รายงานการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

ประจําปการศึกษา 2559

โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
“รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559” ฉบับนี้
มีวัตถุประสงค เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 – 2561) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 เรื่องไดแก การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” (Moderate Class More Knowledge) การศึกษา
เพื่ อ การมี ง านทํ า (Transition from School to Work) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT : Distance Learning Information Technology) การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
และการบริ ห ารหลั ก สู ต ร (Curriculum Administration) รวมทั้ ง จุ ด เน น ในการดํ า เนิ น งานสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปงบประมาณ 2559 เพื่อใหนโยบายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพจึงตองมีการติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องดังกลาว ซึ่ง
จะสงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถเรียนรูดวยตนเอง มีนิสัยใฝ
รูใฝเรียน มีความสามารถทางการคิด การวิเคราะห การแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมนํา
ความรู รักความเปนไทยและตามแนวทางประเทศไทย 4.0
โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ไดจัดทํารายงานฉบับนี้ขนึ้ เพื่อเปนแนวทางสําหรับโรงเรียน
ศึกษานิเทศก คณะกรรมการ รวมทั้งผูเกี่ยวของไดใชประโยชนในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการพัฒนา
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา หวั งเป น อย างยิ่ งว า “รายงานการติ ดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559” ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ
โรงเรีย น และผูที่เกี่ยวของทุ กฝายสามารถดําเนิ น การส งเสริมการจั ดการศึกษาให บรรลุตามเป าหมายและ
วัตถุประสงค ขอขอบคุณคณะทํางานและผูที่มีสวนรวมในการจัดทําไว ณ โอกาสนี้

สารบัญ
หนา
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1

ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

2

- ดานคุณภาพผูเรียน

2

- ดานระบบการเรียนรู

7

- ดานระบบการบริหารจัดการ

11

- ดานคุณภาพแหลงเรียนรู

14

ตอนที่ 3 วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)

17

ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

18

ภาคผนวก

19
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สวนที่ 4

แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง ใหโรงเรียนกรอกขอมูลในชองวางใหครบถวนสมบูรณ

1. ชื่อโรงเรียน หองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ
อําเภอ เมือง จังหวัด แมฮองสอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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
จํานวนนักเรียน จําแนกเปนระดับชั้น
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
306
320
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
298
300
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
302
291
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
247
260
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
242
234
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
248
233
รวม
1643
1638
3. การประเมินหรือรางวัล ที่โรงเรียนผานเกณฑหรือไดรับรางวัลระดับประเทศ
(ถาโรงเรียนไมเคยไดรับรางวัลหรือไมเคยไดรับการประเมินในรายการใดใหทําเครื่องหมาย 
ลงในชองไมเคย หากเคยไดรับรางวัลหรือไดรับการประเมินและผานเกณฑในระดับประเทศใหกรอก ป พ.ศ.
ที่เคยไดรับรางวัลหรือไดรับรองผลการประเมิน)
รายการ
ไมเคยไดรับ เคยไดรับเมื่อ พ.ศ.
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

สถานศึกษาพอเพียง
2552
โรงเรียนสีขาว
2558
โรงเรียนพอเพียง

โรงเรียนประชาธิปไตย

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
2555
เกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ. (OBECQA)
2559
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ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ดานคุณภาพผูเรียน
คําชี้แจง
ใหโรงเรียนกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และประเมิน
ตนเองตามระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System) จํานวน 26 ขอ
ขอ
1

(1.5)

2

(1.6)

3

(1.4)

4

(2.1)

5

(2.2)

6

(2.3)

7

(2.4)

ประเด็นการติดตาม
ผูเรียนที่มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
รักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ผูเรียนที่มีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู

ผลการดําเนินงาน

ระดับการปฏิบัติ

ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2559
A1 A2 A3 A4

ผู เรียนที่ มี ทักษะด านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร 1640 คน
(ICT)
ผูเรียนที่มีระดับผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
ผูเรียนที่มีระดับผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 916 คน
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป
ผูเรียนที่ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษ
จากสถาบันภาษาที่ไดรับการรับรอง
 ไมไดเขารับการทดสอบ
 ไดเขารับการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนนักเรียนที่เขารับการทดสอบ
- จํานวนนักเรียนที่ผานการทดสอบ
ผูเรียนที่มีระดับผลการเรียนในรายวิชาภาษาตางประเทศ
ที่สอง ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป
 ไมมีการจัดการเรียนรู
 มีการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้
3894 คน
- จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
- จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป 2762 คน



1600 คน

1600 คน



1600 คน



1140 คน



885 คน



ผูรายงาน
นางรจิตแกว
ประวีณชัยกุล
นายเจษฎา
อุชัยวงษ
นายประกิจ
ผาติจริ โชติ
นางรัติกรานต
สายจีน
นางรัติกรานต
สายจีน


นางจิรนันท
คันธีสาร

120 คน
120 คน

3826 คน
3029 คน


นางรัติกรานต
สายจีน
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ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
ขอ

8

(2.5)

9

(พต)

10

(2.6)

11

(3.1)

12

(3.3)

13

(4.1)

14

(4.2)

15

(1.7)

16

(4.3)

ประเด็นการติดตาม
ผูเรียนที่ผานการทดสอบความรูและทักษะภาษาตางประเทศที่สอง
จากสถาบันภาษาที่ไดรับการรับรอง
 ไมไดเขารับการทดสอบ
 ไดเขารับการทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนนักเรียนที่เขารับการทดสอบ
- จํานวนนักเรียนที่ผานการทดสอบ
ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมี
ความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ
ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)
 ไมไดเขารับการประเมิน
 ไดเขารับการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมิน
- จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมิน
ผู เรี ย นที่ มี กิ จ กรรม ผลงาน/โครงงาน การแลกเปลี่ ย น
เรียนรู ที่แสดงถึงการคิด การตัดสินใจ และการแกปญหา
- มัธยมศึกษาตอนตน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห สั ง เคราะห
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิด
ในระดับสูง มีเหตุผล
ผู เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถในการตี ค วาม สื่ อ สาร และ
สรางสรรค เกี่ยวกับภาษาภาพ สัญลักษณ และสัญรูป
ผูเรีย นที่มีความสามารถในการแสวงหา สั งเคราะห และ
ประเมิ น โดยใช ข อ มู ล สารสนเทศ และนํ า เทคโนโลยี
มาใชดําเนินการ
ผูเรียนที่แสดงความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง
ปรากฏเปนที่ประจักษ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
ผูเรียนที่มีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบ
โดยมีการนําเสนอ เผยแพร
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ

ผลการดําเนินงาน

ระดับการปฏิบัติ

ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2559
A1 A2 A3 A4

ผูรายงาน



นางจิรนันท
คันธีสาร

0 คน
0 คน
317 คน



สาระสนเทศ
กลุมสาระ


นายประกิจ
ผาติจริ โชติ

0 คน
0 คน
911 คน
727 คน


สาระสนเทศ
กลุมสาระ



นางศรุตา
เฉลิมผลวงศกลุ

1600 คน
1600 คน



นางรจิตแกว
ประวีณชัยกุล



นายประกิจ
ผาติจริ โชติ

1500 คน

6 คน
0 คน
0 คน
0 คน

17 คน
4 คน
7 คน
4 คน

สาระสนเทศ
กลุมสาระ


สาระสนเทศ
กลุมสาระ
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ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
ขอ

