ  ดีเลิศ) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ
ในการอ่าน  
การเขียน     
และการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

(ระดับ  ดี) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ            

ในการคิดค านวณ 
(ระดับ  ดี) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ 

(ระดับ  ดีเลิศ) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ 
ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี 
(ระดับ  ดีเลิศ) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์        
ทางการเรียน 

(ระดับ  ยอดเยี่ยม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๒. ๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
   ๑) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ (กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม         
พี่สอนน้อง)   
   ๒) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ  O-NET (กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี  กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ และระดับชาติ)๓)  โครงการส่งเสริม
การอ่าน (กิจกรรมห้องสมุด  กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง   
  ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองดังกล่าวนี้  
ส่งผลให้ ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เนื่องจากมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ(การวัดและประเมินผล “การ
รู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA”) และมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีท่ีแล้วทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) 
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กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ และกิจกรรมเล่านิทานประเภทนักเรียนออทิสติก  
ระดับช้ัน ม.๑-๓ นอกจากนี้ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูง ตาม
เกณฑ์มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม จนนักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาในระดับศูนย์
เครือข่ายโรงเรียนและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาหลายรายการ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษามกีารจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยก าหนดเป็นค่าเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นการระดมความคิดและลงมือปฏิบัติ เน้นทักษะใน
การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณและการส่ือสาร 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพท้ังนักเรียนปกติและ
นักเรียนเรียนรวมมีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่าง
เหมาะสมและน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียนท้ังในชุมชนและภายนอกจังหวัด  มี ส่ือด้าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกายแข็งแรงมี
สุขภาพจิตดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการ
ปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษนักเรียน
ส่วนใหญ่ยังต้องได้รับพัฒนาต่อไป  การยกระดับผลสัมฤทธิ์
แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงพัฒนาขึ้ น
โดยรวม  
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์   
ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  
 ๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  จ าแนก แยกแยะ พิจารณาอย่างรอบคอบ  
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
 ๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม  
สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 
 ๔) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง  
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
 ๕) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง 
 ๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  
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 ๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า 
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
 ๘) พัฒนาให้ นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
 
โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินงานมี ดังนี้ 

๑)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน  เพื่อความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย 
๒) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตาม         

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓)  เป็นศูนย์การเรียนรู้  “เพศวิถีศึกษา” 
๔)  โครงการส่งเสริมการอ่าน 
๕)  ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 
๖)  โครงการโรงเรียนสุจริต 
๗)  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๘)  โครงการสถานศึกษาสีขาว 
๙)  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑๐)  โรงเรียนรักษาศีล ๕ 
๑๑)  โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 
๑๒)  กิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ 
๑๓) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  1๒  ประการ 
๑๔) โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
๑๕) กิจกรรมคลินิกลูกรัก 
๑๖) กิจกรรมพัฒนาความปลอดภัย 
๑๗) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒.   วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ทอง  “จินดามณี”    
ได้มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  โดยการระดมความคิด รับฟัง
ข้อคิดเห็น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน  ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน นโยบายส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดหลักการด าเนินการตามกฎกระทรวง 
และหลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ขับเคล่ือนกระบวนการท่ีมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย มีผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานเชิงประจักษ์ในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านการดูแลช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม 
ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้จัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
เด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย เช่น ปรับปรุงระบบไฟฟ้า   น้ าประปา ให้เพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัย  ติดกล้อง
วงจรปิด เพื่อสนับสนุนการดูแล รักษาความปลอดภัยท่ัวบริเวณโรงเรียน  ตกแต่งรั้วด้านหน้าโรงเรียน ปรับปรุง
สวนหย่อมและตกแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ร่มรื่น  ตกแต่งบริเวณลานธรรม  เพื่อเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา  ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องสุขา  ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน จัดท าป้าย อาคารสถานท่ี และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพครู
และบุคลากรตามค่านิยม  “ชีวิตอุทิศ  เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน” 
 ๒.๒ ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 - หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - รายงานผลการการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - แผนกลยุทธ์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 -  ผลงานวิจัยในช้ันเรียน 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 -  แผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
 - บรรยากาศ ห้องเรียน มุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้
การประชุมท่ีหลากหลาย เช่นการประชุมแบบมีส่วน
ร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย ท่ีชัดเจนการการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจ าปี  ท่ี
สอดคล้องกับผลการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และสร้ าง เครือข่ายความร่วมมื อของ ผู้มี ส่ วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาส่งเสริม
กิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มีความต่อเนื่อง 
เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ชุมชนได้ทราบผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา / ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
การด าเนินโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น จัดการเรียนการสอน
แบบActive Learning, จัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา , จัดการเรียนการสอนรายวิชา IS ท่ีเน้น
ทักษะการคิด , จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน , จัดการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลตามแผนการจัด
การศึกษา IEP , มีกระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพื่อการมีงานท า หลักสูตรทวิศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจท่ีคงทนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ครูมีกระบวนการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อน าผลท่ี
ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียน และน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้
นักเรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ  PLC 
และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผลิตส่ือนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ครูใช้ส่ือการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท า
วิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
 ๒.๒ ผลการด าเนินการ 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ส่งผล
ให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพนักเรียนท้ังด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล ครูผู้สอนสามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลได้มีการส่งเสริมและมีได้รับการ
พัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
หลากหลายท าให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง มีการบันทึกการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
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ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในช้ันเรียนและ
น าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถในการคิด   
ขั้นสูงได้จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติอย่างต่อเนื่อง  การกิจกรรมโพธิ์ทองนิทรรศ (Open 
house) ให้นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสภานักเรียน  การได้รับ นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อและ
การมีงานท า 
 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการ

คิดขั้นสูงโดยการจัดการเรียนการสอนท่ีค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ(การจัดการ
เรียนรวม)เป็นจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

ควรจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาการ
ส่งเสริมด้านวิชาภาษาอังกฤษ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑)  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
 ๒)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-net)  
 ๓)  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 ๔)  กิจกรรมค่ายวิชาการ  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๕)  โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 
 ๖) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗) กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
 ๘) กิจกรรมโพธิ์ทองนิทรรศ ครั้งท่ี ๑๓ 
 ๙) กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 ๑๐) กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 ๑๑) กิจกรรมรักการอ่าน 
 ๑๒) กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 
 ๑๓) กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
 ๑๔) กิจกรรมวันคริสต์มาส 
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 ๑๕) กิจกรรมเสียงตามสาภาษาต่างประเทศ 
 ๑๖) กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไทย 
 ๑๗) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนสู่สากล 
 ๑๘) กิจกรรมทัศนศึกษา 
 ๑๙) กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 ๒๐) กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ๒๑) กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาIS 
 ๒๒) กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ 
 ๒๓) กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ๒๔) กิจกรรมส่งเสริมธรรมศึกษาในโรงเรียน 
 ๒๕) กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ๒๖) กิจกรรมนิทรรศการวันส าคัญของไทย 
 ๒๗) กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ ท าบุญ ตักบาตร ฟังธรรม 
 ๒๘) เป็นศูนย์การเรียนรู้  “เพศวิถศึีกษา” 
 ๒๙) โครงการส่งเสริมการอ่าน 
 ๓๐) ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 
 ๓๑) โครงการโรงเรียนสุจริต 
 ๓๒) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 ๓๓) โครงการสถานศึกษาสีขาว 
 ๓๔) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๓๕) โรงเรียนรักษาศีล ๕ 
 ๓๖) โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 
 ๓๗) กิจกรรมมหัศจรรย์วันพระ 
 ๓๘) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  1๒  ประการ 
 ๓๙) โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
 ๔๐) กิจกรรมคลินิกลูกรัก 
 ๔๑) กิจกรรมพัฒนาความปลอดภัย 
 ๔๒) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ส่วนที่ 3 

 จากการประมวลผลข้อมูลด้านกระบวนการ และผลด าเนินงานของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
สามารถเช่ือมโยงสู่ จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อน าไปสู่แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือเพื่อ
ยกระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 

จุดเด่น 

๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับดีเย่ียม เนื่องด้วยหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเน้นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ผนวกกับกระบวนการและกิจกรรมของสถานศึกษาในการ
ปลูกฝังคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการเป็น “ลูกจินดามณี” แก่ผู้เรียน พร้อมท้ังการด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เรียน มีความเป็นจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความเป็นผู้น า
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ปฎิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยปรากฎเป็นที่ยอมรับแก่ชุมชน สะท้อนได้จากการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และการได้รับ
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 

