
 
 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผล 
การจัดการศกึษามัธยมศึกษา 

 
 
 

ประจําปการศึกษา 2559 
 
 
 
 

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



คํานํา 
 “รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559” ฉบับนี้
มีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5 เรื่องไดแก การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” (Moderate Class More Knowledge) การศึกษา
เพ่ือการมีงานทํา (Transition from School to Work) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT : Distance Learning Information Technology) การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
และการบริหารหลักสูตร (Curriculum Administration) รวมท้ังจุดเนนในการดําเนินงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปงบประมาณ 2559 เพ่ือใหนโยบายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพจึงตองมีการติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องดังกลาว ซ่ึง
จะสงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถเรียนรูดวยตนเอง มีนิสัยใฝ
รูใฝเรียน มีความสามารถทางการคิด การวิเคราะห การแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมนํา
ความรู รักความเปนไทยและตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
 โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ไดจัดทํารายงานฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก คณะกรรมการ รวมท้ังผูเก่ียวของไดใชประโยชนในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการพัฒนา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวา “รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559” ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ
โรงเรียน และผูท่ีเก่ียวของทุกฝายสามารถดําเนินการสงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค ขอขอบคุณคณะทํางานและผูท่ีมีสวนรวมในการจัดทําไว ณ โอกาสนี้ 
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สวนท่ี 4 
แบบติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามัธยมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2559 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป   
คําช้ีแจง  ใหโรงเรียนกรอกขอมูลในชองวางใหครบถวนสมบูรณ 

1. ชื่อโรงเรียน หองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
อําเภอ เมือง จังหวัด แมฮองสอน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
E-mail hongsonsuksa_school@hotmail.com  หมายเลขโทรศัพท 053-612079 

 
2. จํานวนผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียน (ขอมูล 10 มิถุนายน 2558 และ 10 มิถุนายน 2559) 
 

ขอมูลเปรียบเทียบเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 
จํานวนผูบริหาร (ผอ.ร.ร. และ รอง ผอ.ร.ร.) 3 3 
จํานวนครูผูสอน (ผูปฏิบัติการสอนทุกคน) 77 85 
จํานวนนกัเรียน จําแนกเปนระดับชั้น   

• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 306 320 
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 298 300 
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 302 291 
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 247 260 
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 242 234 
• ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 248 233 

รวม 1643 1638 
 

3. การประเมินหรือรางวัล ท่ีโรงเรียนผานเกณฑหรือไดรับรางวัลระดับประเทศ 
   (ถาโรงเรียนไมเคยไดรับรางวัลหรือไมเคยไดรับการประเมินในรายการใดใหทําเครื่องหมาย  

ลงในชองไมเคย หากเคยไดรับรางวัลหรือไดรับการประเมินและผานเกณฑในระดับประเทศใหกรอก ป พ.ศ.  
ท่ีเคยไดรับรางวัลหรือไดรับรองผลการประเมิน) 

รายการ ไมเคยไดรับ เคยไดรับเม่ือ พ.ศ. 
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน   
สถานศึกษาพอเพียง  2552 
โรงเรียนสีขาว  2558 
โรงเรียนพอเพียง   
โรงเรียนประชาธิปไตย   
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  2555 
เกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ. (OBECQA)  2559 
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ตอนท่ี 2  ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ดานคุณภาพผูเรียน 
คําช้ีแจง       ใหโรงเรียนกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และประเมิน 
  ตนเองตามระดับการปฏิบัติ A1-A4  (Tracking System) จํานวน 26 ขอ 
        

ขอ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

 ผูรายงาน ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 A1 A2 A3 A4 

1 
(1.5) 

ผูเรียนท่ีมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง            
รักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

 
 

1600 คน     นางรจิตแกว  
ประวีณชัยกุล 

2 
(1.6) 

ผูเรียนท่ีมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู  
 

1600 คน     นายเจษฎา 
อุชัยวงษ 

3 
(1.4) 

ผูเรียนท่ีมีทักษะดานเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT)  

1640 คน 1600 คน     นายประกิจ 
ผาติจริโชต ิ

4 
(2.1) 

ผูเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
ภาคเรียนท่ี 2 ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป  

 1140 คน     นางรัติกรานต 
สายจีน 

5 
(2.2) 

ผูเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  
ภาคเรียนท่ี 2 ตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป  

916 คน 885 คน     นางรัติกรานต 
สายจีน 

6 
(2.3) 

ผูเรียนท่ีผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ 
จากสถาบันภาษาท่ีไดรับการรับรอง 
 ไมไดเขารับการทดสอบ 
 ไดเขารับการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- จํานวนนักเรียนท่ีเขารับการทดสอบ 
- จํานวนนักเรียนท่ีผานการทดสอบ 

  
 
 
 
120 คน 
120 คน 

    

นางจิรนันท 
คันธีสาร 

7 
(2.4) 

ผูเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนในรายวิชาภาษาตางประเทศ 
ท่ีสอง ภาคเรียนท่ี 2 ตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป 
 ไมมีการจัดการเรียนรู      
 มีการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
- จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป  

 

 
 
 
 

3894 คน 
2762 คน 

 
 
 
 

3826 คน 
3029 คน 

    

นางรัติกรานต 
สายจีน 

 



ห น า  | 3 

 

ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 

ขอ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

 ผูรายงาน ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 A1 A2 A3 A4 

8 
(2.5) 

