


บทสรุปผูบริหาร 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ๘๐ หมู ๘ ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

ชื่อผูบริหารโรงเรียน   นายวรากุล หงษเทียบ  

 โรงเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖ มีจ านวนครู ๑๓๒ 

คน จ านวนนักเรียน ๒,๗๐๗ คน จ านวนครูตอผูเรียน ๑ : ๒๐ คน ไดจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของ

ตนเอง (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๒  เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองใน

ภาพรวมอยูในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังตอไปนี้ 

๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

           1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการก าหนดเปาหมายที่มีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพจริงของผูเรียนและมีความ

เปนไปไดในการปฏิบัติจริง ประหยัด และคุมคา โดยมีผลการประเมินคุณภาพที่มีความเชื่อถือได สงผลตอการ

ยกระดับคุณภาพผูเรียน การเรียนรูทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  ผูเรียนมี

ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

การคิดประเภทตาง ๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพที่เปนคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและมีความเปนไทย มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย รวมทั้งมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม เปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษาก าหนด ครบถวน

สมบูรณ เหมาะสมเปนไปได สงผลใหผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในป

การศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕๔๖ คน จากนักเรียน ๕๘๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๘๖ และผูเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๓๒๔ คน จากนักเรียน ๓๔๒ 

คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๗๔ และผลการแขงขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ นักเรียนโรงเรียนโพธา

วัฒนาเสนีไดเขารวมแขงขัน ๔๕ รายการ ซึ่งสูงขึ้นกวา ๒ รายการ จากผลการแขงขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 

ครั้งที่ ๖๘ ที่มีนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีไดเขารวมแขงขัน ๔๓ รายการ 

 

 



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยาง

ชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก

กลุมเปาหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู

รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สงผลใหโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ไดรับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคารบอนต่ าสูชุมชน (ลดการใชพลังงานไฟฟาที่บานนักเรียน) ระดับ

มัธยมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียน ๒,๕๐๐ คนข้ึนไป ประจ าปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวกสรางปฏิสัมพันธที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบและน าผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและน าผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สถานศึกษาไดจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ประจ าป ๒๕๖๑ ที่มุงสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความสามารถในดานการอานการ

เขียนสื่อสารและการค านวณ ความสามารถในดานการวิเคราะหคิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหามีความสามารถในการสรางนวัตกรรมมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง ๘ กลุมสาระ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

จากผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ONET ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และการเขียนผลการ

ทดสอบความสามารถดานภาษา และการคิดค านวณ และความสามารถในการใชเหตุผล อีกทั้งยังสงเสริมให

ผูเรียนศึกษาหาความรู ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยการใชสื่อเทคโนโลยี สืบคนจากแหลงสืบคนขอมูล เชน 

E library และ การศึกษาจากประสบการณจริง เปนตน เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน ใหสามารถอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ ประการ คือ ปลูกฝงผูเรียนใหมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย       

มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการท างาน รักความเปนไทยและมีจิต

สาธารณะ  

 

 



จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว สงผลใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรับรางวัลทรงคุณคา 

สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๙ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน ๓ รางวัล ดังนี้ 

๑) ครูผูสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดานวิชาการ  ๒) ครูผูสอน

ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพ่ือการเรียนการสอน ๓) ครูผูสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรดาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๖๒  ขอ ๓ ระบุให

สถานศึกษาจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแล

สถานศึกษาเปนประจ าทุกปเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะทอนผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  ซึ่งเปนผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐานไดแก คุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษา

ในรอบปที่ผานมาตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ 

และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน

คุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ตอไป 

 ขอขอบคุณคณะครู  ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผูที่มีสวน

เกี่ยวของทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๒  ฉบับ

นี้  คณะผูจัดท าหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการน าไปใชในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในปการศึกษา ๒๕๖๓ ตอไป 

 

 

             
                (นายวรากุล  หงษเทียบ) 

          ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

          อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

        ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
เรื่อง หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 

y ขอมูลทั่วไป ๑ 

y ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๑ 

y ขอมูลนักเรียน ๒ 

y ขอมูลขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๔ 

y ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O – NET) ๔ 

y ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ๖ 

สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ๗ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผูเรียน ๗ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ๑๔ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ ๒๐ 

สวนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ ๒๗ 

สวนที่ ๔ ภาคผนวก ๓๓ 

 
 



๑ 
 

สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ขอมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน โพธาวัฒนาเสนี   

ที่อยู ๘๐ หมู ๘  ตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๒๐  

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  

โทรศัพท ๐๓๒-๓๔๗๒๘๐ โทรสาร ๐๓๒-๓๔๗๒๘๐ ตอ ๑๒๓   

เปดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๖ 

๑.๒  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตรา

จางเขต 

ลูกจาง

ประจ า 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

ครูชวย

ราชการ 

เจาหนาที่

ส านักงาน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๑ ๑๓๒ ๑ ๕ ๒ ๑๔ - ๖ 

 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 

๓๒% 

๖๗% 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

๑ % 



๒ 
 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ในแตละ

สาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. ภาษาไทย ๑๓ ๑๙ 
๓. คณิตศาสตร ๑๖ ๑๙ 
๔. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒๘ ๑๗ 
๕. สังคมศึกษา ๑๗ ๒๑ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๘ ๑๖ 
๗. ศิลปศึกษา ๘ ๑๖ 
๘. การงานอาชีพ ๑๕ ๑๔ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๒๔ ๒๑ 
๑๐.จิตวิทยาการแนะแนว ๔ ๑๙ 

รวม ๑๓๔ ๑๘ 

 

๑.๓ ขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)  

ระดับชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม รวมทั้งหมด 

จ านวนหอง ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๓๙ ๙ ๙ ๙ ๒๗ ๖๖ 

เพศ 
ชาย ๒๗๐ ๒๑๑ ๒๕๖ ๗๓๗ ๑๔๕ ๑๒๘ ๑๓๕ ๔๐๘ ๑,๑๕๘ 

หญิง ๓๐๗ ๒๗๖ ๓๒๙ ๙๑๒ ๒๑๕ ๒๑๕ ๒๐๗ ๖๓๗ ๑,๕๔๙ 

รวม ๕๗๗ ๔๙๗ ๕๘๘ ๑๖๖๒ ๓๖๐ ๓๔๓ ๓๔๒ ๑,๐๔๕ ๒,๗๐๗ 

 
๑) มีนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม    ๑   คน 

๒) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    ๑๑๑  คน 

๓) มีนักเรียนปญญาเลิศ    ๑๕  คน 

๔) มีนักเรียนตองการความชวยเหลือพิเศษ   ๓๓๘   คน 

๕) จํานวนนักเรียนตอหอง (เฉลี่ย)   ๔๕   คน 

๖) สัดสวนครู : นักเรียน =  ๑ : ๒๑ 

๗) จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปปจจุบัน)    ๑๖๙   คน 

 



๓ 
 

๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 
๖๐๐ 
๗๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑.๔  ขอมูลดานอาคารสถานที่ 

๑) อาคารสถานที่ 

ล าดับที่ อาคาร จ านวน (หลัง) 

๑ อาคารเรียน ๗  

๒ อาคารประกอบ ๔  

๓ บานพักครู ๑๕ 

๔ บานพักภารโรง ๑ 

๕ ศูนยกีฬา ๑ 

๖ เรือนพยาบาล ๑ 

๗ หอสมุด ๑ 

๘ หอประวัติ ๑ 

รวม ๓๑ 

 ๒) หองเรียน/หองปฏิบัติการ/หองพิเศษ 

ล าดับที่ สถานที ่ หองเรียน หองปฏิบัติการ หองพิเศษ* รวม 

๑ อาคาร ๑ ๑๖ ๑๐ ๑๑ ๓๗ 

๒ อาคาร ๒ ๕ ๔ ๑๑ ๒๐ 

๓ อาคาร ๓ ๑๕ - ๔ ๑๙ 

๔ อาคาร ๔ ๑๔ - ๔ ๑๘ 

๕ อาคาร ๕ ๘ - ๒ ๑๐ 

๖ อาคาร ๖ ๒ ๘ ๔ ๑๔ 

๗ อาคาร ๗ ๔ - ๑ ๕ 

รวม ๖๔ ๒๒ ๓๗ ๑๒๓ 



๔ 
 

๑.๕ ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

๑.๖  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

๖๑
.๓
๘ 

๓๐
.๓
๗ 

๓๐
.๒
๕ 

๓๔
.๔
๕ 

๕๖
.๒
๔ 

๒๗
.๔
๔ 

๓๐
.๑
๖ 

๓๓
.๑
๑ 

๕๕
.๙
๑ 

๒๖
.๙
๘ 

๓๐
.๒
๒ 

๓๒
.๙
๘ 

๕๕
.๑
๔ 

๒๖
.๗
๓ 

๓๐
.๐
๗ 

๓๓
.๒
๕ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 

ม.๔ 

ม.๕ 

ม.๖ 

๔๕.๕๐ 

๓๔.๖๕ 

๔๑.๓๕ 

๔๗.๔๑ 

๔๑.๐๐ 

รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕๙.๓๕ 



๕ 
 

 

 

 

 
 

 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O – NET) ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

๔๓
.๒
๕ 

๒๔
.๓
๐ 

๒๖
.๙
๑ 

๒๗
.๒
๘ ๓๖
.๖
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๙ 

๒๗
.๘
๔ 
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๙ 

๒๙
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๓๖
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๖ 

๔๓
.๐
๒ 

๒๕
.๖
๒ 

๒๙
.๔
๐ 

๒๘
.๙
๗ 

๓๖
.๑
๐ 

๔๒
.๒
๑ 

๒๕
.๔
๑ 

๒๙
.๒
๐ 

๒๙
.๒
๐ 

๓๕
.๗
๐ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

๓๓.๑๗ 

๒๘.๒๖ 

๕๒.๑๑ 

๒๙.๗๑ 

๓๖.๘๓ 

๓๑.๔๗ 

๖๐.๔๗ 

๒๘.๘๓ 

๓๐.๒๕ 

๓๐.๓๗ 

๖๑.๓๘ 

๓๔.๔๕ 

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

ป ๒๕๖๒ 

ป ๒๕๖๑ 

ป ๒๕๖๐ 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 



๖ 
 

 
 

๑.๗  ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรยีน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน  ปการศึกษา ๒๕๖๒                           

 

 

๒๗.๗๐ 

๒๓.๑๗ 

๓๕.๐๙ 

๕๐.๙๑ 

๒๕.๒๗ 

๒๙.๔๗ 

๓๐.๓๕ 

๓๖.๐๙ 

๕๐.๕๐ 

๒๘.๙๐ 

๒๖.๙๑ 

๒๔.๓๐ 

๓๖.๖๗ 

๔๓.๒๕ 

๒๗.๒๘ 

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

สังคมศึกษา 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๐ 
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๓,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 
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   ๕๐๐ 

       ๐ 



๗ 
 

จ านวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

สวนที่  ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน  

ระดับคุณภาพ : ระดับดีเลิศ 

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเปนสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ

ดําเนินงานตามโครงการที่มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนผูที่มีความรูความชํานาญทั้งทางดานวิชาการและเปน

พลเมืองที่ดีของสังคม กลาวคือ ดานความรูความชํานาญทางวิชาการ มีกระบวนการที่กําหนดใหครูผูสอนมีการ

จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา มุงสงเสริมผูเรียนตามศักยภาพ มีการออกแบบการจัดการ

เรียนรูที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบการทํางานเปนกลุม การทํางานเดี่ยว การลงมือปฏิบัติจริง การใชโครงงานเพ่ือ

สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการแกปญหา ในรายวิชาตางๆ  มีกระบวนการจัดการนิเทศติดตาม

ครูผูสอนเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันที่เนนกระบวนการคิด

วิเคราะหและสามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งนอกจากกระบวนการพัฒนา

ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนแลว สถานศึกษายังมีโครงการตางๆตามแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงสงเสริมการเรียนรูทั้ง

ในและนอกสถานศึกษา ไดแก โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร โครงการ

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โครงการ

๑,๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

   ๘๐๐ 

   ๖๐๐ 

 

   ๔๐๐ 

   ๒๐๐ 

       ๐ 



๘ 
 

พัฒนาสงเสริมการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนหองเรียนพิเศษ วิทย -คณิตฯโดยใช

เทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการดังกลาว มีความหลากหลายและสอดคลองกับศักยภาพและความ

สนใจของผูเรียน เชน กิจกรรมการแขงขันทักษะภาษาไทยทั้งภายในและนอกสถานศึกษา กิจกรรมวันสุนทรภู-

วันภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา กิจกรรมแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ทั้ง

ภายในและนอกสถานศึกษา คายภาษาอังกฤษ คายภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรมมอนิ่ง ทอลค กิจกรรม 

Movie night superstition กิจกรรมแขงขันทักษะคณิตศาสตรทั้งภายในและนอกสถานศึกษา โครงการ

ประกวดโครงงานคณิตศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาหวิทยาศาสตร นักเรียนกลุมวิทยาศาสตร

ฝกทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของคายวิทยาศาสตร การฝกทักษะนักเรียนเพ่ือเขารวมแขงขันวิทยาศาสตร 

การสงนักเรียนเขารวมแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรทั้งภายในและนอกสถานศึกษา กิจกรรมดนตรีจิตอาสารวม

พลังปนน้ําใจใหนอง กิจกรรมคายเยาวชนผูนําอาเซียนการศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตร ภูมิปญญาและ

ธรรมชาติวิทยาในทองถิ่นราชบุรี เปนตน นอกจากนี้ สถานศึกษายังตระหนักถึงความสําคัญในดานคุณธรรม

จริยธรรมของผูเรียน และเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่

ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนไวนั้น จึงไดดําเนินโครงการที่มุงเนนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา

ทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัยสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเปนผูมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบ ใฝการ

เรียนรู ดําเนินชีวิตอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ รวมสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาในทองถิ่น มี ความรู 

ความสามารถ ทักษะชีวิต และประสบการณดานอาชีพ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวเพ่ืออยูรวมกับ

ผูอื่นในสังคมได ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาที่สถานศึกษาไดดําเนินการผานโครงการและกิจกรรม อาทิ โครงการ

สรางเสริมประสบการณอาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  โครงการสงเสริม

อาชีพอิสระเพ่ือการมีรายไดระหวางเรียน (สอร.) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพ่ือเขาสูอาชีพและการทํางาน 

โครงการเตรียมความพรอมการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมติว GAT ไทย-อังกฤษ 

กิจกรรมนํานักเรียนทัศนศึกษา Open House กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

กิจกรรมการวางแผนการศึกษาตอและอาชีพ โดยมีโครงการสานสัมพันธแนะแนวการศึกษาและอาชีพรวมกับ

ศิษยเกาและชุมชน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสํารวจตนเอง โดยใชแบบทดสอบบุคลิกภาพกับอาชีพ เพ่ือให

ผูเรียนมีแนวทางการตัดสินใจเลือกศึกษาตอและอาชีพ  โครงการจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ งาน

ชางไม งานฝมือ งานคหกรรม การทําและแปรรูปอาหาร โครงการพัฒนาทักษะทางกีฬา กิจกรรมกีฬาสีภายใน      

การแขงขันกีฬาจังหวัดราชบุรี การฝกซอมกีฬาหลังเลิกเรียน  กิจกรรมรักษรําไทย กิจกรรมฝกทักษะดาน

ดนตรีไทยเพ่ือชุมชน กิจกรรมรอยศิลปพัฒนาความเปนเลิศดานศิลปะ กิจกรรมพัฒนาทักษะการบรรเลง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการขับรองและบรรเลงดนตรี กิจกรรมเรียนรูดนตรีสากล กิจกรรมสรางสรรคงาน

ศิลป กิจกรรมบานศิลปะพัฒนาความเปนเลิศดานศิลปะ โครงการปรับภูมิทัศนในโรงเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู

ของผูเรียนภายในสถานศึกษา เปนตน 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและเปนระบบ ดวยการนํา

เทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการศึกษาใหมีความรวดเร็วและทันสมัย ไดขอมูลสารสนเทศที่มีความนาเชื่อถือ

และสามารถนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น อีกทั้ง

ปลูกฝงในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียนเพ่ือใหเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ 



๙ 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 

๒.๑ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝเรียนรู สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 

มีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆรอบตัว มีทักษะในการ

อาน ฟง ดู พูด เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเหมาะสมตามระดับชั้น มีความสามารถในการคิด

คํานวณ สามารถตั้งคําถามเพ่ือศึกษาคนควาและหาความรูเพ่ิมเติม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ

เรียนรูรวมกันเปนกลุม รวมทั้งผลงานการเขารวมการแขงขันทักษะความรูทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒.๒ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค สามารถตัดสินใจแกปญหาได

อยางมีสติ สมเหตุสมผล สามารถวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ  สามารถใชเทคโนโลยีในการ

สืบคนขอมูลเรียนรูไดอยางรวดเร็วเกิดการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคผลงานและลงมือทํา มีทักษะในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศผานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานและการศึกษา

คนควาดวยตนเอง (Independent Study : IS) สงผลใหเกิดนวัตกรรม ตลอดจนการทํางานอยางมีความสุข 

มุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง    

๒.๓  ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในสถานที่จริง รวมกับโครงการศึกษาเที่ยวชมทัศนศึกษา    

นอกสถานที่ บริเวณชุมชุนรวมและของจังหวัดราชบุรี มีกิจกรรมโรงเรียนที่สอดแทรกวัฒนธรรมอันดี ของ

ประเทศไทยและทองถิ่น เชน นิทรรศการใหความรูในเรื่องศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น สถานที่ทองเที่ยว  

แหลงเรียนรูในชุมชน แลวผูเรียนที่เขารวมจะไดแสดงออกผานงานศิลปะ ภาพวาด การแสดง ซึ่งเปนผลงาน

จากการจัดการเรียนการสอนควบคูกันไป  

๒.๔  ผูเรียนไดรับประสบการณที่ดีตอศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาของทองถิ่นตนอยางรอบดาน         

ทั้งความรู การปฏิบัติและทัศนคติ เกิดความสนใจใครรู อันนําไปสูความสามารถในการแสวงหาความรูจาก

แหลงการเรียนรูตาง ๆ ในทองถิ่นอยางเขาใจและตอยอดใหมีการเผยแพรสิ่งที่ไดศึกษาเพ่ือการอนุรักษสืบ

ตอไป 

๒.๕  ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ มีน้ําหนักสวนสูงและมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก

สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลา

แสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน  

๒.๖  ผูเรียนเขาใจประวัติความเปนมาของสิ่งตาง ๆ ที่แสดงออกถึงความเปนไทยและเอกลักษณของ

ทองถิ่น เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจ เล็งเห็นความสําคัญ จนเกิดความตระหนักในคุณคาของการอนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาของไทยและทองถิ่นดวยตนเอง ผานกิจกรรมอันหลากหลาย  

 

 

 



๑๐ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

มีความสามารถใน

การอาน การเขียน 

การสื่อสาร และการ

คิดคํานวณ 

 

 

 

 
มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและ

แกปญหา 

 

 

 
ความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

๖๘.๑๑ 

๔๔.๙๔ 
๕๐.๑๘ ๕๓.๗๖ 

๓๘.๑๒ ๓๘.๒๕ 

๒๓.๕๘ 

๔๑.๓๐ 
๓๔.๘๗ ๓๔.๑๐ 

๔๒.๕๒ 
๓๗.๙๕ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเยี่ยม ด ี

๖๙.๐๐ 
๗๖.๐๐ 

๖๕.๐๐ ๖๘.๐๐ 
๗๖.๐๐ 

๕๔.๐๐ 

๒๙.๐๐ 
๒๓.๐๐ 

๒๘.๐๐ ๒๖.๐๐ ๒๓.๕๐ 

๔๔.๐๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเยี่ยม ด ี

๑๙.๓๐ 

๕๔.๔๔ 

๗๑.๖๒ 
๘๑.๘๒ ๘๒.๒๐ 

๕๖.๗๖ 

๒๘.๐๗ 
๔๐.๒๔ 

๑๕.๗๓ ๑๕.๐๖ ๑๗.๕๐ 
๓๑.๑๘ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเยี่ยม ด ี

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร  

และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดวจิารณญาณอภิปราย 

แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแกปญหาตามเกณฑของแตละระดับชั้น 



๑๑ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

 
จํานวนผูเรียนที่มี

ความรู ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติท่ี

ดีตองานอาชีพ 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

๔๓.๔๐ 

๓๐.๖๒ 

๕๙.๗๒ 

๔๖.๓๘ ๔๗.๓๔ 
๕๖.๔๐ 

๓๐.๐๕ 

๖๐.๕๖ 

๑๕.๙๓ 

๓๒.๒๙ ๓๓.๔๒ ๓๒.๙๕ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเยี่ยม ด ี

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๕๔.๕๐ ๖๕.๓๕ ๕๘.๖๕ ๕๒.๕๙ ๔๐.๖๕ 
๕๙.๐๐ 

๔๕.๕๐ ๓๔.๖๕ ๔๑.๓๕ ๔๗.๔๑ ๕๙.๓๕ 
๔๑.๐๐ 

ผลการเรียนต่ํากวา ๓ 

 

ผลการเรียน ๓ ขึ้นไป 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑๐๐.๐๐ ๙๙.๗๕ ๙๘.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๐.๐๐ ๐.๒๕ ๑.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ดีเยี่ยม ด ี

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาของแตละระดับชั้น 



๑๒ 
 

๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ประเด็น ผลการประเมิน 

การมีคุณลักษณะ

และคานิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากําหนด 

 

 

 

 

 

 

 
ความภูมิใจในหองถิ่น

และความเปนไทย 

 

 

 

 

 

 
การยอมรับที่จะอยู

รวมกันบนความ

แตกตางและ

หลากหลาย 

 

 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๙๘.๕๙ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๘๙ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๔๑ 

๑.๔๑ ๐.๐๐ ๓.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๕๙ 

ผาน ไมผาน 

๘๐.๑๙ 

๗๕.๕๔ 

๗๘.๕๓ 

๗๙.๘๐ 

๙๐.๐๐ 

๘๘.๒๔ 

๑๗.๖๙ 

๑๗.๙๒ 

๑๗.๑๔ 

๑๗.๕๙ 

๗.๕๐ 

๑๑.๐๗ 

๒.๑๒ 

๖.๕๔ 

๔.๓๓ 

๒.๖๑ 

๒.๕๐ 

๐.๖๙ 

ช้ัน ม.๑ 

ช้ัน ม.๒ 

ช้ัน ม.๓ 

ช้ัน ม.๔ 

ช้ัน ม.๕ 

ช้ัน ม.๖ 

ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๘๐.๒๐ ๘๔.๐๐ ๗๗.๔๐ 
๙๒.๘๐ ๙๘.๖๐ ๙๐.๖๐ 

๑๙.๘๐ ๑๖.๐๐ ๒๒.๖๐ 
๗.๒๐ ๑.๔๐ ๙.๔๐ 

ดีเยี่ยม ด ี

รอยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด                                 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินดาน 

ความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ 

จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

รอยละของนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖  
 



๑๓ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

สุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคม 

 

 
๓.  จุดเดน 

๓.๑ โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน เชน โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่

จําเปนตามหลักสูตร โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตัวเอง รักการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง และโครงการสงเสริมการเรียนการสอน เปนตน 

๓.๒ เอกลักษณของสถานศึกษาเรื่องความสามารถของผูเรียนดานเทคโนโลยี โดยไดจัดใหมีการเรียน

การสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรทุกระดับชั้นและมีแหลงเรียนรูสําหรับการสืบคนขอมูลความรู 

๓.๓ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา โดยมี

กระบวนการที่มุงพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตามศักยภาพ มุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให

สูงขึ้น  

๓.๔ ความสามารถของครูผูสอนในการนําเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มาใชไดอยางเหมาะสมและ

ตรงตามศักยภาพของผูเรียน เชน การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม แบบเดี่ยว 

แบบเรียนปนเลนหรือแมแตสื่อใบงานใบความรูออนไลนและแบบทดสอบ เปนตน  

๓.๕ การสอนซอมเสริมดวยวิธีที่หลากหลาย ผานระบบปฏิบัติการ Moodle และระบบชองทาง

ออนไลน  

๔.  จุดควรพัฒนา  

สถานศึกษามุงพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเทียบเคียง

มาตรฐานสากลและเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ จําเปนตองใหความสําคัญในดานการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ดังนี้ 

๔.๑  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา โดยใหผูมีสวนไดสวนเสีย

หรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใหผานการประเมินระดับชาติ 

๔๑.๙๐ 

๑๖.๓๖ 

๔๓.๖๒ 

๓๖.๒๘ 

๓๐.๓๓ 

๓๙.๕๒ 

๓๐.๑๗ 

๔๐.๗๙ 

๒๖.๗๒ 

๓๓.๔๒ 

๔๐.๘๔ 
๔๕.๐๐ 

๒๑.๕๗ 

๓๘.๙๒ 

๑๙.๑๓ 
๒๒.๕๗ 

๑๕.๓๒ 
๑๑.๗๙ 

๖.๓๑ 
๓.๙๓ 

๑๐.๕๑ 
๗.๗๑ 

๑๓.๕๑ 

๓.๕๓ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช  ปรับปรุง 

รอยละของจํานวนผูเรยีนที่มีสุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม จําแนกตามระดับคณุภาพ  

 



๑๔ 
 

๔.๒  พัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความสามารถดานการใชภาษา การพัฒนากระบวนการคิด และผลิต

ผลงานตางๆอยางสรางสรรค  โดยใหชุมชนหรือหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริม

ใหแกผูเรียน หรือสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสไปศึกษาจากแหลงเรียนรูจริง เชน สถานประกอบการ โรงงาน 

บริษัท สถานศึกษา เปนตน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริงและตรงความตองการในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

 ๔.๓  พัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและ

สอดคลองกับความสนใจของผูเรียนโดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมมากขึ้น 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน โดยโรงเรียน

ดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การประเมิน

โครงการ/กิจกรรม นําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนมาจัดประชุม ระดมความคิดจากบุคลากรในสถานศึกษา