๒.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ผู้บริหารมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โดยเฉพาะประเด็น “การมีส่วนร่วม” โดยคณะครู บุคลากร องค์กร
เครือข่ายในการสนับสนุนสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ใน
การจัดการศึกษาร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นท่ี มีความ
ต้ังใจและความพร้อมในการท่ีจะสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอย่างเต็มก าลัง โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ จัดโครงสร้างการบริหารงานและกระจายอ านาจอย่างชัดเจน มีกระบวนการก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร โดยจุดเด่นซึ่งเป็นเงื่อนไขความส าเร็จ ในกระบวนการบริหารจัดการได้แก่ 
“บุคลากร” ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรักในองค์กรและเช่ือมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จของ
สถานศึกษาและความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยมีคุณลักษณะท่ีเด่นชัดคือ “ความเป็นกัลยาณมิตร” ต่อกัน มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงเป็น
ปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจให้บรรลุตามท่ีร่วมกันก าหนด
ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมาย 
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 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรียนด าเนินการอนุรักษ์อาคารสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็น
ต้นก าเนิดแห่งความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ได้แก่ อาคารจินดามณี และอาคารเทพสังวรญาณ ซึ่งเป็น
อาคารเรียนหลังแรกให้คงอยู่ในสภาพด้ังเดิม ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย หากแต่ได้มีการพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนเทคโนโลยีท่ีมีอุปกรณ์รองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT ท่ีทันสมัย
พร้อมท้ังมี WIFI ให้บริการสืบค้นแก่นักเรียนครอบคลุมทุกพื้นท่ี ด้านสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ โรงเรียนต้ังอยู่
ในชุมชนท่ีมีภูมิปัญญาด้านการจักสานระดับประเทศ ได้แก่ ต าบลบางเจ้าฉ่า และมีแหล่งเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา  ได้แก่ วัดขุนอินทประมูล ซึ่งได้ด าเนินการหลอมรวมสภาพแวดล้อมดังกล่าวสู่หลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
๓.ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  

 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีจุดเด่นในการจัดกระบวนการเรียนท่ีมุ่งเน้นความคิดระดับสูง 
(Higher-Oder Thinking) มีการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบประเมินค่า โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน และการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การจัดกิจกรรม/โครงการท่ีหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน 

จุดควรพัฒนา 

๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 นักเรียนยังมีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ ท้ังในระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และมีคะแนนเฉล่ียต่ าสุดในรายวิชาภาษาอังกฤษ ด้าน  
คุณลักษณะส่วนบุคคลนักเรียนบางส่วนยังขาดความกล้าแสดงออกและการส่ือสารในท่ีชุมชน และขาด
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย นักเรียนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาจากภาวะครอบครัวที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือ
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน และครอบครัวเพื่อบรรเทาปัญหาต่อไป 

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ด้านการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษายังขาดครูผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ เช่น ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษา รวมถึงการด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานในระดับ
นานาชาติเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 สถานศึกษาอยู่ระหว่างด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านต่างๆของผู้เรียน 
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศและความถนัดสนใจสู่อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการน าภูมิปัญญาท้องถิน่ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  
เพื่อเป้าหมายการเป็นโรงเรียนท่ีสะท้อนอัตลักษณ์เอกลักษณ์ชุมชน และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑.จัดกิจกรรมโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒. จัดกิจกรรมร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาผู้เรียนแบบองค์รวมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนพร้อมท้ัง

หน่วยงานสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง  
๓. ด าเนินการประสานงานจัดท าบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านต่างๆเพิ่มเติมท้ังหน่วยงานท้ัง

ในและต่างประเทศ 
๔. ส่งเสริมความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของผู้ปกครองและชุมชน 
๕. จัดกิจกรรม/โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 
๖. เพิ่มเติมครูผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นเจ้าของภาษาและสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
๗. ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการเพื่อฝึกฝนทักษะความกล้าแสดงออกและทักษะการส่ือสารในท่ีชุมชน 

ให้แก่ผู้เรียน 
๘. พัฒนาครูและบุคลาการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
๗. พัฒนาระบบริหารจัดการสถานศึกษา ลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาลง ให้

ความส าคัญกับกิจกรรม/โครงการท่ีเป็นจุดเน้นของสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
๘. พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยภายใต้บรรยากาศของความเป็นไทย

และความร่มรื่น 
๙. พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด 
๑๐. ค้นหาแนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาในทุกด้านจากผู้เช่ียวชาญและผู้ท่ี