ผูเรียนท่ีผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศท่ีสอง 
จากสถาบันภาษาท่ีไดรับการรับรอง 
 ไมไดเขารับการทดสอบ 
 ไดเขารับการทดสอบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- จํานวนนักเรียนท่ีเขารับการทดสอบ 
     - จํานวนนักเรียนท่ีผานการทดสอบ 

 

 
 
 
 

0 คน 
0 คน 

    

นางจิรนันท 
คันธีสาร 

9 
(พต) 

 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมี 
ความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ    

 
 
 
317 คน 

    
สาระสนเทศ 
กลุมสาระ 

10 
(2.6) 
 

ผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
 ไมไดเขารับการประเมิน 
 ไดเขารับการประเมิน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- จํานวนนักเรียนท่ีเขารับการประเมิน 
     - จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมิน 

 

 
 
 
 

0 คน 
0 คน 

    

นายประกิจ 
ผาติจริโชต ิ

11 
(3.1) 

ผูเรียนท่ีมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ท่ีแสดงถึงการคิด การตัดสินใจ และการแกปญหา 

- มัธยมศึกษาตอนตน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 
 
911 คน 
727 คน 

    
สาระสนเทศ 
กลุมสาระ 

12 
(3.3) 

ผู เรียนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิด
ในระดับสูง มีเหตุผล 

 1600 คน 
    

นางศรุตา   
เฉลิมผลวงศกุล 

13 
(4.1) 

ผู เรียนท่ี มีความสามารถในการตีความ สื่อสาร และ
สรางสรรค เก่ียวกับภาษาภาพ สัญลักษณ และสัญรูป  

 1600 คน 
    นางรจิตแกว  

ประวีณชัยกุล 

14 
(4.2) 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการแสวงหา สังเคราะหและ
ประเมิน โดยใชขอมูลสารสนเทศ และนําเทคโนโลย ี
มาใชดําเนินการ 

 1500 คน 
    

นายประกิจ 
ผาติจริโชต ิ

15 
(1.7) 

ผูเรียนท่ีแสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง                
ปรากฏเปนท่ีประจักษ   
   -  ระดับชาติ 
   -  ระดับนานาชาต ิ

 
 

6 คน 
0 คน 

 
 

17 คน 
4 คน 

    
สาระสนเทศ 
กลุมสาระ 

16 
(4.3) 

 

ผูเรียนท่ีมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ 
โดยมีการนําเสนอ เผยแพร  

- ระดับชาติ 
- ระดับนานาชาต ิ

 
 

0 คน 
0 คน 

 
 

7 คน 
4 คน 

    
สาระสนเทศ 
กลุมสาระ 
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ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 

ขอ ประเด็นการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

 ผูรายงาน ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 A1 A2 A3 A4 

17 
(4.4) 

 

ผู เรียน ท่ี มีความสามารถใช เทคโนโลยี ในการเรียนรู
ออกแบบ สรางสรรคงานท้ังดานวิชาการและอาชีพ โดยมี
การนําเสนอ สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
ผลงาน 

- ระดับชาติ 
    - ระดับนานาชาติ 

 
 
 
 

10 คน 
0 คน 

 
 
 
 

10 คน 
0 คน 

    

สาระสนเทศ 
กลุมสาระ 

18 
(4.5) 

 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการสรางและประเมินทางเลือก
ในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความตองการของตนเองและสังคม 

 1600 คน     
นางศรุตา   

เฉลิมผลวงศกุล 

19 
(5.1) 

 

ผูเรียนท่ีมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย 
รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย 

 1600 คน     
นางรัฐนันท 
กันทะทรง 

20 
(5.2) 

 
 

ผูเรียนท่ีมีความตระหนัก รอบรู สามารถวิเคราะห
สภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร 
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนท่ีเปนถ่ิน              
ท่ีอยูอาศัยเพ่ือการพัฒนา  

 1550 คน     

นายอภิสิทธ์ิ 
ทองรุง 

21 
(5.3) 

 

ผูเรียนท่ีมีการพัฒนาทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต ในดานการ
จัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม 
และการจัดการสรางงานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 

- มัธยมศึกษาตอนตน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  
 
 
911 คน 
727 คน 

    

นางพัชรินทร   
จุยสําราญ 

22 
(5.4) 

 

ผูเรียนท่ีมีความตระหนักรูในภาวการณของโลก                   
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี คานิยม วิถีชีวิต 

 1550 คน     
นายอภิสิทธ์ิ 

ทองรุง 

23 
(5.5) 

 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 

 1550 คน     
นายอภิสิทธ์ิ 

ทองรุง 

24 
(5.6) 

 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถควบคุม จัดการกับความซับซอน
ในสถานการณตาง ๆ เพ่ือประโยชนสาธารณะ การปกปอง
คุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย 

 1550 คน     
นายอภิสิทธ์ิ 

ทองรุง 

25 
(5.7) 

ผูเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะ
ดวยจิตอาสา 

 1600 คน     นายสุขชัย   
เฉลิมผลวงศกุล 

26 
(5.8) 

ผูเรียนท่ีมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

 1000 คน     นางณัธวลัณน  
แกวปยรัตน 
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ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 
  ขอ 27 – 28 ใหตอบเฉพาะโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียน 
ท่ีจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสากล(รายวิชา IS1, IS2 และกิจกรรม IS3) 
 

ขอ ประเด็นการติดตาม 

ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 
 
 