เพ่ือวางแผนรวมกัน กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลอง

กับสภาพปญหา ความตองการในการพัฒนา พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให

ผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน  รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา และผูที่เกี่ ยวของทุกฝายได

รวมกันศึกษา วิเคราะห แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙ (ฉบับที่ ๑๒) นโยบายและจุดเนนการจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้ง นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา 

(ปการศึกษา ๒๕๖๑) เพ่ือกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไดตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษา

ชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น นําไปสูการวางแผนและกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการ

บริหารและการจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม ทั้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู /บุคลากร 

แผนการกํากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดลอม/แหลงเรียนรู ฯลฯ ดัง

จะพิจารณาไดจากโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระหวางเดือน

พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๒) และโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๓ (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓) เมื่อผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาแลว จะเขาสูกระบวนการปฏิบัติ ซึ่งแตละกลุมสาระการเรียนรู/กลุมงานจะประชุมวางแผนการ

ดําเนินงานเปนระยะ ดังพิจารณาไดจาก การประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารทุกวันจันทร รายงานการประชุมครู

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี รายงานการประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการทุกวันพุธ รายงานการประชุมครู



๑๕ 
 

แตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อปรึกษาหารือรวมกันแลว จะทําบันทึกขอความและคําสั่งโรงเรียน เพ่ือ

ดําเนินการตามแผนนั้นตอไป และรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมผานระบบ My Office ทั้งนี้ 
ผูบริหารสถานศึกษาจะมีการกํากับนิเทศ ติดตามการดําเนินงานของกลุมสาระการเรียนรู /กลุมงานอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือติดตามการดําเนินงานแตละโครงการ/กิจกรรม รับทราบปญหา และเสนอแนวทางแกไขปญหา 

อีกทั้งยังมีการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมทุกปงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/

กิจกรรมในครั้งตอไป นอกจากนี้ ไดเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการประเมินผลการจัด

การศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยการจัดประชุมผูปกครองนักเรียนทุกภาคเรียนเพ่ือชี้แจง

นโยบายโรงเรียนและผลการดําเนินงานแตละโครงการ/กิจกรรม พรอมทั้งใหผูปกครองมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น มีการเผยแพรผลการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในงานนิทรรศการโพธาวิชาการ การเผยแพร

ผานทางวารสารโรงเรียน เฟซบุกสภานักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เฟซบุกประชาสัมพันธโรงเรียนโพธา

วัฒนาเสนี และเว็บไซตของโรงเรียน (www.photha.ac.th) และกลุมไลนเครือขายผูปกครองและนักเรียนแต
ละระดับชั้นอยางตอเนื่อง อันเปนชองทางใหผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครอง

นักเรียน และผูที่เก่ียวของมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางอิสระ อีกทั้ง 

มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เชน สารสนเทศกลุมบริหารวิชาการ สารสนเทศงาน

ทะเบียนวัดผล (http://tb.photha.ac.th/) การเช็คชื่อและขอมูลของนักเรียนผานโปรแกรม Student Care 

การลงชื่อมาปฏิบัติงานครูผานโปรแกรม Teacher Check การลงขอมูลตารางสอนระบบออนไลน เปนตน ทํา
ใหสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางรวดเร็ว  และสามารถนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุง 

พัฒนา แกไขปญหาในแตละดานไดอยางครอบคลุม ตรงประเด็น และสอดคลองกับความตองการจริง 

เหมาะสมกับสภาพปญหา และบรรลุตามเปาหมายทางการศึกษาอยางแทจริง  

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาครูและ

บุคลากรที่มุงเนนการทํางานเปนทีม ดานการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของ โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับ

ทองถิ่น มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ

สนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผูเรียน สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย

ตนเอง มีการนิเทศภายใน กํากับติดตามตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางส่ําเสมอ 

จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน หลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนนั้นมีการปรับเปลี่ยนตามที่ สพฐ. กําหนดและนโยบายเรงดวนจากตนสังกัด จัดกิจกรรม/โครงการที่

หลากหลากเพ่ือสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน โดย

หลักการบริหารแบบมีสวนรวม เนนกระบวนการดําเนินงานแบบการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ อีกทั้งยัง

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยกระบวนการพัฒนาบุคลากรมีการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางานดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่

ดีในการทํางานอันเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเปน
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กระบวนการที่สรางเสริมและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย 

ทัศนคติและวิธีการในการทํางานอันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนียังได

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ จัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและ

ภายนอกหองเรียน ผานโครงการโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการโรงเรียนสีขา

โครงการหองเรียนสีเขียว โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูตาง ๆ และโครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหลง

เรียนรูที่นาสนใจ จัดตกแตงบริเวณโดยรอบ ทั้งภายในและนอกหองเรียน ใหเปนสัดสวน รมรื่น เปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม และมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน จัดสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจ 

สถานที่ออกกําลังกายใหเหมาะสมและเพียงพอ จัดระบบการสัญจรภายในโรงเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอย 

จัดสภาพบรรยากาศทั่วไปใหเอ้ืออํานวย สนับสนุน สงเสริมตอกิจกรรมการเรียนการสอน แบงเขตพ้ืนที่และจัด

ผูรับผิดชอบ ใหดูแล ปรับปรุง พัฒนา บริเวณที่รับผิดชอบใหมีสภาพเรียบรอย สะอาด ปลอดภัย และพรอมใช

งานตลอดเวลา จัดระบบในการดูแล และซอมบํารุงสภาพแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร ซึ่งนับวามี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายใน

การพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการและครอบคลุมภารกิจดานการบริหารจัดการของ

สถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงตองมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่นําไปสูคุณภาพของ

ผูเรียน รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เปนระบบ ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน และสามารถเรียกใช

ขอมูลสารสนเทศไดตลอดเวลา โดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการตัดสินใจดําเนินการตางๆ ตาม

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การดําเนินการจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ไดวางแผนพัฒนาแผนงานและสารสนเทศของกลุมบริหารทั้ง ๕ กลุม 

ไดแก กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารกิจการนักเรียน และ

กลุมบริหารทั่วไป อีกทั้งไดขับเคลื่อนใหการบริหารงานขอมูลสารสนเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยวาง

แนวทาง ดังนี้ 

๑. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศใหมี
หนาที่จัดทําขอมูลตามระบบการใชโปรแกรมขอมูลสารสนเทศตามคําสั่งโรงเรียนที่ 158/๒๕๖2             

เรื่องมอบหมายภารกิจตามขอบขายการบริหารและจัดการสถานศึกษาใหขาราชการครูและบุคลากร

ปฏิบัติงาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒. จัดใหมีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการกรอกขอมูลและ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

๓. มีบทบาทในการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลสารเทศที่ทางโรงเรียนไดจัดทําขึ้นกอน
นําไปใช เพื่อใหเกิดความถูกตองแมนยํา และผลดีตอภาพพจนของโรงเรียน 

๔. สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรูและสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศที่ทางโรงเรียน
จัดทําขึ้นไดดวยตนเอง โดยมีการอบรมและใหความรูทั้งในรูปแบบปฏิบัติการและเอกสารประกอบ 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน 
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ซึ่งโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีไดจัดการขอมูลตางๆ  ภายในโรงเรียน ตามระบบตามภารกิจการบริหารและการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาและบุคลากร ดังนี้ ๑) งานวิชาการ ๒) งานบุคคล ๓) งานงบประมาณ  ๔) งาน

บริหารกิจการนักเรียน และ ๕) งานบริหารทั่วไป เพ่ือใหเกิดความสะดวก ความครอบคลุม และเอ้ือประโยชน

สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา อีกทั้งรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

 

๒. ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีไดกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ใหตรงกับวัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น อีกทั้งมีการวางแผนและกําหนด

แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา และดําเนินการไดอยางเหมาะสม ครอบคลุม และเปน

รูปธรรม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดังพิจารณาไดจากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นดานระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ปการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่ง

มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๖๐๖ คน จําแนกเปน ผูอํานวยการ/ผูชวยผูอํานวยการ/หัวหนากลุมสาระการ

เรียนรู/หัวหนางาน จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๑๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน ๕ คน 

คิดเปนรอยละ ๐.๘๓ ครูผูสอน ๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๒ ผูปกครองนักเรียน จํานวน ๒๙๒ คน คิดเปน

รอยละ ๔๘.๑๘ นักเรียน จํานวน ๒๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๘๐ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ

คิดเห็นดานระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ อยูใน ระดับคุณภาพดีเลิศ 

(ระดับ ๔) โดยมีคาเฉลี่ย ݔҧ = ๔.๐๗  มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๖๐ โดยมีระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย นอกจากนี้โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีมีการกํากับนิเทศ ติดตามการ

ดําเนินงานของกลุมสาระการเรียนรู/กลุมงานอยางตอเนื่อง โดยผูอํานวยการจะวางแผนและกําหนดตารางการ

นิเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือติดตามการดําเนินงานแตละโครงการ/กิจกรรม และปรึกษาหารือรวมกับครู

ในกลุมสาระฯ เกี่ยวกับปญหาในการดําเนินงานตางๆ ภายในกลุมสาระฯ และเสนอแนวทางแกไขปญหา 

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมทุกปงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/

กิจกรรมในครั้งตอไป 

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได เสนอขอเปดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่ อ                        

e - learning ดวยโปรแกรม MOODLE (The Development of MOODLE - based e-learning 

workshop) ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและ

หนวยงานภายนอก อีกทั้ง เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานตาง  ๆ มาใหความรูกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง อันเปนการสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพครูและ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เชน สารสนเทศกลุม

บริหารวิชาการ สารสนเทศงานทะเบียนวัดผล (http://tb.photha.ac.th/) การเช็คชื่อและขอมูลของนักเรียน

ผานโปรแกรม Student Care การลงชื่อมาปฏิบัติงานครูผานโปรแกรม Teacher Check การลงขอมูล
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ตารางสอนระบบออนไลน เปนตน มีการจัดทําแหลงเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เพ่ือสราง

บรรยากาศการเรียนรูใหกับนักเรียน เชน สวนวิทยาศาสตร สวนวรรณคดี มุมสตรีทอารท เปนตน 

ผูบริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูล

ของโรงเรียนได ทําใหเกิดการสื่อสารหลายทาง สรางการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน องคกร หรือ

หนวยงานตางๆ  มีความสะดวกและความคลองตัวในการดําเนินงาน  อีกท้ังสามารถสืบคนขอมูลและแกปญหา

เฉพาะหนาไดทันทวงที และที่สําคัญคือสามารถนําขอมูลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาไดอยางมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ  

 

 วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา                   

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
การพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาวิชาการที่เนน
ผูเรียนทุกกลุ่มเปาหมาย 
ทุกคน และดําเนินการ
อย่างเปนรูปธรรม  

 

 

 

 

ยอดเยี่ยม 

๑๖% 

ดีเลิศ  

๔๐% 

ด ี

๓๓% 

ปานกลาง 

๑๑% 

กําลังพัฒนา 

๐% 

ยังไมเคยพัฒนา 

๐ % 

๑ ครั้ง 

๒.๒๖ % 
๒ ครั้ง 

๒๒.๕๖ % 
มากกวา ๒ 

ครั้ง 

๗๕.๑๙ % 

มากที่สุด 

๒๒% 

มาก 

๖๐% 

ปานกลาง 

๑๖ % 

นอย 

๒% 
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๓. จุดเดน 

ผูบริหารมีวิสัยทัศนอยางชัดเจน มีการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา มีความเขาใจและหยั่งรูความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนเปนอยางดี และกระจายอํานาจให

บุคลากรไดอยางเหมาะสม อีกทั้งมีสงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรใหเกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี

ความรู ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง อีกทั้งยังมีความเปนผูนําการศึกษา จุดพลังและ

ประกายใหเกิดขึ้นในองคกร เพ่ือมุงไปสูเปาหมายที่วางไวและบรรลุผลสําเร็จไดอยางดี มีการยกระดับผลการ

ทํางานใหเกิดความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง  

โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะหขอมูล

เชิงลึกจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมกันวางแผน กําหนดเปาหมายและกระบวนตางๆ เพ่ือใหไดผลลัพธตามที่

ตองการ (PLAN) นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตามกระบวนการที่กําหนด  (DO) มีการกํากับนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการทํางานและเปาหมาย (CHECK) พรอม
ทั้งดําเนินการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง (ACT) ทั้งนี้ จะเก็บรวบรวมขอมูลเปนระบบสารสนเทศ 

เพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการนําไปใช และประกอบการตัดสินใจในดานตางๆ ไดอยางชัดเจนและครอบคลุม 

  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีมีจุดเดนดานการวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศ              

โดยจัดเก็บขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได และดําเนินการอยางเปนระบบ ซึ่ง

เนนใชเทคโนโลยีเปนสําคัญ เพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการใชงาน ดังนี้  

สารสนเทศโรงเรียน 

๑)  ระบบ Information Centered System เปนเว็บไซตที่รวบรวมขอมูลภายในโรงเรียนทั้งหมด  