เกีย่วข้อง ท้ังองค์ความรู้ในการพัฒนารอบด้าน ข้อเสนอแนะในการพัฒนา งบประมาณ เพื่อน ามาปรับปรุง
สถานศึกษาต่อไป 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การจัดหาสถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยค านึงถึง
สถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน 
 ๒. การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังในรูปแบบงบประมาณ และเครือข่ายความร่วมมือท้ัง
ระดับอุดมศึกษา ท้ังในและต่างประเทศ 
 ๓. ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนเชิงบูรณาการ 
 ๔. องค์ความรู้ในการพัฒนาครูและบุคลากรสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และความเป็นครูมืออาชีพ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน ดังนี ้
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ดีเลิศ 
๒) มคีวามสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดี 

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

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
ดีเลิศ 

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

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ 

๒.๔พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป  
      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

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



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ 29 ~ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
      การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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ประกาศโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพรอบต่อไปจ าเป็นท่ีต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกันประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลง
วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา๙(๓) 
ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่งคือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา๓๑ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา๔๘ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียน โพธิ์
ทอง “จินดามณี”จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

 
(นางสาวอาภาพร    วรรณสุนธยา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
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ค าส่ัง  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

ท่ี ๔๑ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
….................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘         
ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับ
บัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งต้ังบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา  ประธานกรรมการ 
 นางสุกัญญา  จันทนา   รองประธานกรรมการ 
 นายสุวัฒน์  แดงประยูร  รองประธานกรรมการ 
 นางศรีอนงค์ ล้ิมสมบูรณ์  รองประธานกรรมการ 
 นางสาวรดา  จันทร์หอม  รองประธานกรรมการ 
 นายถนอม  เปล่ียนทอง                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน   
๓. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา  ประธานกรรมการ 
 นางสาวรดา  จันทร์หอม  กรรมการ 
 นางอารีวรรณ ทองค ามาก  กรรมการ 
 นางสาวมินตรา อนันตรังสี  กรรมการ 
 นางสาววันศิริ สมบุญ   กรรมการ 
 นายสมชาย  มีสุวรรณ  กรรมการ 
 นางอุษา  ลือสมุทร  กรรมการ 
 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ   กรรมการ 
 นางสมพิศ  แดงประยูร  กรรมการ 
 นางสาวกัทลี สังขวร   กรรมการ 
 นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน ์  กรรมการ 
      นายถนอม  เปล่ียนทอง  กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม

และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 
๓. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ

ของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

๔. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอ านวยการ 
๖. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด

เป็นประจ าทุกปี  
๗. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
๘. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
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๓.  คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
๓.๑  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ประกอบด้วย 

นางอารีวรรณ  ทองค ามาก ประธานกรรมการ 
นางสุกัญญา  จันทนา  กรรมการ 
นางสาวธนพรรณ  เขมะชิต  กรรมการ 
นางกรรณิการ ์  สีลาด  กรรมการ 
นางณัฐกานต์   แก้วแสงแจ่ม กรรมการ 
นายวิชัย   ก่ ากระโทก กรรมการ 
นางสาวจริยา  สุมประเสริฐ กรรมการ 
นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง  กรรมการ 
นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
นางสกุลดี  คุณโทถม กรรมการ 
นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์ กรรมการ 
นายเทิดพงษ์  เสียงหวาน กรรมการ 
นางสาวอิสราภรณ์ อินเอก  กรรมการ 
นางสาวสุวพร  พินธุพันธ ์ กรรมการ  
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา กรรมการ 
นางอมรรัตน ์  ช่ืนทิพย์  กรรมการ 
นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข ์  กรรมการ 
นางจิรวัฒน ์  หลวงวงษ ์ กรรมการ 
นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการและเลขานุการ 
๒)มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่ างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ประกอบด้วย 
นางสาววันศิริ  สมบุญ  ประธานกรรมการ 
นายถนอม  เปล่ียนทอง กรรมการ 
นายสุวัฒน ์  แดงประยูร กรรมการ 
นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์ กรรมการ 
นางสาวรดา  จันทร์หอม กรรมการ 
นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร กรรมการ 
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นางสาวพิมพ์พร  สมงาม  กรรมการ 
นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง  กรรมการ 
นายค านวณ    มุสิกลาย  กรรมการและเลขานุการ 
๓)มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ประกอบด้วย 
นางสาวกัทลี  สังขวร  ประธานกรรมการ 
นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร  สมงาม  กรรมการ 
นางเรวด ี  ผูกเกษร  กรรมการ 
นางจันทิมา  ปกป้อง  กรรมการ 
นางกรรณิการ ์  สีลาด  กรรมการ 
นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ ไม้เท่ียง  กรรมการ 
นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ ์ กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ 
นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ กรรมการ 
นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง  กรรมการ  
นางสาวน้ าฝน   ทองค า  กรรมการและเลขานุการ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 
นางสาวกัทลี  สังขวร  ประธานกรรมการ 
นางเรวด ี  ผูกเกษร  กรรมการ 
นางสาวน้ าฝน   ทองค า  กรรมการ 
นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ ไม้เท่ียง  กรรมการ 
นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ ์ กรรมการ 
นายปราโมทย์  ทองค ามาก กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ 
นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ กรรมการ 
นางจันทิมา  ปกป้อง  กรรมการและเลขานุการ 
๕)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย 