ผูรายงาน ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

A1 A2 A3 A4 

27 
(1.3) 

 
 

ผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถตาม
สาระการเรียนรูสากล (รายวิชา IS1, IS2 และกิจกรรม 
IS3)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 ไมมีการจัดการเรียนรู 
 มีการจัดการเรียนรู 

รายวิชา IS1  
-จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

  
 
 
 
 
 
 

271 คน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิชญะ 
กันธิยะ 

     -จํานวนนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน 1-4  269 คน 
     รายวิชา IS2  
     -จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

 
 

271 คน 
-จํานวนนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน 1-4  269 คน 

     กิจกรรม IS3  
-จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

 
 

271 คน 
 -จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ผ”  269 คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ไมมีการจัดการเรียนรู 
 มีการจัดการเรียนรู 
    รายวิชา IS1 
     - จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

  
 
 
 

231 คน 

นายพิชญะ 
กันธิยะ 

     - จํานวนนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน 1-4  230 คน 
     รายวิชา IS2  
     - จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

 
 

231 คน 
     - จํานวนนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน 1-4  230 คน 
      กิจกรรม IS3  
     - จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

 
 

231 คน 
     - จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน “ผ”  230 คน 
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ดานคุณภาพผูเรียน  (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นการติดตาม 

ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 
 
 

ผูรายงาน ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

A1 A2 A3 A4 

28 
(3.2) 

 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากล 
ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีข้ึนไป  
(รายวิชา IS1, IS2 และ กิจกรรม IS3)  
 ไมมีการจัดการเรียนรู 
 มีการจัดการเรียนรู 

- จํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
- จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับดีข้ึนไป 
 

  
 
 
 
 
1506 คน 
1399 คน 
 

    

นายพิชญะ 
กันธิยะ 
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ดานระบบการเรียนรู 
คําช้ีแจง       ใหโรงเรียนกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และประเมิน 
         ตนเองตามระดับการปฏิบัติ A1-A4  (Tracking System) จํานวน 11 ขอ 

ขอ ประเด็นการติดตาม 

ผลการดําเนินงาน ระดับการปฏิบัติ 

(โรงเรียนประเมิน
ตนเอง) 

ผูรายงาน ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

A1 A2 A3 A4 

29 
(10.1) 

ครูท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน 
เขียน) หรือโตตอบ ในชีวิตประจําวันได 

 85 คน     นางจิรนันท 
คันธีสาร 

30 
(10.2) 

ครูท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนรู 

 85 คน     นายประกิจ 
ผาติจิรโชติ 

31 
(10.3) 

ครูท่ีมีผลงานนวัตกรรม และเผยแพร  2 คน     นางณรฎา  
มธุรส 

32 
(10.4) 

ครู ท่ี มีผลงานดานการจัดการเรียนการสอนไปรวม
นําเสนอระดับชาต ิ

 85 คน     สารสนเทศ
กลุมสาระ 

33 
(10.5) 

ครูท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติในรูปแบบการ
ประชุม อบรม สัมมนา หรอืผานระบบ Internet 

 85 คน     สารสนเทศ
กลุมสาระ 

34 
(10.6) 

ครู ท่ี ไดรับการยอมรับ ยกยอง ประกาศเกียรติ คุณ      
เปนครูดี ทุกดานตั้งแตระดับเขตพ้ืนท่ีข้ึนไป 

 
 

22 คน     นางณรฎา  
มธุรส 

35 
(10.7) 

ครูท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 85 คน     สารสนเทศ
กลุมสาระ 

36 
(10.8) 

ครูท่ีไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้น
เรียนโดยเขตพ้ืนท่ี หรือผูบริหารสถานศึกษา หรือ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู อยางนอยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

 85 คน     

นายสุทัศน
สมบูรณ 

37 
(10.9) 

ครูท่ีนําเสนอผลการสอนตอผูท่ีเก่ียวของอยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

 85 คน     นายสุทัศน
สมบูรณ 

38 
(10.10) 

ครูท่ีจัดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีชวยสงเสริมและสราง
เสริมผูเรียน ในดานสติปญญา รางกาย อารมณ และ
สังคมไดเปนอยางดี ทําใหผูเรียนเรียนดวยความสุข รัก
การเรียน และเปนคนใฝเรียนใฝรู 

 85 คน     

นายสุทัศน
สมบูรณ 

39 
(10.11) 

ครูท่ีไดรับการพัฒนาโดยการเขารวมอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ ไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง 

 85 คน     นางณรฎา  
มธุรส 
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ดานระบบการเรียนรู (ตอ) 
คําช้ีแจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม 

 ในแตละขอเลือกไดเพียง 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน  3 ขอ 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียนประเมิน

ตนเอง) 
ผูรายงาน 

A1 A2 A3 A4 

40 
(7.2) 

ลักษณะท่ีโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสองในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 จัดเปนกิจกรรมกลุมสนใจ/ชุมนุม/ชมรม  
  จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม บางหองเรียน และบางชั้นป 
 จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ทุกหองเรียน แตบางชั้นป หรือทุกชั้นป แตบางหองเรียน 
 จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม ทุกหองเรียนและทุกชั้นป 
 

    

นางจิรนันท 
คันธีสาร 

41 
(9.1) 

ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญาในทองถ่ิน 
 สอดแทรกสาระทองถ่ินหรือใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 1 – 2 กลุมสาระการ
เรียนรู  
 สอดแทรกสาระทองถ่ินหรือใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 3 – 4 กลุมสาระการ
เรียนรู 
 สอดแทรกสาระทองถ่ินหรือใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 5 – 6 กลุมสาระการ
เรียนรู 
 สอดแทรกสาระทองถ่ินหรือใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 7 – 8 กลุมสาระการ
เรียนรู 
 

    

นายอภิสิทธ์ิ 
ทองรุง 

42 
(9.2) 

ลักษณะการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษา สภาวการณโลก  
 มีการจัดสอดแทรกในรายวิชา 1 – 2 กลุมสาระการเรียนรู 
 มีการจัดสอดแทรกในรายวิชา 3 – 4 กลุมสาระการเรียนรู 
 มีการจัดสอดแทรกในรายวิชา 5 – 6 กลุมสาระการเรียนรู 
 มีการจัดสอดแทรกในรายวิชา 7 – 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 

    

นางณัธวลัณน   
แกวปยรัตน 
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ดานระบบการเรียนรู (ตอ) 
คําช้ีแจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม 
 ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 7 ขอ 
 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียนประเมิน

ตนเอง) 
ผูรายงาน 

A1 A2 A3 A4 

43 
(6.1) 

โรงเรียนมี ลักษณะ/รูปแบบ ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
 จัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 มีการจัดโครงสรางแผนการเรียนท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ 

ชุมชน 
 มีรายวิชาท่ีสงเสริมความสามารถในการอาน  การเขียน 
 มีรายวชิาท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห  การคิดสรางสรรค  การสรางความรวมมือใ

การทํางานและการสื่อสาร 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

นางบุษบง  
ชัยเทพ 

44 
(6.2) 

ลักษณะท่ีโรงเรียนจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  
 สงเสริมใหผูเรียนไดทําโครงงาน 
 สงเสริมใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง 
 สงเสริมใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานของตนเองตอผูอ่ืน 
 สงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูไปใชประโยชนตอสังคม 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

นางบุษบง  
ชัยเทพ 

45 
(6.3) 

ลักษณะท่ีโรงเรียนจัดรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกับผูเรียน 
 มีการสํารวจและสรุปขอมูลความตองการของผูเรียน 

 มีการสํารวจและสรุปขอมูลความตองการของชุมชน 
 มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกับความตองการอัตรากําลังแรงงาน 
ของชุมชน 

  

 

 

  

นางบุษบง  
ชัยเทพ 

46 
(6.4) 

ลักษณะท่ีโรงเรียนจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพท่ีสงเสริมใหผูเรียน 
นํานวัตกรรมและความคิดสรางสรรคไปใชประกอบอาชีพ 
 จัดกิจกรรมในบริการหลกั 5 บริการของงานแนะแนว 
 จัดการเรียนรูในกิจกรรมแนะแนวตามโครงสรางหลักสูตร 
 จัดการเรียนรูโดยบูรณาการการแนะแนวอาชีพในกลุมสาระการเรียนรู 
 จัดการแนะแนวโดยรวมกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก 

   
 

 

 

 

นาง
ภีมณัฏฐรฎาร 

อุชัยวงษ 
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ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียนประเมิน

ตนเอง) 
ผูรายงาน 

A1 A2 A3 A4 

47 
(7.1) 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและ 
เครื่องมือในการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางไร 
 จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยเนน 4 ทักษะทางภาษา (การฟง การพูด 

การอาน การเขียน)  
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร 
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร 
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอร 
 

  
 

  

นางจิรนันท 
คันธีสาร 

48 
(8.1) 

กระบวนการท่ีโรงเรียนใชสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใชภาษาสัญลักษณ  
ภาษาดิจิทัล หรือการเรียนรูดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือการเรียนรู 
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู  
 มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระ 

การเรียนรู 
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ 
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ 

 
 

   

นายประกิจ 
ผาติจริโชต ิ

49 
(8.2) 

กระบวนการท่ีโรงเรียนใชสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหกับผูเรียนไดใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู 
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู  
 มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระ 

การเรียนรู 
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ 
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ 
 

  
 
 

  

นายประกิจ 
ผาติจริโชต ิ
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ดานระบบการบริหารจัดการ 
คําช้ีแจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม 

 ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 11 ขอ 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียนประเมิน

ตนเอง) 
ผูรายงาน 

A1 A2 A3 A4 

50 
(11.1) 

ผูบริหารท่ีสามารถใชภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารได 
 ผูบริหารสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษ 
 ผูบริหารสามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษ 
 ผูบริหารฟงและพูดภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา 
 ผูบริหารอานและเขียนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา 

    
รองผู

อํานวย 
การ

โรงเรียน ฯ 

51 
(11.2) 

ผูบริหารท่ีสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการได 
 มีการวางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
     เพ่ือการบริหารจัดการ 
 มีการนิเทศ ติดตาม ใหการสนับสนุน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) 
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ทางการศึกษาเปนเครื่องมือเพ่ิม   
     ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ทางการศึกษาในการบริหาร 
     จัดการท่ีเปนแบบอยางและสามารถขยายผลได 

    

รองผู
อํานวย 
การ

โรงเรียน ฯ 

52 
(11.3) 

ผูบริหารเขารวมการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาระดับนานาชาต ิ
 เขารวมอบรมในการจัดการศึกษาระดับนานาชาต ิ