๒)  ระบบขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพมัธยมศึกษา Secondary Education Service Area (SESA) 

๓)  ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (EMIS) 

กลุมบริหารวิชาการ 

๑) งานทะเบียนวัดผลใชโปรแกรม Secondary เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลนักเรียน ผลการเรียนของ  

นักเรียนรายบุคคล 

๒)  งานตารางสอนใชโปรแกรม Schedule เพ่ือจัดตารางสอนของครูและนักเรียน 

๓)  งานรับนักเรียนและงานทะเบียนวัดผล โดยใชโปรแกรม Freshy ใชในการกรอกใบสมัครรับ

นักเรียนออนไลน, โปรแกรม Semester ๒๕๕๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนรายภาค และโปรแกรม BookMark 

๒๕๕๑ ในการจัดเก็บคะแนนประเมินผลรายวิชา, โปรแกรม PP๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (รายภาค) 

๔)  โปรแกรม SMSS เปนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

๕)  โปรแกรม Library ๒๐๐๐ ใชในการสืบคนหนังสือ และสามารถยืม – คืนหนังสือผานระบบ

เครือขายได 

๖)  การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธโรงเรียนหรือกิจกรรมตาง ๆ  

๗)  สารสนเทศของแตละกลุมสาระฯ  

๘)  เว็บไซตงานทะเบียนวัดผล 
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๙)  เว็บไซตสื่อนวัตกรรมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี (www.photha.com) 

๑๐)  Google Apps for Education เปนเครื่องมือเสริม ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน 

   กลุมบริหารงานบุคคล 

๑) ระบบ My Office เปนระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสที่ใชในงานสารบรรณทั้งการรับ- สงภายใน

และภายนอกองคกร 

๒) โปรแกรม Teacher Check Time Module เพ่ือใชในการลงเวลาปฏิบัติราชการ และรายงานผล

การมา – กลับ ในการปฏิบัติราชการ  

   กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

๑)  โปรแกรม Student Care ระบบลงเวลานักเรียน,ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน,ระบบแจงขาวสาร, 

บันทึกเวลาเรียน, สแกนใบหนา, เยี่ยมบานนักเรียน, แจงผลการเรียน, facescan, SDQ 

กลุมบริหารทั่วไป 

 ๑)  เว็บไซตโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี (www.photha.ac.th) เพ่ือใชในการประชาสัมพันธขาวสาร

ขอมูลโรงเรียน 

 ๒)  การจัดทําวารสารโรงเรียนเปนรายภาคเรียน ทําใหนักเรียน ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของทราบ             

ผลการดําเนินงานของโรงเรียนและกิจกรรมตางๆ  

 

๔. จุดควรพัฒนา  

 ไมมี 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

 ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม

สนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  โดยได

ดําเนินการดังกลาวผาน โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  มีการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู จากประสบการณตรง โดยการศึกษา

จากแหลงเรียนรูที่นักเรียนสนใจ เนนใหผูเรียนไดเรียนรู และสามารถถายโอนสาระความรูที่ได มาสรางองค

ความรูใหม แลวเกิดการนําไปประยุกตใชความรูใหเหมาะสมกับตนเองในบริบทตาง ๆ โดยนอมนําแนวคิดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการสรางองคความรูที่เกิดจากประสบการณตรง เปนการเรียนรูแบบบูรณาการ

ของผูเรียนและสามารถนําความรูมาใชในชีวิตประจําวันได รวมถึงสงเสริมนักเรียนใหสามารถคิดอยางมีระบบ 

คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุสมผลและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิต และ

ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ใชสื่อ เทคโนโลยี



๒๑ 
 

สารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  ซึ่งนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่

เอ้ือตอการเรียนรู นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนและสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควา

ดวยตนเอง และสามารถเผยแผความรูตอผูอ่ืนไดอยางกวางขวาง  โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนา

คุณภาพนักเรียนใหสอดคลองกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ และ

หลักสูตรมาตรฐานสากล ดวยการใชกระบวนการ  PDCA ในการทํางาน มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู สรางโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหาความรู

ดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ครูจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการดังกลาวผานกิจกรรม เนนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนได

ปฏิบัติจริง ฝกทักษะ การแสดงออก การนําเสนอผลงาน โดยผานการศึกษาคนควาอิสระ การจัดทําโครงงาน 

การทํางานเปนกลุม การสาธิต การบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูในการจัดกิจกรรม โดยใชทักษะใน

รายวิชาตางๆ ดําเนินกิจกรรมโดยการสืบคนจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งในชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่น

และการใชเทคโนโลยีในการสืบคน สอดแทรกการใชระบบสืบคนอยางมีคุณธรรม มีระบบการอางอิงที่ถูกวิธี  

ครูดําเนินการประเมินผูเรียนจากสภาพจริงดวยเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย มีการดําเนินการให

คุณภาพของเครื่องมือที่ ใชในการประเมินโดยผานขั้นตอนกระบวนการวิจัย มีการจัดระบบการวัดและ

ประเมินผลโดยการมีสวนรวมระหวางครูผูสอนและนักเรียน มีการใชเทคโนโลยีประกอบการวัดและประเมินผล

ขอสอบ มีขอมูลยอนกลับใหนักเรียนไดทราบผลทันทีและเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองหลังจากทราบ

ผลการประเมิน และนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามคําแนะนําจากครู 

ซึ่งครูทุกคนไดเขารับการอบรมในปการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งการอบรมจะเกี่ยวของกับหลักสูตรที่สนใจ

โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (lndividual Development Plan: ID PLAN) ที่ครูผูสอนได

จัดทําไว และครูทุกทานไดนําความรูมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกตใชกับงานที่ได

รับผิดชอบ ประกอบกับทางโรงเรียนไดตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสรางชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) จึงไดรวมกลุมครูผูสอน เพื่อรวมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่แตละกลุมสาระการเรียนรู จะรวมกลุมครูที่มีความคลายกัน เชน 

สอนในระดับชั้นเดียวกัน หรือสอนวิชาเดียวกัน มาทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เชน ปญหาในการจัดการเรียน

การสอน ประสบการณการสอน การแกปญหาในรูปแบบตางๆ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เปนตน และ

นําความรูที่ไดไปประยุกตใชในกระบวนการจัดการเรียนรู การสรางและพัฒนาสื่อ /นวัตกรรม การพัฒนา

กิจกรรม เทคนิคการสอน เพ่ือแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูของครูผูสอน และนําผลที่ไดมาใหขอมูล

สะทอนกลับในกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณทั้งที่ยังเปน



๒๒ 
 

ปญหาและความสําเร็จในการจัดการเรียนรูกับผูเรียน ทั้งนี้เปนการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหดีมี

ประสิทธิภาพตอไป 

อีกทั้ง ครูไดรวมตอบสนองนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนดานตางๆ ดวย

การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา ตามหลักสูตรสถานศึกษา ทักษะที่จําเปน และมีการติดตามผลการ

พัฒนาการจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนดวยการนิเทศ ซึ่งเปนการนิเทศภายในกลุมสาระการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง สวนการดําเนินงานของแตละกลุมงานรวมถึงกลุมสาระการเรียนรู ไดรับการนิเทศติดตาม

จากคณะผูบริหาร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสนับสนุนการจัดการ

เรียนรู จะมีการประชุม วางแผนการทํางานเปนขั้นตอนอยูเสมอ อีกทั้งยังสงเสริมบุคลากรเขารวมประชุม 

อบรม สัมมนา เพ่ือนําความรูที่ไดมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 

  สถานศึกษาดําเนินการสงเสริมใหครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    

จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได โดยการดําเนินงาน/

โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑ การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกตใช 

                          ในชีวิตได 

๑. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่

จําเปนตามหลักสูตร 

    กิจกรรมที่ ๑  พัฒนาการอานการเขียนลูกโพธา 

    กิจกรรมที่ ๒  พัฒนาการเขียนสื่อสาร 

                     ภาษาไทย 

- เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓   

  ที่มีปญหาดานการอาน การเขียน 

- เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการเขียนสื่อสาร 

  ภาษาไทย 

- เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคาภาษาไทยและ 

  การอนุรักษสืบสาน 

๒. โครงการพัฒนานักเรียนใหมีทักษะแสวงหา

ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

    กิจกรรมที่ ๑ คายยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             

                     วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น                       

                     มัธยมศึกษาปที่ ๖ 

    กิจกรรมที่ ๒ วันสุนทรภูและวันภาษาไทย  

                     แหงชาต ิ

- เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษาไทย 

- เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความสามารถภาษาไทย 

- เพ่ือใหผูเรียนตระหนักเห็นถึงความสําคัญของภาษาไทย 

- เพ่ือเชิดชูเกียรติสุนทรภูกวีเอกของไทยและสงเสริม 

  พัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแกนักเรียน 

- เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการ 

  จัดกิจกรรมและการแสดงออก 

- เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหรักภาษาไทย  มีความภาคภูมิใจ 

  และนําภาษาไทยมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 



๒๓ 
 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑ การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกตใช 

                          ในชีวิตได (ตอ) 

๓. โครงการพัฒนาสงเสริมการเรียนการสอน 

    กิจกรรมที่ ๑ คายคณิตศาสตร 

- เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูทางคณิตศาสตรเพ่ิมเติมจาก 

  นอกบทเรียน 

- เพ่ือใหนักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาดาน 

  ความคิดสรางสรรคและคิดวิเคราะห 

๔. โครงการพัฒนานักเรียนใหมีทักษะแสวงหา

ความรูดวยตนเอง การเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

    กิจกรรมที่ ๑ คายเยาวชนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

                    สูสังคมไมทนตอการทุจริต 

    กิจกรรมที่ ๒ คายเยาวชนอาเซียน 

    กิจกรรมที่ ๓ แขงขันตอบปญหาสังคมศึกษา 

    กิจกรรมที่ ๔ ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 

                    ประวัติศาสตร ภูมิปญญา และ 

                    ธรรมชาติวิทยาในทองถิ่นราชบุรี  

 

- เกิดความตระหนักในการเปนเยาวชนเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตคอรรัปชั่น รวม

ปลูกจิตสํานึกและปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต มี

คุณธรรมจริยธรรม ใหกับเยาวชนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

และสรางเครือขายภายในโรงเรียนรวมมือกันรณรงค

ตอตานการทุจริต   

- นักเรียนที่มีความรู ความเขาใจ มีศักยภาพ สามารถนํา

ความรู ไปพัฒนาทักษะกระบวนการคิด แกปญหา ในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน สงเสริมใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   

- นักเรียนสามารถพัฒนาความรูและสนใจศึกษาความรูใน

วิชาสังคมศึกษา มีความกระตือรือรนกับเหตุการณปจจุบัน 

และเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการเรียนสังคมศึกษา   

- นักเรียนไดประสบการณตรงผานแหลงเรียนรู ตระหนัก

เห็นคุณคา ภาคภูมิใจ ธํารงรักษาวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญา 

๕. โครงการพัฒนานักเรียนใหมีทักษะแสวงหา

ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

    กิจกรรมที่ ๑ สงเสริมทักษะดานศิลปะ 

- เพ่ือฝกทักษะและสรางแรงบันดาลใจในการเรียนศิลปะ 

- นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอกระบวนการเรียนรูศิลปะอยางมี

ความสุข สนุกสนาน 

- นักเรียนเห็นคุณคาของแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

- เพ่ือสรางความเข็มแข็งใหแกสถานศึกษาในการสงเสริม

การเรียนรูศิลปะ 

๖. โครงการสงเสริมนักเรียนใหมีสุขภาวะที่ดีและมี

สุนทรียภาพ 

   กิจกรรมที่ ๑ รักษรําไทย 

   กิจกรรมที่ ๒ ฝกทักษะดานดนตรีไทยเพ่ือชุมชน 

- เพ่ือใหนักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเอง 

- เพ่ือสงเสริมความเปนเลิศดานนาฏศิลป 

- เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ 

  ดานนาฏศิลป 



๒๔ 
 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑ การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกตใช 

                          ในชีวิตได (ตอ) 

 - เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทยใหบรรลุ

วัตถุประสงค สามารถจัดหาเครื่องมืออุปกรณ หรือสื่อ

ตางๆไดอยางครบถวนเพียงพอมีคุณภาพ 

- เพ่ือเปนการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมดนตรีไทยใหอยูคูกับ

สังคมไทย นักเรียนมีความรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมดาน

ดนตรีไทยท่ีสืบทอดตอเนื่องมาแตโบราณ 

๗. โครงการพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการ

ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติ

ที่ดีตออาชีพสุจริต 

   กิจกรรมที่ ๑  เขาคายศิลปะ 

- เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความเขาใจและทักษะทางศิลปะ 

- เพ่ือเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

- เพ่ือนําความรูไปบูรณาการกับรายวิชาอ่ืนๆ และปรับใช 

  ในชีวิตประจําวัน 

๘. โครงการพัฒนานักเรียนใหมีทักษะแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 