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

นางสาวพิมพ์พร  สมงาม  กรรมการ 
นายวิชัย   ก่ ากระโทก กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ 
นางสาวจริยา  สุมประเสริฐ กรรมการ 
นางสาวชลลดา     อ่อนพันธุ ์ กรรมการ 

   นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข ์  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖)มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ประกอบด้วย 
นางสุพรรณี  อินมะณี  ประธานกรรมการ 
นางเรวด ี  ผูกเกษร  กรรมการ 
นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ   
นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ   
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
นายชิตพล  เครือแก้ว กรรมการ 
นายค านวณ    มุกสิกลาย กรรมการ 
นางสาวจินตนา  ปิติมล  กรรมการ 
นายศรศิริ  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 

  นางสุกัญญา    จันทนา  ประธานกรรมการ 
นายสุวัฒน ์  แดงประยูร กรรมการ 
นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 

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

๒)ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ประกอบด้วย   
นายสมชาย  มีสุวรรณ ประธานกรรมการ 
นางนภาดา  รวมสุวรรณ กรรมการ 
นางอุบล   เปล่ียนทอง กรรมการ 
นางปราณีต  ชงกรานต์ทอง กรรมการ 
นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
นายปราโมทย์  ทองค ามาก กรรมการ 
นายชิตพล  เครือแก้ว กรรมการ 
นางวาสนา  เสนาพันธ์ กรรมการ 
นางสาวกานติมา  ท้วมทอง กรรมการ 
นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ กรรมการ 
นางสาวทิพวัลย์  แม้นศรี  กรรมการ  
นางสาวชลลดา  อ่อนพันธุ ์ กรรมการและเลขานุการ 
๓)การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายประกอบด้วย 

  นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ ประธานกรรมการ 
นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ   
นายศรศิริ  สุขสอาด  กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
นายชิตพล  เครือแก้ว กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ  
นางสาวจินตนา  ปิติมล  กรรมการ 
นางสาววาสิฏฐี  สีงาม  กรรมการ 
นางนภาดา   รวมสุวรรณ กรรมการ 
นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการและเลขานุการ 
๔)สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม ประธานกรรมการ 
นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ กรรมการ 
นางกรรณิการ ์  สีลาด  กรรมการ 
นายโซ่ทอง  สระบัวทอง กรรมการ 
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นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์ กรรมการ 
นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ประกอบด้วย 

  นางจิรวัฒน ์  หลวงวงษ ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา กรรมการ 
นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 

  นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง  กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการและเลขานุการ 

๒.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา ประธานกรรมการ 

  นางสุกัญญา    จันทนา  กรรมการ 
 นายสุวัฒน์  แดงประยูร กรรมการ 

   นางสาวรดา  จันทร์หอม กรรมการ 
นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ กรรมการ 

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

 นายถนอม  เปล่ียนทอง กรรมการและเลขานุการ 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  
นางสาวรดา  จันทร์หอม ประธานกรรมการ 

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

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

๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพประกอบด้วย 
นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ 

  นางสาวนภัทร  วงษ์สาหร่าย กรรมการ 
  นางจิรวัฒน ์  หลวงวงษ ์ กรรมการ 
  นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการ 

นางจันทิมา  ปกป้อง  กรรมการ 
นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 

  นางสาวพิมญาดา  เกตุเตียน กรรมการ 
   นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  นายสุวัฒน ์  แดงประยูร ประธานกรรมการ 

นายโซ่ทอง  สระบัวทอง กรรมการ 
นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์ กรรมการ 

  นางเรวด ี  ผูกเกษร  กรรมการ 
  นายค านวณ  มุกสิกลาย กรรมการ 
   นางสาวจารุวรรณ ไม้เท่ียง  กรรมการ 
   นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล กรรมการและเลขานุการ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้   
     ประกอบด้วย 

  นางสาวน้ าฝน  ทองค า  ประธานกรรมการ 
นางสาวบุษกร  แสงพงษ ์ กรรมการ 
นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
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นางธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ 
  นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ กรรมการ 
   นางสาวพิมพ์พร  สมงาม  กรรมการ 
   นางจันทิมา  ปกป้อง  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๓ มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ  
   ด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 