    
รองผู

อํานวย 
การ

โรงเรียน ฯ 

 เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาระดับนานาชาต ิ

 นําสิ่งท่ีเรียนรูมาเปนเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 นําสิ่งท่ีเรียนรูมาใชในการบริหารจัดการท่ีเปนแบบอยางและสามารถขยายผลได 

53 
(11.5) 

การนําวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียน  
  ดานบริหารงานวิชาการ 
  ดานบริหารงานท่ัวไป 
  ดานบริหารงานบุคคล 
  ดานบริหารงานงบประมาณ 

    

รองผู
อํานวย 
การ

โรงเรียน ฯ 

54 
(11.4) 

ลักษณะของการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมเผยแพรในโรงเรียน 
 มีระบบการจัดการความรู 

    

นายพีรศักดิ ์
อิทธิศักดิ์ธน

เดช 
 มีการสรางนวัตกรรมจากองคความรู 
 เผยแพรนวัตกรรมภายในประเทศ 
 เผยแพรนวัตกรรมในตางประเทศ 
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ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ) 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียน

ประเมินตนเอง) 
ผูรายงาน 

A1 A2 A3 A4 

55 
(12.1) 

ลักษณะการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 มีการจัดโครงสรางการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    

นายสุขชัย   
เฉลิมผลวงศกุล  มีการแบงใหครูดูแลนักเรียนในอัตราสวน คร:ูนักเรียน ไมเกิน 1:25 

 มีการพัฒนาครูท่ีปรึกษาในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 มีการเสริมสรางทักษะความเขมแข็งและผดุงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

56 
(12.2) 

แนวทางข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล 
 ครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนตามกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
     5 องคประกอบ 

    

นายอภิสิทธ์ิ 
ทองรุง  นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลตามผลการคัดกรอง 

 มีกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไข ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน        
     อยางท่ัวถึง 
 มีรายงานการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาในทุกองคประกอบอยางเปนระบบ 

57 
(12.3) 

การสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อยางตอเนื่อง 
 มีขอมูลผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคลเปนรายภาคเรียนหรือรายป 
 มีการสงตอขอมูลแกครูผูสอนและครูท่ีปรึกษาในระดับชั้นถัดไป 
 มีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลายตามพหุปญญา 
 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพในโอกาสตาง ๆ 
     อยางตอเนื่อง 

    

- งานวัดผล 
- งานระบบดูแล 
- งานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

58 
(13.2) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากรระหวางเครือขาย
โรงเรียนรวมพัฒนา 
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยไปรวมงานในโรงเรียน  
     รวมพัฒนา 
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณโดยใหโรงเรียนรวมพัฒนา   
     มารวมงาน 
 มีการไปใชทรัพยากรของโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา 
 มีการใหโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนามาใชทรัพยากรภายในโรงเรียน 

    

รองผูอํานวย 
การโรงเรียน ฯ 
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ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ) 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียน

ประเมินตนเอง) 
ผูรายงาน 

A1 A2 A3 A4 

59 
(13.3) 

โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนและครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืน 
 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนภายในประเทศ 

    

นางกรุณา 
สมบูรณ  นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนในตางประเทศ 

 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนภายในประเทศ 
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนในตางประเทศ 

60 
(13.1) 

หนวยงาน/สถาบัน/องคกร ท่ีโรงเรียนเปนภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
จัดการศึกษา (มีบันทึกขอตกลงรวมกัน) ในระดับมัธยมศึกษา 
 ระดับทองถ่ิน (ในจังหวัด หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน) 

    

รองผูอํานวย 
การโรงเรียน 

ฯ  ระดับภูมิภาค (ในภาคเดียวกัน) 
 ระดับประเทศ (ในประเทศไทยท่ีไมอยูในจังหวัด เขตพ้ืนท่ี หรือภาค เดียวกัน) 
 ระหวางประเทศ 
 

ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ) 
คําช้ีแจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม 

 ในแตละขอเลือกไดเพียง 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 1 ขอ 

ขอ ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียน

ประเมินตนเอง) 
ผูรายงาน 

A1 A2 A3 A4 

61 
(พต) 

การดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ไมไดดําเนินงาน หรือดําเนินงานไดนอยกวา 4 ขอ 
 ดําเนินงานได 4 – 5 ขอ 
 ดําเนินงานได 6 – 7  ขอ 
 ดําเนินงานไดครบทุกขอ 

    

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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ดานคุณภาพแหลงเรียนรู  
คําช้ีแจง  ใหเลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น 
             การติดตาม ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 
             มีจํานวน 11 ขอ 

ขอ ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียน

ประเมินตนเอง) 
ผูรายงาน 

A1 A2 A3 A4 
62 

(14.1) 
ลักษณะของหองสมุด/ศูนยวิทยบริการของโรงเรียน 
 มีบรรยากาศและสภาพแวดลอม ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและสะดวก ตอการใชงาน 

    นางสาวรัชนี 
วงศตะวัน 

 มีหนังสือ/สื่อ และกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการและความ  
     สนใจของผูใชบริการ 

    
 

 มีระบบบริการสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท่ีทันสมัยรวดเร็ว โดยใช 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยระบบออนไลน  

    
 

 มีการบริหารการจัดการท่ีมีคุณภาพ มีบุคลากรท่ีมุงม่ันงานบริการ มีระบบการ 
     ทํางานและอุปกรณท่ีนํามาใชท่ีเหมาะสม 