   กิจกรรมที่ ๑ ศิลปะพ่ีสอนนอง 

- เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคและเกิด 

  การเรียนรูนอกหองเรียนกับรุนพี่ 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และทักษะทางศิลปะกับ 

  รุนพี่ตางสถาบัน 

- เพ่ือเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

- เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาตอ และนําไปใชใน 

  ชีวิตประจําวัน 

๙. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนหองเรียน

พิเศษวิทย-คณิตฯ โดยใชเทคโนโลย ี

- นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทย-คณิตฯ โรงเรียนโพธาวัฒนา

เสนี จํานวน ๑๒๐ คน เกิดความรูพ้ืนฐานและทักษะใน

ดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และสามารถนํา

ความรูในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมาประยุกตสราง

โครงงานคอมพิวเตอรได รอยละ ๘๐ 

๑๐. โครงการคายภาษาอังกฤษ - นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จํานวน ๑๑๗ คน ทีเ่ขา

รวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษสามารถนําความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาบูรณาการและสรางองค

ความรูใหม 

๑๑. โครงการคายภาษาและวัฒนธรรมจีน 

 

- นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ 

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จํานวน ๒๕๐ คน เกิดความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนและบูรณาการ

และสรางองคความรูใหม ไดรอยละ ๘๐ ขึ้นไป 



๒๕ 
 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑ การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกตใช 

                          ในชีวิตได (ตอ) 

๑๒. โครงการภาษาฝรั่งเศสสัญจร - นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธาวัฒนา

เสนี ไดรับความรูเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสจาก

การเขารวมกิจกรรมภายนอก และไดรับประสบการณตรง

จากการเขารวมการแขงขันตาง ๆ 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

๑. โครงการพัฒนานักเรียนใหมีทักษะแสวงหาความรู

ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

     กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัยกับ

มามา 

     กิจกรรมที่ ๒ ทบทวนความรูและฝกทักษะเพ่ือ

ทดสอบระดับชาติ 

     กิจกรรมที่ ๓ จัดนิทรรศการและ OPEN HOUSE 

     กิจกรรมที่ ๔ สงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ

ทางวิชาการ 

     กิจกรรมที่ ๕ คายวิชาการ ๕ กลุมสาระการ

เรียนรู 

     กิจกรรมที่ ๖ ประกวดโครงงานนักเรียนและ IS 

(Independent Study) 

     กิจกรรมที่ ๗ เชิดชูเกียรตินักเรียน 

- นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  สูงขึ้น 

- ผลการทดสอบระดับชาติมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้น 

- นักเรียนไดรับประสบ การณ และความรูจากกิจกรรม 

  ที่โรงเรียนจัดขึ้น  

- นักเรียนไดแสดงความสามารถพิเศษตางๆทั้ง ๘ กลุม 

  สาระการเรียนรู 

- นักเรียนไดคิดคนแนวคิดใหมๆและกอใหเกิด 

  นวัตกรรมใหม 

- นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและ 

  สมรรถนะ ๕ ประการ 

- ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย 

  ตนเอง 

๒. โครงการหองเรียนพิเศษวิทย – คณิตฯ โดยใช ICT  

     กิจกรรมที่ ๑ สงเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูเรียน 

(หองเรียน ICT และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ) 

นักเรียนอยางนอยรอยละ ๙๔ ไดรับการสงเสริมตาม

ความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบาย

จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     กิจกรรมที่ ๑ สรางหองเรียนรูสถานศึกษา

พอเพียง 

     กิจกรรมที่ ๒ จัดปายนิเทศ 

     กิจกรรมที่ ๓ การนิเทศตามการดําเนินงาน 

     กิจกรรมที่ ๔ การแสดงผลงานนักเรียน 

ครูและนักเรียนรอยละ ๙๐  ดําเนินการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 



๒๖ 
 

นอกจากนี้ โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในที่ครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู ครูมีการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ แหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เอ้ือตอการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหา

ความรูดวยตนเองเพ่ิมมากขึ้น นักเรียนยังไดรับประสบการณการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอก  สามารถ

นําไปประยุกตใชหรือพัฒนาตอในอนาคต ครูมีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอน

เปนสวนใหญ เนื่องจากโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการใชเทคโนโลยี ทําใหเกิดการจัดรูปแบบการเรียน

การสอนไดหลากหลาย นักเรียนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา

ทักษะการคิดการทํางาน สงผลใหนักเรียนเกิดความรู มีความคิดสรางสรรคและแกปญหาไดอยางมีเหตุผล  

สงผลใหไดรับรางวัลเหรียญทองจากรายการแขงขันศิลปหัตถกรรม และในรายการอ่ืนๆ ระดับประเทศมากขึ้น 

อีกทั้งครูมีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของ ซึ่งมีสวนชวยพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูของครูและผูเกี่ยวของ ครูผูสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ มีการใหขอมูลสะทอนกลับในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพและนําความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ขอมูลสะทอนกลับไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

๓. จุดเดน 

๓.๑ ครูจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเกิดทักษะและกระบวนการตาง ๆ ที่พัฒนา 

ตนเองอยางตอเนื่อง ผูเรียนสามารถสรางองคความรูที่เกิดจากประสบการณตรง ซึ่งครูมีวิธีการสอนและสื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูสําหรับการเรียนการสอนที่พอเพียง มีความ

หลากหลาย ทันสมัยทั้งภายในและภายนอก 

๓.๒ ครูมีการวิเคราะหหลักสูตรและออกแบบการจัดการเรียนรูหลากหลายสอดคลองตามศักยภาพ 

ของผูเรียน เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมผูเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

๓.๓ โรงเรียนมีการจัดหองเรียน โดยจําแนกหองเกง กลาง ออนไวแลว ทําใหงายและสะดวกตอ      

การจัดการเรียนการสอนของครู โดยแตละหองเรียนมีจุดเนนที่ตางกัน 

๓.๔ ครูทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองจากการเขาอบรมในปการศึกษา ๒๕๖๒ และการเขารวมประชุม  

อบรม สัมมนา ในสาขาวิชาที่สอนและเกี่ยวของจากหนวยงานและสถาบันตางๆ เปนการพัฒนาตนเองในการ

นําความรูมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันเปนประโยชนในการพัฒนา

ผูเรียน อีกท้ังมีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในการชวยกันพัฒนาการจัดการเรียนรูรวมกัน  

 

๔. จุดควรพัฒนา 

 ไมมี  



๒๗ 
 

 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ดีเลิศ 

 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับดีเลิศ

ทั้งนี ้เพราะมาตรฐานที ่๑ ผลการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ การ

จัดการศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

อยูในระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไปตาม

ปญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของ

ชุมชนทองถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดีเลิศ ผูเรียนมีความสามารถในการอานและ

เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารไดดีขึ้น และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา

กําหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในดานกระบวนการบริหารจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ

กิจกรรมและดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผานมาเปน

ฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไข

งานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีผลประเมินอยูในระดับยอด

เยี่ยม วิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 

สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพ่ือเกิด

ความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี  และผูมีสวน

เกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับดี  โดยเนนกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน กิจกรรม โครงการที่นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหเกิดอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใน

ชีวิตประจําวันและสถานศึกษานอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติของสถานศึกษา 

 

สวนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไป

วิเคราะห สังเคราะหเพ่ือสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา (๓-๕ ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล

การดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละ

มาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือไดดังนี้ 

 

 



๒๘ 
 

สรุปผล 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

x ดานคุณภาพผูเรียน 

๑. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เชน โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่

จําเปนตามหลักสูตร โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ

การแสวงหาความรูดวยตัวเอง รักการเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และโครงการสงเสริมการ

เรียนการสอน เปนตน 

๒ . เ อ ก ลั ก ษณ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง

ความสามารถของผูเรียนดานเทคโนโลยี โดยไดจัดให

มีการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร ทุก

ระดับชั้นและมีแหลงเรียนรูสําหรับการสืบคนขอมูล

ความรู 

๓. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยาง

ตอเนื่องเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

โดยมีกระบวนการที่มุงพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่

หลากหลายตามศักยภาพ มุ ง พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใหสูงขึ้น  

๔. ความสามารถของครูผูสอนในการนํา

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มาใชไ ดอยาง

เหมาะสมและตรงตามศักยภาพของผูเรียน เชน การ

ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  กิจกรรมการเรียนรูแบบ

กลุม แบบเดี่ยว แบบเรียนปนเลนหรือแมแตสื่อใบงาน

ใบความรูออนไลนและแบบทดสอบ เปนตน  

๕. การสอนซอมเสริมดวยวิธีที่หลากหลาย 

ผานระบบปฏิบัติการ Moodle และระบบชองทาง

ออนไลน  

x ดานคุณภาพผูเรียน 

สถานศึกษามุงพัฒนาคุณภาพการศึกษามา

โดยตลอด ทั้ งนี้  เ พ่ือยกระดับคุณภาพผู เรียนให

เทียบเคียงมาตรฐานสากลและเปนพลเมืองที่ดีของ

ประเทศ จําเปนตองใหความสําคัญในดานการพัฒนา

อยางตอเนื่อง ดังนี้ 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษา โดยใหผูมีสวนไดสวนเสีย

หรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและ

การจั ดการ เ รี ยนรู ให แก ผู เ รี ยน  เ พ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหผานการประเมินระดับชาติ 

๒. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความสามารถ

ดานการใชภาษา การพัฒนากระบวนการคิด และผลิต

ผลงานตางๆอยางสรางสรรค  โดยใหชุมชนหรือ

หนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

สงเสริมใหแกผูเรียน หรือสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาส

ไปศึกษาจากแหลงเรียนรูจริง เชน สถานประกอบการ 

โรงงาน บริษัท สถานศึกษา เปนตน เพ่ือใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูจากประสบการณจริงและตรงความ

ตองการในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 ๓. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความสามารถ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและ

สอดคลองกับความสนใจของผู เรียนโดยการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุม

มากขึ้น 

 

x ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผูบริหาร 

   ผูบริหารมีวิสัยทัศนอยางชัดเจน มีการบูร

ณาการเทคโนโลยีในการบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา มีความเขาใจและหยั่งรูความสามารถของ

x ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผูบริหาร 

          ไมมี 

    



๒๙ 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

บุคลากรในโรงเรียนเปนอยางดี และกระจายอํานาจ

ใหบุคลากรไดอยางเหมาะสม อีกทั้งมีสงเสริม และ

พัฒนาครูและบุคลากรใหเกิดความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ มีความรู  ความสามารถ และทักษะตาม

มาตรฐานตําแหนง อีกทั้งยังมีความเปนผูนําการศึกษา 

จุดพลังและประกายใหเกิดขึ้นในองคกร เพ่ือมุงไปสู

เปาหมายที่วางไวและบรรลุผลสําเร็จไดอยางดี มีการ

ยกระดับผลการทํางานใหเกิดความเจริญกาวหนา

อยางตอเนื่อง  

โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะห

ขอมูลเชิงลึกจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมกันวางแผน 

กําหนดเปาหมายและกระบวนตางๆ เพ่ือใหไดผลลัพธ

ตามที่ตองการ (PLAN) นําไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรมตามกระบวนการที่กําหนด (DO) มีการกํากับ
นิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดํา เนินงานให เปนไปตามแผนการทํางานและ

เปาหมาย  (CHECK) พรอมทั้งดําเนินการแกไข 
ปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง (ACT) ทั้งนี้ จะ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนระบบสารสนเทศ เพ่ือใหเกิด

ความสะดวกตอการนําไปใช  และประกอบการ

ตัดสินใจในดานตางๆ ไดอยางชัดเจนและครอบคลุม 

  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีมีจุดเดนดานการวาง

แผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศ              

โดยจัดเก็บขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย 

นําไปประยุกตใชได และดําเนินการอยางเปนระบบ 

ซึ่งเนนใชเทคโนโลยีเปนสําคัญ เพ่ือใหเกิดความ

สะดวกตอการใชงาน ดังนี้  

สารสนเทศโรงเรียน 

๑)  ระบบ Information Centered System เปน

เว็บไซตที่รวบรวมขอมูลภายในโรงเรียนทั้งหมด  

๒)  ระบบขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพมัธยมศึกษา 



๓๐ 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

Secondary Education Service Area (SESA) 

๓)  ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (EMIS) 

กลุมบริหารวิชาการ 

๑) งานทะเบียนวัดผลใชโปรแกรม Secondary เพ่ือ

ใชในการจัดเก็บขอมูลนักเรียน ผลการเรียนของ  

นักเรียนรายบุคคล 

๒)  งานตารางสอนใชโปรแกรม Schedule เพ่ือจัด

ตารางสอนของครูและนักเรียน 

๓)  งานรับนักเรียนและงานทะเบียนวัดผล โดยใช

โปรแกรม Freshy ใชในการกรอกใบสมัครรับนักเรียน

ออนไลน, โปรแกรม Semester ๒๕๕๑ ระเบียน

แสดงผลการเรียนรายภาค และโปรแกรม BookMark 

๒๕๕๑ ในการจัดเก็บคะแนนประเมินผลรายวิชา , 

โปรแกรม PP๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ 

(รายภาค) 