  นางสาวรดา  จันทร์หอม ประธานกรรมการ 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการ 
   นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
   นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
   นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
   นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
   นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์ กรรมการ 
   นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข ์  กรรมการและเลขานุการ  
   นางสาวบุษกร  แสงพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
นางสาวกัทลี  สังขวร  ประธานกรรมการ 
นางเรวด ี  ผูกเกษร  กรรมการ 
นางสาวน้ าฝน   ทองค า  กรรมการ 
นางสาวสิดี  เป่ียมศิริมงคล กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ ไม้เท่ียง  กรรมการ 
นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ ์ กรรมการ 
นายปราโมทย์  ทองค ามาก กรรมการ 
นายหอมหวล  ศรีอาภรณ์ กรรมการ 
นายธนโชติ  ทองพิมล กรรมการ 
นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ กรรมการ 
นางจันทิมา  ปกป้อง  กรรมการและเลขานุการ 
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๓. การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ประกอบด้วย 
นางสาวรดา  จันทร์หอม ประธานกรรมการ 

   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการ 
   นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
   นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
   นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
   นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
   นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์ กรรมการ 
   นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข ์  กรรมการและเลขานุการ  
   นางสาวบุษกร  แสงพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
ประกอบด้วย 

นางสาวรดา  จันทร์หอม ประธานกรรมการ 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการ 
   นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
   นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
   นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
   นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
   นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์ กรรมการ 
   นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข ์  กรรมการและเลขานุการ  
   นางสาวบุษกร  แสงพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 

นางสาวรดา  จันทร์หอม ประธานกรรมการ 
   นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
   นางสาวมินตรา  อนันตรังสี กรรมการ 
   นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
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   นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
   นางอุษา   ลือสมุทร กรรมการ 
   นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ  กรรมการ 
   นางสมพิศ  แดงประยูร กรรมการ 
   นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
   นางพรพักตร ์  เป่ียมศักดิ์ กรรมการ 
   นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข ์  กรรมการและเลขานุการ  
   นางสาวบุษกร  แสงพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.  คณะกรรมการจัดท ารายงานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 
  นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา ประธานกรรมการ 

นางสุกัญญา   จันทนา  กรรมการ 
นางศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ กรรมการ 

  นายสุวัฒน ์  แดงประยูร กรรมการ 
  นางสาวรดา  จันทร์หอม กรรมการ 
  นางอารีวรรณ  ทองค ามาก กรรมการ 
   นางสาววันศิริ  สมบุญ  กรรมการ 
   นางสาวมินตรา   อนันตรังสี กรรมการ 
   นางสาวกัทลี  สังขวร  กรรมการ 
   นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข ์  กรรมการ 
   นางสุพรรณี  อินมะณี  กรรมการ 
   นายสมชาย  มีสุวรรณ กรรมการ 
   นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ กรรมการ 
   นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม กรรมการ 
   นางสาวนภัทร  วงษ์สาหร่าย กรรมการ 
   นางจิรวัฒน ์  หลวงวงษ ์ กรรมการ 
   นางสาวน้ าฝน   ทองค า  กรรมการ 
   นางสาวพิมญาดา  เกตุเตียน  กรรมการ 
   นางสาวพรพิมล   ทรงบัณฑิตย์ กรรมการ 
   นางสาวปรางค์อรุณ สินนาง  กรรมการ 
   นายธนโชติ   ทองพิมล กรรมการ 
   นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง  กรรมการ 
   นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ ์ กรรมการ 
   นายเทอดพงษ์  เสียงหวาน กรรมการ 
   นายถนอม  เปล่ียนทอง กรรมการและเลขานุการ 
   นางกรรณิการ ์  สีลาด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่   

๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ประชุม วางแผน  จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอย ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
๓. จัดท าสารสนเทศ วางแผนการเก็บข้อมูล ท่ีจ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในมาตรฐานการศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
๔. ประสานเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกลงใน

แผ่นซีดี  เก็บเป็นสารสนเทศแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
๕. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  พร้อมหลักฐาน  จัดท าเป็นแฟ้มมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียน 
๖. น าเสนอผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
๗. รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม เตรียมพร้อมรับการประเมินและส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
   
          (นางสาวอาภาพร   วรรณสุนธยา) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
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เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครอง และชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี ๕ /๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี”  มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
     

(นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” 
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