    
 

63 
(14.2) 

การใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการของโรงเรียน 
 มีแผนการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการเพ่ือเปนแหลงการเรียนรูได 

    นางสาวรัชนี 
วงศตะวัน 

 มีการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการ จัดกิจกรรมอยางมีชีวิตเปนประจําทุกวัน    
(3 ดี – บรรยากาศดี  บรรณารักษดี หนังสือดี) 

    
 

 มีการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการอยางท่ัวถึงทุกชั้นเรียน      
 มีบันทึกและประเมินผลการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการ      

64 
(14.1) 

หองปฏิบัติการของโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ.2552 
 มีจํานวนหองปฏิบัติการ ครบตามเกณฑการจัดหองพิเศษ* 

    
นายสุรพงษ

ประวีณชัยกุล 

 มีครุภัณฑและอุปกรณประจําหองตามเกณฑข้ันต่ําของหองปฏิบัติการ*      
 มีวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนตามเกณฑข้ันต่ําของหองปฏิบัติการ*      
 มีการจัดการท่ีมีคุณภาพสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู      

65 
(14.2) 

การใชหองปฏิบัติการของโรงเรียน 
 มีแผนการใชหองปฏิบัติการเพ่ือเปนแหลงการเรียนรูได 

    นายสุรพงษ
ประวีณชัยกุล 

 มีการใชหองปฏิบัติการเปนประจําทุกวัน       
 มีการใชหองปฏิบัติการอยางท่ัวถึงทุกชั้นเรียน      
 มีบันทึกและประเมินผลการใชหองปฏิบัติการ 
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ดานคุณภาพแหลงเรียนรู  (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียน

ประเมินตนเอง) 
ผูรายงาน 

A1 A2 A3 A4 
66 

(14.1) 
หองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT (Distance Learning Information 
Technology)  
 มีครุภัณ ฑ และอุปกรณ เทคโน โลยีช วยสอนตามเกณ ฑ ของห องเรียน 
     อิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT 

    นายพีรศักด์ิ 
อิทธิศักด์ิธนเดช 

 มีระบบบันทึกและถายทอดสัญญาณ ภาพและเสียง ท่ีเชื่อมโยงเขาไปในรูปแบบ 
     นําเสนอผานระบบเครือขายเน็ตเวิรคอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

     

 มีการใชระบบฮารดแวรเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรู      
 มีผลงานการพัฒนาซอฟตแวรของครู/นักเรียน ท่ีสนับสนุนกระบวนการเรียนรู      

67 
(14.2) 

การใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT ของโรงเรียน 
 มีแผนการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT 
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT เปนประจําทุกวัน 

    นายพีรศักด์ิ 
อิทธิศักด์ิธนเดช 

 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT อยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน 
 มีบันทึกและประเมินผลการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT 

    
 

68 
(14.1) 

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน 
 มีสารสนเทศและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชแหลงเรียนรู 

    นายพีรศักด์ิ 
อิทธิศักด์ิธนเดช 

 มีสื่อ/อุปกรณในแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการคนควา และสงเสริมการเรียนรู      
 มีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความ 
     สนใจของผูใชบริการ 

    
 

 มีการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยการมีสวนรวมของครูและนักเรียน      
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ดานคุณภาพแหลงเรียนรู (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ 
(โรงเรียน

ประเมินตนเอง) 
ผูรายงาน 

A1 A2 A3 A4 
69 

(14.2) 

การใชแหลงเรียนรูอ่ืนๆภายในโรงเรียน 
 มีแผนการใชแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในโรงเรียน 

    นายพีรศักด์ิ 
อิทธิศักด์ิธนเดช 

 มีการใชแหลงเรียนรูเพ่ือสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูเปนประจําทุกวัน       
 มีการใชแหลงเรียนรูอยางท่ัวถึงทุกชั้นเรียน      
 มีบันทึกและประเมินผลการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน      

70 
(15.1) 

การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ทุก
ภาคสวนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 มีการศึกษาและจัดการความรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน  

    นายพีรศักด์ิ 
อิทธิศักด์ิธนเดช 

 มีการจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน เปนรายกลุมสาระการเรียนรู      
 มีการจัดทําเปนฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน ท่ีครอบคลุมสถาบันและ   
     องคกรตางๆ 

     

 มีแผนการใชแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ      
71 

(15.2) 
การใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรู ธรรมชาติ ภูมิศาสตร 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง 
 มีการประสานชุมชนเพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ 

    นายพีรศักด์ิ 
อิทธิศักด์ิธนเดช 

  มีกิจกรรม/โครงการท่ีใหนักเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู      
  มีบันทึกขอมูลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ      
  มีสรุปผลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูประจําป      
72 

(15.3) 
เครือขายสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาดานแหลงเรียนรูจาก
หนวยงานอ่ืนๆ 
 สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ 

    นายพีรศักด์ิ 
อิทธิศักด์ิธนเดช 

  สถาบันอุดมศึกษา ตางประเทศ      
  องคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน ในประเทศ      
  องคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน ตางประเทศ      
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 ตอนท่ี 3  วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 

คําช้ีแจง ใหเขียนบรรยายวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของโรงเรียนท่ีใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอย 1 วิธี   
            ประมาณ 1 หนากระดาษ A4  
 
 วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ  ใชการบูรณาการ

ระบบบริหารงานคุณภาพโสภา (SOPAA Quality management system) รวมกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดวยหองสอนโมเดล (HONGSON Model) นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําโครงการและกิจกรรมสนับสนุน

การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนอยางนอย ๒ โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือ

ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานรายวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ อยางนอย

รอยละ ๕ และเพ่ิมอัตราการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนหองสอน

ศึกษา  ในพระอุปถัมภฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ อยางนอยรอยละ ๘๕ โดยโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระ

อุปถัมภฯ ไดใชวิธีปฏิบัติท่ีดีคือ ระบบบริหารงานคุณภาพโสภา (SOPAA Quality management system) 

อันประกอบดวยข้ันตอน ๕ ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี ๑ สํารวจความตองการและสนใจ ข้ันท่ี ๒ วางแผนเตรียมการไว

ใหครบถวน ข้ันท่ี ๓ ดําเนินการตามลําดับไมเรรวน ข้ันท่ี ๔ ประเมินผลครบถวนทุกกิจกรรม ข้ันท่ี ๕ สรุปผล

และนําไปประยุกตใชพัฒนากิจกรรมใหมตามตองการ มาขับเคลื่อนการบริหารงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนรวมกับหองสอนโมเดล (HONGSON Model) ซ่ึงไดวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไวอยางครอบคลุม เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินธุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผลการดําเนินงานของการใชวิธีปฏิบัติท่ีดี มีดังนี้ 

 ๑. โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมมากมายท่ีทําใหเกิดการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาของนักเรียนท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน และไดรับการยอมรับจาก

ผูปกครองและนักเรียนในจังหวัดแมฮองสอน เชน การเปดแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี

ตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูปกครอง การเปดหองเรียนสอนเสริมความรูภาษาอังกฤษ รวมโครงการ

เรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

 ๒. โรงเรียนสามารถยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ ในรายวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ สูงข้ึนกวาคาเฉลี่ยของโรงเรียนในป

การศึกษา ๒๕๕๗ โดยคณิตศาสตร ม.๓ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๘.๕๔  และ ม.๖ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๘.๕๑ วิชา

ภาษาอังกฤษ ม.๓ เพ่ิมข้ึน  รอยละ ๑๓.๗๑  และ ม.๖ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕.๓๐ ซ่ึงมากกวาท่ีไดตั้งไวคือ รอยละ ๕ 

 ๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ สามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
จํานวนรอยละ ๙๑.๓๙ ซ่ึงมากกวาท่ีไดตั้งไวคือ รอยละ ๘๕ 
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ตอนท่ี 4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
คําช้ีแจง ใหระบุปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของโรงเรียนตามประกาศ สพฐ. 
             ท่ี 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 - 2561) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะตอ สพม. ขอเสนอแนะตอ สพฐ. 

ดานคุณภาพผูเรียน -   

ดานระบบการเรยีนรู -   

ดานระบบการบริหาร
จัดการ 

-   

ด านคุณภาพแหล ง
เรียนรู 

-   

 
 
   ลงชื่อ..............................................................ผูกรอก/ ผูบันทึกขอมูล 
                    (นายสมชาย  ซอแอ) 
                           งานสารสนเทศโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
  
   ลงชื่อ..............................................................ผูรับรองขอมูลระดับโรงเรียน 
                   (นายยิ่งยศ  จันทรชิต) 
                                        รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน 
                              ผูอํานวยการโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 
 
   ลงชื่อ..............................................................ผูตรวจสอบขอมูลระดบัเขตพ้ืนท่ี 
         (.............................................................) 
 
 
หมายเหตุ   - ผูกรอก/ ผูบันทึกขอมูล   หมายถึง  ผูท่ีโรงเรียนมอบหมายใหตอบแบบติดตาม 
     - ผูรับรองขอมูลระดับโรงเรียน   หมายถึง ผูอํานวยการ หรือ รองผูอํานวยการ 
     - ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตพ้ืนท่ี  หมายถึง ศึกษานิเทศก หรือ รอง ผอ.สพม.



 
 

ภาคผนวก 



๑ 

 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนหอ้งสอนศึกษำ ในพระอปุถัมภ์ฯ 
ที่ 299/๒๕60 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประจ ำปี ๒๕59  
โรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระอุปถัมภ์ฯ  

............................................................................ 
  ด้วยโรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระอุปถัมภ์ฯ จะด ำเนินกำรจัดท ำกำรประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ตำมทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรมัธยมศึกษำยุคใหม่ (พ.ศ. 2553-2561) ประจ ำปี ๒๕
59 เพื่อรำยงำนต่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๔  เพื่อให้กำรจัดท ำกำรประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ของโรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีข้อมูลถูกต้อง
สมบูรณ์ จึงด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้ำที่ก ำกับ ดูแล ให้ค ำปรึกษำกำรจัดท ำกำรประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำมัธยมศึกษำของโรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้ด ำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อยประกอบด้วย :- 

๑.๑  นำยย่ิงยศ    จันทรชิต  ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำยอัมพวำร อิตุพร   รองประธำนกรรมกำร 
1.3  นำงกรุณำ  สมบูรณ์   กรรมกำร 

  ๑.4  นำยสุขชัย  เฉลิมผลวงศ์กุล  กรรมกำร 
  1.5  นำยสุรพงษ์ ประวีณชัยกุล  กรรมกำร 
  ๑.6  นำงอ ำภำ  ธนะปำน  กรรมกำร 