๔)  โปรแกรม SMSS เปนระบบสนับสนุนการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

๕)  โปรแกรม Library ๒๐๐๐ ใชในการสืบคน

หนังสือ และสามารถยืม – คืนหนังสือผานระบบ

เครือขายได 

๖)  การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธโรงเรียนหรือ

กิจกรรมตาง ๆ  

๗)  สารสนเทศของแตละกลุมสาระฯ  

๘)  เว็บไซตงานทะเบียนวัดผล 

๙)  เว็บไซตสื่อนวัตกรรมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

(www.photha.com) 

๑๐)  Google Apps for Education เปนเครื่องมือ

เสริม ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน 

  กลุมบริหารงานบุคคล 

๑) ระบบ My Office เปนระบบสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกสที่ใชในงานสารบรรณทั้งการรับ - สง

ภายในและภายนอกองคกร 

๒) โปรแกรม Teacher Check Time Module เพ่ือ



๓๑ 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

ใชในการลงเวลาปฏิบัติราชการ และรายงานผลการ

มา – กลับ ในการปฏิบัติราชการ  

กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

๑)  โปรแกรม Student Care ระบบลงเวลานักเรียน,

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ,ระบบแจงขาวสาร , 

บันทึกเวลาเรียน, สแกนใบหนา, เยี่ยมบานนักเรียน, 

แจงผลการเรียน, facescan, SDQ 

กลุมบริหารทั่วไป 

๑ )   เ ว็ บ ไ ซ ต โ ร ง เ รี ย น โ พ ธ า วั ฒ น า เ ส นี 

(www.photha.ac.th) เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ

ขาวสารขอมูลโรงเรียน 

๒)  การจัดทําวารสารโรงเรียนเปนรายภาคเรียน ทํา

ใหนักเรียน ผูปกครอง และผูที่ เกี่ยวของทราบ             

ผลการดําเนินงานของโรงเรียนและกิจกรรมตางๆ  

x ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน 

ผูเรียนเปนส าคัญ 

๑.  ครูจั ด โครงการ  กิจกรรมที่ ส ง เสริม 

สนับสนุนใหผูเรียนเกิดทักษะและกระบวนการตาง ๆ 

ที่พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผูเรียนสามารถสรางองค

ความรูที่เกิดจากประสบการณตรง ซึ่งครูมีวิธีการสอน

และสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเรียนการ

สอน มีแหลงเรียนรูสําหรับการเรียนการสอนที่

พอเพียง มีความหลากหลาย ทันสมัยทั้งภายในและ

ภายนอก 

๒. ครูมีการวิเคราะหหลักสูตรและออกแบบ

การจัดการเรียนรูหลากหลายสอดคลองตามศักยภาพ 

ของผูเรียน เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมผูเรียนตาม

ความถนัดและความสนใจ  

๓. โรงเรียนมีการจัดหองเรียน โดยจําแนก

หองเกง กลาง ออนไวแลว ทําใหงายและสะดวกตอ      

การจัดการเรียนการสอนของครู โดยแตละหองเรียนมี

จุดเนนที่ตางกัน 

x ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน 

ผูเรียนเปนส าคัญ 

 ไมมี 

สรุปผล 



๓๒ 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

๔. ครูทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองจากการ

เขาอบรมในปการศึกษา ๒๕๖๒ และการเขารวม

ประชุม อบรม สัมมนา ในสาขาวิชาที่สอนและ

เกี่ยวของจากหนวยงานและสถาบันตางๆ เปนการ

พัฒนาตนเองในการนําความรูมาพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันเปน

ประโยชนในการพัฒนาผูเรียน อีกทั้งมีการสรางชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในการชวยกัน

พัฒนาการจัดการเรียนรูรวมกัน  

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ

ระดับชาติ(O-NET) ของทุกรายวิชาทุกระดับใหสูงขึ้นและสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางชัดเจน 

๒. การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 

๓. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย ติดตามผล

การนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 

๔. สถานศึกษาควรกําหนดแผนการพัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แกไข

คุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ความตองการและการชวยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 

๒๑ 

๒. สนับสนุนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการและปริมาณงาน 

๓. สงเสริมใหครูไดมีการพัฒนาความรูความสามารถในทักษะดานตางๆ ใหมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สวนที ่๔ ภาคผนวก 
 

y บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา   
   ขัน้พื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

y มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  

y คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

y ประกาศกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ 

   ภายในของสถานศึกษา  

y ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

   ของสถานศึกษา 

y ประกาศกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

y การใหความเห็นชอบ เรื่อง กําหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายที่กําหนดของสถานศึกษาระดับ   

   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใจของสถานศึกษา 

y แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

y ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

y หนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
y คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  

   ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

y สรุปผลการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 
 

 

 
 



บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

 

 

     โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

 

    วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 

 ตามที่โรงเรียนได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนได้ด าเนิน       

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามเป้าประสงค์ 

 

 ข้าพเจ้า  นายสายัณห์  จังพานิช  ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  และเปนตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  จึงได้ลงลายมือชื่อใ ห้ความ

เห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาไว้  ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

                   ลงชื่อ     

                                  (นายสายัณห์  จังพานิช) 

                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
 



 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

โรงเรียน โพธาวัฒนาเสนี 
 

ศูนยเครือขาย สหวิทยาเขต ๔      ต าบล  คลองตาคต 

อ าเภอ โพธาราม                  จังหวัด  ราชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

ค าน า 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปน

กระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่แทจริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยไดก าหนดไว

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๔๘ ให

ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ก าหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด

ตองด าเนินการอยางตอเนื่อง  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก 

  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จึงไดด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับด าเนินงานตาม 

นโยบาย และจุดเนนในระดับสถานศึกษา โดยใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือการ 

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑   ทั้งนี ้โรงเรียนไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษาและ ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาและก าหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒  เปนตนไป 

  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกทาน ที่ม ี

สวนรวมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดคาเปาหมายส าหรับการพัฒนาในครั้งนี้และหวังวาเอกสารฉบับนี้ 

จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในการด าเนินงานใชมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ 

พัฒนา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนตอไป 

 

 

 

 

 

   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

              ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน 

     โพธาวัฒนาเสนี วิชาการดี มีคุณธรรม นอมน าเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูมาตรฐานสากล 

พันธกิจ  

   ๑. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถดานวิชาการ 

   ๒. สงเสริมปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค  

   ๓. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

   ๔. สงเสริมความสัมพันธกับชุมชนและองคกรตางๆใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 

   ๕. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

   ๖. สงเสริมครูและนักเรียนใหนอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด าเนินชีวิต 

   ๗. สงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิผล 

เป้าหมาย 

   ๑. นักเรียนมีความสามารถดานวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมตามศักยภาพของตน 

   ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

   ๔. โรงเรียนใชแหลงเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางคุมคา 

   ๕. ชุมชนและองคกรตางๆมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน 

   ๖. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

   ๗. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางหลากหลาย 

   ๘. ครูและนักเรียนนอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด าเนินชีวิต 

   ๙. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

   ดวยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  เปนเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียน

การสอนและสงเสริมการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด และเปนไปตาม

เจตนารมณวัตถุประสงคการจัดการศึกษาแหงชาติ พรอมสนองตอบความตองการของผูปกครอง และ

เอกลักษณของทองถิ่น และขับเคลื่อนดวยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าป เพ่ือ

พัฒนาสูคุณภาพทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั่วไป 

   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เอกลักษณของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

ครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู  รวมทั้งสอดคลองกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชน และ

ทองถิ่น ส าหรับใชด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน 

   ทั้งนี้ ใหมีผลด าเนินการตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป 

        ประกาศ ณ วันที่   ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

                            
         (นายวรากุล  หงษเทียบ) 

                                                              ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 

๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปาหมายและยุทธศาสตร

อยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา 

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จึงไดก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากร  ทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง 

และชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพ่ือน าไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ

ภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จึงไดด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับด าเนินงานตาม 

นโยบาย และจุดเนนในระดับสถานศึกษา โดยใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑   ทั้งนี้ โรงเรียนไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประกาศใชมาตรฐานการศึกษา และก าหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑  เปนตนไป  

      

                                     ประกาศ ณ วันที่  ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

                                          
                                            (นายวรากุล  หงษเทียบ) 

                                               ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

 

 

                                                     (นายสายัณห     จังพานิช) 

                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบทายประกาศโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

_____________________ 

 

  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน  

๓ มาตรฐาน  ดังนี้ 

 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน 

   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค 

 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  ๑)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

     และแกปญหา 

  ๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

  ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

  ๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  ๒)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

  ๓)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

  ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 



 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

 ๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิตได 

 ๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและน าผลมาพัฒนาผูเรียน 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

เรื่อง    ก าหนดคาเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 

  โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

โรงเรียนจึงก าหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน 

ปการศึกษา ๒๕๖๑  เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

การประเมินคุณภาพภายใน  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้   

 

    ประกาศ ณ วันที่  ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

         
                               (นายวรากุล  หงษเทียบ) 

    ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดคาเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน โพธาวัฒนาเสนี    ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี คาเป้าหมาย 

( รอยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่๑  คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

๑)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 

นักเรียนรอยละ ๙๒ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

     แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

นักเรียนรอยละ ๙๓  มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป 

๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 

นักเรียนรอยละ ๘๕  มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป 

๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

นักเรียนรอยละ ๙๐ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

นักเรียนรอยละ ๘๒ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป 

๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 

นักเรียนรอยละ ๙๕ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน                                     

๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 

นักเรียนรอยละ ๙๕ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีข้ึนไป 

๒)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 

นักเรียนรอยละ ๙๕ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีข้ึนไป 

๓)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

นักเรียนรอยละ ๙๑ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีขึ้นไป  

๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

นักเรียนรอยละ ๙๐ มีคุณภาพผาน

เกณฑขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม  

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม 



 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
คาเป้าหมาย 

( รอยละ/ระดับคุณภาพ) 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม 

       หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม  

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

       อยางมีคุณภาพ 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม  

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

       การจัดการเรียนรู 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ   

๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 

       ประยุกตใชในชีวิตได 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม  

๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

  

มีคุณภาพผานเกณฑขั้นพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม  

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม  

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและน าผลมาพัฒนา 

       ผูเรียน 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม  

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ 

       ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

มีคุณภาพผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน ได

คุณภาพระดับยอดเยี่ยม  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียน โพธาวัฒนาเสนี 

ที่  ๔๗  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 

๔๘  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหถือวาการประกัน

คุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ก าหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตองละ

ด าเนินการอยางตอเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในสวนของการ

ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ ระบุให

สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่ เกี่ยวของ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดท า

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหนาที่ในการรวมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

๑. นายวรากุล    หงษเทียบ ต าแหนง   ผูอ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 

๒. นายนิพนธ    แกวจีน  ต าแหนง   รองผูอ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 

๓. นายสายัณห จังพานิช  ต าแหนง   ประธานกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 

๔. นางศรีนภา    พระเดโช ต าแหนง   กรรมการผูแทนครู   กรรมการ 

๕. นายศิวัช บุญเกิด  ต าแหนง   กรรมการผูแทนผูปกครอง  กรรมการ 

๖. นางสาวประภาพร  เพ่ิมโสภา ต าแหนง   ครู     เลขานุการ 

๗. นายปวริศ    นันทรัตนกุล ต าแหนง   ครู     ผูชวยเลขานุการ 

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งทุกคน ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ

การด าเนินงาน เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 

           ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                     

                                                     

                                                       สั่ง  ณ วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                              

                            

                       
      (นายวรากุล   หงษเทียบ) 

      ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 



 

 

 

 
 
 

การใหความเห็นชอบ 

เร่ือง   ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเป้าหมายที่ก าหนดของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  

///////////ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได

พิจารณาเรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายที่ก าหนดของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ

การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แลวนั้น 

///////////คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบใหด าเนินการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมาย 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

 

 

                                                                          (นายสายัณห  จังพานิช) 

                                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

     โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  

             ๒๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                    

  

 



                                                          

 

 

คําสั่งโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

ที่ ๑๒๘ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ๒๕๔๕ 

หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ

ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองด าเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าป

เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และมาตรฐานการศึกษาก าหนดใหสถานศึกษาตองมีการประเมิน

ภายในและจัดท ารายงานเปนประจ าทุกป และเปดเผยใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนไดรับทราบ ประกอบกับ 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ โรงเรยีนไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกาศใช

มาตรฐานการศึกษา และก าหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนา คุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน ในปการศึกษา ๒๕๖๒  และโรงเรียนด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) ซึ่งเปนการสื่อสารใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึง

ความกาวหนาและผลการด าเนินงานจัดการศึกษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องสม่ าเสมอ 

 เพ่ือใหการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจ าปการศึกษา ๒๕๖๒

สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และน ามาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยตามมาตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 

๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ (๑) จึงแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังตอไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 