๑.7  นำยสมชำย           ซอแอ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.  คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน   มีหน้ำที่ รวบรวม

ข้อมูล และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนคุณภำพผู้เรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระ
อุปถัมภ์ฯ ประกอบด้วย  :- 
  ๒.๑  นำงศรุตำ    เฉลิมผลวงศ์กุล  ประธำนกรรมกำร 

๒.๒  นำงรจิตแก้ว   ประวีณชัยกุล  รองประธำนกรรมกำร 
2.3  นำยเจษฎำ   อุชัยวงษ์   กรรมกำร 
๒.๔  นำยประกิจ   ผำติจิรโชติ  กรรมกำร 
2.5 นำงรัติกรำนต์   สำยจีน   กรรมกำร 
2.6 นำงจิรนันท์   คันธีสำร   กรรมกำร 
2.7 นำงบุษบง    ชัยเทพ   กรรมกำร 
2.8 นำงรัฐนันท์   กันทะทรง  กรรมกำร 
2.9 นำยอภิสิทธ์ิ   ทองรุ่ง   กรรมกำร 
2.10 นำยสุขชัย   เฉลิมผลวงศ์กุล  กรรมกำร 
2.11 นำยพิชญะ   กันธิยะ   กรรมกำร 
2.12 นำงพัชรินทร์   จุ้ยส ำรำญ  กรรมกำร 
2.13 นำงณัธวลัณน์   แก้วปิยรัตน์  กรรมกำร 



๒ 

 

2.14 นำงสำวมัณฑลี   จิตเจนสุวรรณ  กรรมกำร 
2.15 นำยณรงค์ศักดิ์    ขันธปรำบ  กรรมกำร 
2.16 นำงสำวตวงทอง   ไชยลำม   กรรมกำร 
2.17 นำยชัชวำลย์   ขวำแซ้น   กรรมกำร  
2.18 นำงสำวรัตนำภรณ์  ค ำยอง   กรรมกำร 
2.19 นำยปพนสรรค์   โสภำ   กรรมกำร 
2.20 นำยณัฐพงษ์    ช ำนำญตำ  กรรมกำร 
2.21 นำงสำวจันทนำ   สุปิณะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

3.  คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ด้านระบบการเรียนรู้  มีหน้ำที่ รวบรวม
ข้อมูล และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนระบบกำรเรียนรู้ ของโรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระ
อุปถัมภ์ฯ ประกอบด้วย  :- 

3.๑  นำยสุทัศน์   สมบูรณ์   ประธำนกรรมกำร 
3.๒  นำงบุษบง   ชัยเทพ   รองประธำนกรรมกำร 
3.3  นำงจิรนันท์   คันธีสำร   กรรมกำร 
3.๔  นำงณรฎำ   มธุรส   กรรมกำร 
3.5 นำยประกิจ   ผำติจิรโชติ  กรรมกำร 
3.6 นำงภีมณัฏฐรฎำร์   อุชัยวงษ์   กรรมกำร 
3.7 นำยอภิสิทธ์ิ   ทองรุ่ง   กรรมกำร 
3.8 นำงสำวมัณฑลี   จิตเจนสุวรรณ  กรรมกำร 
3.9 นำงสำวจันทนำ   สุปิณะ   กรรมกำร 
3.10 นำงสำวตวงทอง   ไชยลำม   กรรมกำร 
3.11 นำยชัชวำลย์   ขวำแซ้น   กรรมกำร  
3.12 นำงสำวรัตนำภรณ์  ค ำยอง   กรรมกำร 
3.13 นำยปพนสรรค์  โสภำ   กรรมกำร 
3.14 นำยณัฐพงษ์    ช ำนำญตำ  กรรมกำร 
3.15 นำยณรงค์ศักดิ์    ขันธปรำบ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 

4. คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการบริหารจัดการ  มีหน้ำที่ รวบรวม
ข้อมูล และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระ
อุปถัมภ์ฯ ประกอบด้วย  :- 

4.๑  นำยย่ิงยศ    จันทรชิต  ประธำนกรรมกำร 
4.๒  นำยอัมพวำร อิตุพร   รองประธำนกรรมกำร 
4.3  นำยสุขชัย   เฉลิมผลวงศ์กุล  กรรมกำร 
4.๔  นำงพัณณิน   แพ่งสุภำ  กรรมกำร 
4.5  นำยอภิสิทธ์ิ   ทองรุ่ง   กรรมกำร 
4.6  นำยพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช  กรรมกำร 
4.7  นำงรัติกรำนต์   สำยจีน   กรรมกำรและเลขำนุกำร  



๓ 

 

5. คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้   มีหน้ำที่ 
รวบรวมข้อมูล และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนคุณภำพแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนห้องสอนศึกษำ 
ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกอบด้วย  :- 

5.๑  นำยสุรพงษ์   ประวีณชัยกุล  ประธำนกรรมกำร 
5.๒  นำงสำวรัชนี   วงศ์ตะวัน  รองประธำนกรรมกำร 
5.3  นำยพีรศักดิ์   อิทธิศักดิ์ธนเดช  กรรมกำร 
5.4  นำยปิยพล   คันทะ   กรรมกำร 
5.5  นำยสุบิน    เครือแก้ว  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

ให้ครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่เต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพื่อให้งำนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2560 
 
 

 
(นำยยิ่งยศ  จันทรชิต) 

รองผู้อ ำนวยกำร  รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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