๑. นายวรากุล   หงษเทียบ           ประธานกรรมการ 

๒. นายนิพนธ  แกวจีน      รองประธานกรรมการ 

๓. นางศรีนภา  พระเดโช           กรรมการ 

๔. นายวิเชียร  พึ่งวร            กรรมการ 

๕. นายพงศพิชิต  อยูจันทร     กรรมการ 

๖. นางเบญจา  ขุนนคร           กรรมการ 

๗. นางเนาวรัตน  ศิริกุลรุงโรจน           กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาที่  ใหค าปรึกษา ขอเสนอแนะ ประสานงานและแกไขปญหาในการประเมินคุณภาพภายในของ

โรงเรียน 



๒ 
 
 ๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย 

๑. นายปวริศ   นันทรัตนกุล     ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวประภาพร  เพ่ิมโสภา    กรรมการ 

๓. นางสาวสาริณ ี    กลอมด ี     กรรมการ 

๔. นางสาวนันทิยา  เอี่ยนวิไล     กรรมการ 

๕. นายพิษณุ  ยงดี      กรรมการ 

๖. นายสามารถ  จิตจรัส     กรรมการ 

๗. นางสาวพรสุดา  อบเชย     กรรมการ 

๘. นางสาวญาดา  ศรีอรุณ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่๑. ประชุม ประสานงาน และติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 

 ๒. ดูแลระบบQAMS รวบรวมจัดท าเอกสารสรุปรายงานการประเมินตนเอง และน าขอมูล

สารสนเทศที่จ าเปนเขาสูระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน  

๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแตละมาตรฐาน ประกอบดวย 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 ๑) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

๑. นางสาวมลวิภา  บุญจันทร   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอภิญญา  ศรีเวียง   กรรมการ 

๓. นางจิราพร  กุลพิพัฒนสัจจะ  กรรมการ 

๔. นางสุมนา  หาญล ายวง   กรรมการ 

๕. นางสาวอันติมา  รุงสวาง   กรรมการ 

๖. นางสาวอธิตา  ประพันธพจน  กรรมการ 

๗. นางสาวนิยดา  ศิลปนภาพร  กรรมการ  

๘. นางสาวสุนันทา  เพ็งม ี  กรรมการและเลขานุการ 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา 

๑. นางสาวรังสิมา  อุณหะ   ประธานกรรมการ 

๒. นายปราโมทย  เพ็งเลา   กรรมการ 

๓. นายเฉลิม เพิ่มนาม   กรรมการ  

๔. นางสาวศลิตา  เกิดผล   กรรมการ 

๕. นางสาวณัฐปวีณ   เปยถนอม  กรรมการ  

๖. นางสาวปวีณสุดา  ฟกเขียว   กรรมการ 

๗. นางสาวนุสรา  สงศรี   กรรมการและเลขานุการ 



๓ 
 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

๑. นายสราวุธ  สุธีรวงศ   ประธานกรรมการ 

๒. นางสนองภัทร  สุธีรวงศ   กรรมการ 

๓. นายกฤษดากร  พลมณ ี  กรรมการ 

๔. นายนวพล  เกิดสุข   กรรมการ 

๕. นางสาวอัมรา กัลปะ   กรรมการ 

๖. นางสาวภูริชญา  เลาศศิวัฒนพงศ  กรรมการและเลขานุการ 

๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. นางสาวเพ็ญนภัส  หีบทาไม  ประธานกรรมการ 

๒. นายสามารถ  เพ็งเลา   กรรมการ 

๓. นางสาววันดี สงวนศักดิ์   กรรมการ 

๔. นายสมบัติ  รุงสวาง   กรรมการ 

๕. นายวัลลภ  อินทรพรหม   กรรมการ 

๖. นางสาวภารดี  ไฝดีโบต   กรรมการและเลขานุการ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. นางสาวรสชกร  บุบผาค า   ประธานกรรมการ 

๒. นายวิชัย    วรพจนมงคล   กรรมการ 

๓. นางดวงพร    อ่ิมแสงจันทร  กรรมการ 

๔. นายปรีชา   กุลพิพัฒนสัจจะ  กรรมการ 

๕. นางสาวศุภิสรา  แตเจริญ   กรรมการ 

๖. นางสาวสุภาพร  แซเจ็ง   กรรมการและเลขานุการ 

๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

๑. นางกลอยใจ  ทองลิ่ม   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวชนกนันท  จันทรศรีนวล  กรรมการ 

๓. นายชัชวาลย  ด าเนินกิจชอบ  กรรมการ 

๔. นางนฤมล  แยมกล่ า   กรรมการ 

๕. นายสันติศักดิ์  ทองสรอย   กรรมการ 

๖. นางสาววิก  ศิริคาม   กรรมการ 

๗. นางสาวฐิติภร  เอี่ยมหรุน   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



๔ 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

 ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

๑. นายวัชรพล  นาคทับ   ประธานกรรมการ 

๒. นายศักรินทร  ชื่นบุญมา   กรรมการ 

๓. นายสกล  ศรีสุกไสย   กรรมการ 

๔. นางสาวนุชนาถ  จูงใจ   กรรมการ 

๕. นายนิกร  ดานปาน   กรรมการ 

๖. นางสาวฆลิตษา  กลาหาญ   กรรมการ 

๗. นางสาวฐิตาพร  ตรียินดี   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

๑. นางสาวประภาพร  บุญลา   ประธานกรรมการ 

๒. นายอนุชา  เหมงเวหา   กรรมการ 

๓. นายวิศวัฒน   วงศวัฑฒนกุล  กรรมการ 

๔. นางพิชญสุฐฌา  เดชเดชาโชติ  กรรมการ 

๕. นายสุรชัย  สรอยทอง   กรรมการ 

๖. นายสุรชัย  ศาลา    กรรมการ 

๘. นายนิโรธ  ชมเดือน   กรรมการ 

๙. นายพิสิฐ  เลิศพันธ   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

๑. นางสาวพิมภัทรา  โควถาวร  ประธานกรรมการ 

๒. นายอนุชา  เจริญผล   กรรมการ 

๓. นางภิตติมาตุ  บุญถนอม   กรรมการ 

๔. นายเสวี  บุญถนอม   กรรมการ 

๕. นางสาวดาราวรรณ  สุขคันธรักษ  กรรมการ 

๖. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา   กรรมการ 

๗. นายมงคล ทองงาม   กรรมการและเลขานุการ 

 ๔) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 

๑. นางสาวธนิษฐนันท  สมจันทร  ประธานกรรมการ 

๒. วาที่ร.ต.อนุสรณ   ทิพยสุข   กรรมการ 

๓. นายศิริชัย   เจียนระลึก   กรรมการ 

๔. นางนภาภรณ  แกวศรี   กรรมการ 

๕. นางรัตนปวัน  จ าปาศรี   กรรมการ    

๖. นายพงษพัฒน   สุขสมบูรณ  กรรมการ 

๗. นายสุริยันต  มาลา   กรรมการและเลขานุการ 



๕ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

 ๒.๑ การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๑. นายนิพนธ   แกวจีน   ประธานกรรมการ 

๒. นางศรีนภา  พระเดโช   กรรมการ 

๓. นายพงศพิชิต  อยูจันทร   กรรมการ 

๔. นายวิเชียร  พึ่งวร    กรรมการ 

๕. นางเบญจา  ขุนนคร   กรรมการ 

๖. นางสาวพัฒนี  มูลดี     กรรมการ 

๗. นางเนาวรัตน  ศิริกุลรุงโรจน  กรรมการ 

๘. นางสาวศศิพิมพ  ใจศร ี  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๑. นางสาวมณีรัตน  กมลพัฒนานันท  กรรมการ 

๒. นางเสริมสุข  จอยทองมูล   กรรมการ 

๓. นางสาวภัทรมน  แกวพรอมฤกษ    กรรมการ 

๔. นางสาวนิสาชล  โปรยสุรินทร  กรรมการ 

๕. นางสาวอินทิรา  ศิลปศร   กรรมการ 

๖. นางสาวกนกวรรณ  ชมญาติ  กรรมการ 

๗. นางสาวโสรยา วรเลธ   กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

๑. นางสายทิพย  เกรียงวงค   ประธานกรรมการกรรมการ 

๒. นายศุภชัย  วัฒนาสุข   กรรมการ 

๓. นาวงสาวธิติมา   วิเศษศิริ   กรรมการ 

๔. นางสาวกรรณิการ   แตงเจริญ  กรรมการ 

๕. นางสาวศิวนันท   ค าภีรทอง  กรรมการ  

๖. นางสาวสุรัชฎา  เพ็ชรนอย   กรรมการ 

๗. นายชัยนันท  ใบเนียม   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

๑. นางพลอยไพรินทร  เอี่ยมวิบูลย  ประธานกรรมการ 

๒. นางจารุนิภา  ดานปาน   กรรมการ 

๓. นางเบญจารัตน  วังมะนาว   กรรมการ 

๔. นางสาวรัชณิยพร  บุญประเสริฐ  กรรมการ 

๕. นางสาวมาลินี  ทรัพยเงิน   กรรมการ 

๖. นางสาวนภัสวรรณ  หนูทอง  กรรมการและเลขานุการ 

กลุมเปาหมาย 



๖ 
 

 

  ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

๑. นางฐิติรัตน  รัตนสมบูรณ   ประธานกรรมการ 

๒. นายบัณฑิต  แกวศรี   กรรมการ 

๓. นายชัยรัตน  เล็กพอ   กรรมการ 

๔. นางสาวสุทธิดา  กองแดง   กรรมการ 

๕. นางสาวพีระยา  ทรงประวัติ  กรรมการ 

๖. นายวรวัชร  รัตนสมบูรณ   กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

๑. นายสามารถ  จิตจรัส   ประธานกรรมการ 

๒. นางนิตยา  วิจารณพล   กรรมการ 

๓. นายฉัตรชัย  นาคสวัสดิ์   กรรมการ 

๔. นางสาวชุติมา  พรายงาม   กรรมการ 

๕. นางสาวปาจรีย   ทับสาย   กรรมการ 

๖. นางสาวรัชญา  วงษจันทด ี  กรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิตได 

๑. นางสาวสกาวเดือน  อินตะวิน  ประธานกรรมการ 

๒. นางลลิตพธู  วัฒนบท   กรรมการ 

๓. นางสาวจันทร     กิจโพธิญาณ  กรรมการ 

๔. นางสาวคติยา  ศรนารายณ   กรรมการ 

๕. นางสาวชุติมา  แกวสุวรรณ   กรรมการ 

๖. นางสาวสุภัทรา  ทับชม   กรรมการ 

๗. นางสาวกมลวรรณ  พุฒิรุงโรจน  กรรมการ 

๘. นางสาวรมิดา   แสงจันทร   กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

๑. นางสาวแวนฟา  ภูระหงษ   ประธานกรรมการ 

๒. นายจงรัก  ปรีชาวัชกุล      กรรมการ 

๓. นางเมตตา  นวมทนง   กรรมการ 

๔. นายวรรณชัย  ฉินสงธีระพานิช  กรรมการ 

๕. นางสาวสรุีพร   แกวพันนัย   กรรมการ 

๖. นางสาวรุงรัตน   ยิ้วศรีคล   กรรมการและเลขานุการ 

  



๗ 
 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๑. นางสาวพรรณวรินทร  สาลี  ประธานกรรมการ 

๒. นางสุพัตรา  พุมบุญทริก   กรรมการ 

๓. นางบุษกร  อวมเครือ   กรรมการ 

๔. นางสาววรรณพร  ทองสมนึก  กรรมการ 

๕. นางสาวสรรัตน กองแกว บุญญะหงษ กรรมการ 

๖. นางสาววาทิณี  พรายงาม   กรรมการ 

๗. นางสาวกรกานต  คงคานอย  กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและน าผลมาพัฒนาผูเรียน 

๑. นายสุวิทย  สมหลักชัย   ประธานกรรมการ 

๒. นางอารี  สมหลักชัย   กรรมการ 

๓. นายหนุม  โพธิ    กรรมการ 

๔. นางสาวธนัญญา  เอมบ ารุง   กรรมการ 

๕. นางสาวณัฐริกา   โดดเจ็ดริ้ว  กรรมการ 

๖. นางสาวอารี  เสมออ่ิม    กรรมการ 

๗. นายธัญพิสิษฐ แกวปากเปาะ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

๑. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา   ประธานกรรมการ 

๒. นายกฤษดา  รุงเรือง   กรรมการ 

๓. นายจิระศักดิ์  ทุบจิ๋ว   กรรมการ 

๔. นางสาวอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ  กรรมการ 

๕. นางสาวนันทนภัส  ประชากูล  กรรมการ 

๖. นางสาวชญาพร   มาเวหา   กรรมการ 

๗. นางสาวพิชามญช  สุขสวาง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ ๑. เก็บรวบรวมขอมูล และประเมินตามประเด็นพิจารณา 

  ๒. จัดท ารายงานตามมาตรฐานที่ไดรับผิดชอบ 

  ๓. สรุปผลการประเมิน 

ทั้งนี้ ใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความรูความสามารถ บังเกิด

ผลดีตอราชการตอไป 

            สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       
 (นายวรากุล   หงษเทียบ) 

ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 



ปฏิทินการปฏิบัตงิานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

เดือน ป รายงานกิจกรรมศึกษา ผูรับผิดชอบ 

มีนาคม ๒๕๖๒                                                                     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

พฤษภาคม ๒๕๖๒                                                                     ประกาศก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา  

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

การให้ความเห็นชอบ เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษา และค่าเป้าหมายที่ก าหนดของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายใจของสถานศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

สิงหาคม  ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดท าเครื่องมือและออกแบบวิธีการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

และคณะกรรมการ 

แต่ละมาตรฐาน 

กันยายน  ๒๕๖๒ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 

คณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน

รวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ 

แต่ละกิจกรรม/โครงการ 

มีนาคม  ๒๕๖๓ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

คณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน

รวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ 

แต่ละกิจกรรม/โครงการ 

 

 



เดือน ป รายงานกิจกรรมศึกษา ผูรับผิดชอบ 

เมษายน  ๒๕๖๓ สรุปและจัดท าร่างรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน 

และผลส าเร็จของการบริหารจัดการให้ครอบคลุม 

มาตรฐานการศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ประจ าป ี๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

เสนอบันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ขัน้พื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

เชิญและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ 

ต่อผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบเอกสารและในเว็บไซต์ 

โรงเรียน 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 



 

                                                                  ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

เรื่อง  ขอเชิญคณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรียน  ผูอ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   จ านวน ๑ ฉบับ 

           ๒.  แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จ านวน ๑ ฉบับ 

ดวย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ก าหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมิน            

ความพรอม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนให

สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา นั้น 

                เพ่ือใหการด าเนินงานดังกลาวขางตนเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จึงใคร-     

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ บุคลากรในสังกัดของทาน คือ นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ ศึกษานิเทศก                   

ช านาญการพิเศษ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไปเปนคณะกรรมการประเมินระบบการประกัน

คุณภาพภายของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ในวันศุกรที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.                    

ณ หองประชุมผูวาการวิบูลย คูหิรัญ (อาคาร ๑ ชั้น ๖) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

      ขอแสดงความนับถือ 

  
            (นายวรากุล  หงษเทียบ) 

        ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

 

กลุมบริหารงบประมาณ 
โทรศัพท ๐๓๒-๒๓๑๐๑๑ ตอ ๒๐๕ 

www. photha.ac.th 
              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ศธ ๐๔๒๓๘.๐๙/ว๒๗๑ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

          ๘๐ หมู ๘ ต.คลองตาคต 

          อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  ๗๐๑๒๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ศธ ๐๔๒๓๘.๐๙/ว๒๗๑ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

          ๘๐ หมู ๘ ต.คลองตาคต 

          อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  ๗๐๑๒๐ 



 

                           ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

เรื่อง  ขอเชิญคณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรียน  ผูอ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
 

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   จ านวน ๑ ฉบับ 

           ๒.  แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จ านวน ๑ ฉบับ 

ดวย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ก าหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมิน            

ความพรอม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนให

สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา นั้น 

                เพ่ือใหการด าเนินงานดังกลาวขางตนเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จึงใคร-     

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ บุคลากรในสังกัดของทาน คือ วาที่รอยตรีอรุณ   เมียดสีนา ศึกษานิเทศก                   

ช านาญการ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไปเปนคณะกรรมการประเมินระบบการประกัน

คุณภาพภายของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ในวันศุกรที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.                    

ณ หองประชุมผูวาการวิบูลย คูหิรัญ (อาคาร ๑ ชั้น ๖) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

      ขอแสดงความนับถือ 

  
            (นายวรากุล  หงษเทียบ) 

        ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

 

กลุมบริหารงบประมาณ 
โทรศัพท ๐๓๒-๒๓๑๐๑๑ ตอ ๒๐๕  

www. photha.ac.th 
                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ศธ ๐๔๒๓๘.๐๙/ว๒๗๑ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

          ๘๐ หมู ๘ ต.คลองตาคต 

          อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  ๗๐๑๒๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ศธ ๐๔๒๓๘.๐๙/ว๒๗๑ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

          ๘๐ หมู ๘ ต.คลองตาคต 

          อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  ๗๐๑๒๐ 



 

                           ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

เรื่อง  ขอเชิญคณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

เรียน  คณบดคีณะศึกษาศาสตร และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   จ านวน ๑ ฉบับ 

           ๒.  แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จ านวน ๑ ฉบับ 

ดวย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ก าหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมิน            

ความพรอม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนให

สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา นั้น 

                เพ่ือใหการด าเนินงานดังกลาวขางตนเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จึงใคร-     

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ บุคลากรในสังกัดของทาน คือ ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล รองหัวหนาภาควิชาฝาย

หลักสูตรจัดการเรียนรู ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

ก าแพงแสน ไปเปนคณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ในวันศุกรที่ ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ณ หองประชุมผูวาการวิบูลย คูหิรัญ (อาคาร ๑ ชั้น ๖) โรงเรียน

โพธาวัฒนาเสนี 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

      ขอแสดงความนับถือ 

  
            (นายวรากุล  หงษเทียบ) 

        ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
 

กลุมบริหารงบประมาณ 
โทรศัพท ๐๓๒-๒๓๑๐๑๑ ตอ ๒๐๕  

www. photha.ac.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ศธ ๐๔๒๓๘.๐๙/ว๒๗๑ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

          ๘๐ หมู ๘ ต.คลองตาคต 

          อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  ๗๐๑๒๐ 



 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

ที ่๔๙/๒๕๖๓ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

ประจ าปการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

ดวยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดประกาศใหสถานศึกษา

ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน เรื่องก าหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยใหสถานศึกษาทุกแหงด าเนินงานและปฏิบัติตามประกาศอยางครบถวน

และตอเนื่อง ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสวน ของการ 

ด าเนินงานตามประกาศในขอ ๖ การจัดใหมีการประกันคุณภาพในภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในอยางนอย ๓ คนที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่หนวยงานตนสังกัดขึ้นทะเบียนไวอยางนอย ๑ คน ทั้งนี้ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียน

โพธาวัฒนาเสนี ก าหนดใหมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขึ้น 

เพ่ือใหเกิดการด าเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้  

๑. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

๑.๑ นางสาวกนิษฐา  เชาววฒันกุล  ผูทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 

๑.๒ วาที่รอยตรีอรุณ   เมียดสีนา  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๑.๓ นางสาวดาราวรรณ  สุขคันธรักษ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ  

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

 ๒.๑ นายวรากุล หงษเทียบ ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางเนาวรัตน  ศิริกุลรุงโรจน  ผูชวยผูอ านวยการกลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 

๒.๓ นายวิเชียร   พ่ึงวร  ผูชวยผูอ านวยการกลุมบริหารงานทั่วไป กรรมการ 

๒.๔ นางเบญจา  ขุนนคร  ผูชวยผูอ านวยการกลุมบริหารวิชาการ กรรมการ 

๒.๕ นายพงศพิชิต  อยูจันทร ผูชวยผูอ านวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 



๒.๖ นางสนองภัทร สุธีรวงศ  หัวหนางานพัฒนาองคกรกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 

๒.๗ นางสาวพัฒนี มูลดี  หัวหนากลุมงานแผนงาน   กรรมการ 

๒.๘ นายปวริศ นันทรัตนกุล หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

๒.๙ นางสาวประภาพร เพ่ิมโสภา  คร ู   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวนันทิยา เอ่ียนวิไล  คร ู   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวสาริณ ีกลอมดี  คร ู   กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวพรสุดา อบเชย  คร ู   กรรมการ 

๒.๑๓ นางสาวญาดา ศรีอรุณ  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ปการศึกษา ๒๕๖๒ และสงรายงานฯ ดังกลาว ที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ใหคณะกรรมการทุกคนที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ จริงจัง อยางเปนกัลยาณมิตร

เพ่ือชวยเหลือสงเสริมพัฒนาโรงเรียนใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง 

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(นายวรากุล หงษเทียบ) 

ผูอ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

 

 



ผลการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

องคปะกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับคุณภาพ 

5 

ยอดยี่ยม 

4 

ดีเลิศ 

3 

ดี 

2 

ปานกลาง 

1 

ปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1.1 การศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่าด้วยการประกันคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษา ตามที่กฎกระทรวงประกาศใช้ 
 9 

   

1.2 การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเรจ็ของแต่ละมาตรฐาน 9     

1.3 การประกาศค่าเป้าหมายแตล่ะมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาให้กลุ่มผูเ้กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
 9 

   

คาเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ 4.33/ดีเลิศ 

องคประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

2.1 การศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความต้องการจ าเปนของสถานศึกษา

อย่างเปนระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 
9     

2.2 การก าหนดวิสัยทัศนพันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นท่ีคุณภาพ

ผู้เรยีนที่สะท้อนคณุภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วม 
9     

2.3 การก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
9     

2.4 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้รียนร่วม

รับผิดชอบและบทบาทหน้าท่ีของผู้เรยีนอย่างชัดเจน 
 9    

2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพใหส้อดคล้องกับ

กิจกรรม โครงการ 
 9    

2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
9     

2.7 การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 
9     

2.8 การก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบตัิที่ชัดเจน 9     

2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้

ความเห็นชอบ 
9     

คาเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ 4.78/ยอดเย่ียม 

องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3.1 การน าแผนปฏิบตัิการประจ าปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม

โครงการที่ก าหนดไว ้
9     

3.2 ผู้รับผิดชอบและผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ี และความรับผด

ชอบตามที่ได้ก าหนดอย่างมีประสทิธิภาพและเกดิประสิทธิผลสูงสุด 
9     

คาเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ 5.00/ยอดเย่ียม 



องคปะกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 

ระดับคุณภาพ 

5 

ยอดยี่ยม 

4 

ดีเลิศ 

3 

ดี 

2 

ปานกลาง 

1 

ปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 4 การจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 

4.1 การก าหนดผูร้ับผดิชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 
9     

4.2 การประเมินและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับ

สถานศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
9     

คาเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ 5.00/ยอดเย่ียม 

องคประกอบท่ี 5 ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.1 การตดิตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าไปใช้ประโยชนใน

การปรับปรุงพัฒนา 
9     

5.2 การด าเนินการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
9     

คาเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ 5.00/ยอดเย่ียม 

องคประกอบท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

6.1 การจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยใช้การประเมินแนวใหม่ 
9     

6.2 การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหค้วามเห็นชอบ 9     

6.3 การเผยแพรร่ายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
9     

คาเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ 5.00/ยอดเย่ียม 

องคประกอบท่ี 7 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

7.1 การพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคน

ในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศกึษาให้เปนองคกรแห่งการเรียนรู ้
9     

7.2 การน าผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเอง

หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไปใช้ประโยชนต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียน

การสอนอย่างต่อเนื่อง 
9     

7.3 การรับการตดิตาม ประเมินคณุภาพการศึกษาเพื่อน าผลมาปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน

ภายนอก 
9     

คาเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ 5.00/ยอดเย่ียม 

 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

องคปะกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ระดับ 

คุณภาพ 

แปล 

ความหมาย 

องคประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.33 4 ดีเลิศ 

องคประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

                     สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

                     ของสถานศึกษา 

4.78 5 ยอดยี่ยม 

องคประกอบที่ 3 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

                     ของสถานศึกษา 
5.00 5 ยอดยี่ยม 

องคประกอบที่ 4 การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 

                     การศึกษาภายในสถานศึกษา 
5.00 5 ยอดยี่ยม 

องคประกอบที่ 5 ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตาม 

                     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5.00 5 ยอดยี่ยม 

องคประกอบที่ 6 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตาม 

                     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5.00 5 ยอดยี่ยม 

องคประกอบที่ 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 

                     ต่อเนื่อง 
5.00 5 ยอดยี่ยม 

ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4.87 5 ยอดยี่ยม 
 

 

เกณฑการประเมินและตัดสินเปนระดับคุณภาพ 
ชวงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

4.50 – 5.00 5 ยอดยี่ยม 

3.75 – 4.49 4 ดีเลิศ 

3.00 – 3.74 3 ดี 

2.50 – 2.99 2 ปานกลาง 

0.00 – 2 .49 1 ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 



ผลการรับรองขอมูลรายงานการประเมินสถานศึกษา 

 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

; ได้ผ่านการตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 

; เนื้อหาได้ผ่านการตรวจสอบที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

; ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา ผลการประเมินตลอดจนความสอดคล้องของผลการประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ

ทิศทางของการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต รวมทั้งข้อมูลที่ตรงสภาพจริงทุกประการ 

ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย ………….4.87…..…. อยู่ในระดับคุณภาพ............ยอดเยี่ยม............... 

 

 

 

              ลงชื่อ                                        ประธานกรรมการ 

(ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล) 

 

              

 ลงชื่อ                                        กรรมการ             ลงชื่อ                                        กรรมการ 

            (ดร.ดาราวรรณ  สขุคันธรักษ)                                (ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรุณ   เมียดสีนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติคณะกรรมการผูประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

1. อาจารย ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล  

อาจารยปร าจ าภาควิชาครุศึกษาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การสอนคณิตศาสตร    

ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) ศึกษาศาสตร-การสอนคณิตศาสตร 

ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

 

2. นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) วิชาเอก ภาษาไทย วิชาโท แนะแนวการศึกษา  

ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษา  

ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา 

 

3. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ เมียดสีนา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 

ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 

ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 

 

 