ประเด็นการติดตาม

17 ผู เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถใช เ ทคโนโลยี ใ นการเรี ย นรู
(4.4) ออกแบบ สรางสรรคงานทั้งดานวิชาการและอาชีพ โดยมี
การนํ า เสนอ สื่ อ สาร แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละเผยแพร
ผลงาน
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
18 ผูเรียนที่มีความสามารถในการสรางและประเมินทางเลือก
(4.5) ในการวางแผน ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ความตองการของตนเองและสังคม
19 ผูเ รียนที่มศี ีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในความเปนไทย
(5.1) รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปนพลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย
20 ผูเรียนที่มีความตระหนัก รอบรู สามารถวิเคราะห
(5.2) สภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชนที่เปนถิ่น
ที่อยูอาศัยเพื่อการพัฒนา
21 ผูเรียนที่มีการพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ในดานการ
(5.3) จัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู ทักษะทางสังคม
และการจัดการสรางงานอาชีพเพื่อการมีงานทํา
- มัธยมศึกษาตอนตน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
22 ผูเรียนที่มีความตระหนักรูในภาวการณของโลก
(5.4) ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คานิยม วิถีชีวิต
23 ผูเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นทาง
(5.5) เศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
24 ผูเรียนที่มีความสามารถควบคุม จัดการกับความซับซอน
(5.6) ในสถานการณตาง ๆ เพื่อประโยชนสาธารณะ การปกปอง
คุมครองสังคม สิ่งแวดลอม และอุดมการณประชาธิปไตย
25 ผูเรีย นที่ป ฏิ บัติ กิจ กรรมบริการเพื่ อประโยชน ส าธารณะ
(5.7) ดวยจิตอาสา
26 ผูเรียนที่มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิก
(5.8) ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ผลการดําเนินงาน

ระดับการปฏิบัติ

ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2559
A1 A2 A3 A4

ผูรายงาน



สาระสนเทศ
กลุมสาระ

10 คน
0 คน

10 คน
0 คน
1600 คน



นางศรุตา
เฉลิมผลวงศกลุ

1600 คน



1550 คน



นางรัฐนันท
กันทะทรง

นายอภิสิทธิ์
ทองรุง


นางพัชรินทร
จุยสําราญ

911 คน
727 คน
1550 คน



1550 คน



1550 คน



1600 คน



1000 คน



นายอภิสิทธิ์
ทองรุง
นายอภิสิทธิ์
ทองรุง
นายอภิสิทธิ์
ทองรุง
นายสุขชัย
เฉลิมผลวงศกลุ
นางณัธวลัณน
แกวปยรัตน
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ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
ขอ 27 – 28 ใหตอบเฉพาะโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสากล(รายวิชา IS1, IS2 และกิจกรรม IS3)
ผลการดําเนินงาน
ขอ

ประเด็นการติดตาม

27 ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินความรู ความสามารถตาม
(1.3) สาระการเรียนรูสากล (รายวิชา IS1, IS2 และกิจกรรม
IS3)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
 ไมมีการจัดการเรียนรู
 มีการจัดการเรียนรู
รายวิชา IS1
-จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
-จํานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 1-4
รายวิชา IS2
-จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
-จํานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 1-4
กิจกรรม IS3
-จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
-จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน “ผ”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ไมมีการจัดการเรียนรู
 มีการจัดการเรียนรู
รายวิชา IS1
- จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
- จํานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 1-4
รายวิชา IS2
- จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
- จํานวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 1-4
กิจกรรม IS3
- จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
- จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียน “ผ”

ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2559

ระดับการปฏิบัติ
ผูรายงาน
A1 A2 A3 A4



271 คน
269 คน

นายพิชญะ
กันธิยะ

271 คน
269 คน
271 คน
269 คน

231 คน
230 คน
231 คน
230 คน
231 คน
230 คน

นายพิชญะ
กันธิยะ
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ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
ผลการดําเนินงาน
ขอ

ประเด็นการติดตาม

28 ผูเรียนที่มีผลการประเมินในสาระการเรียนรูสากล
(3.2) ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ในระดับดีขึ้นไป
(รายวิชา IS1, IS2 และ กิจกรรม IS3)
 ไมมีการจัดการเรียนรู
 มีการจัดการเรียนรู
- จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
- จํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป

ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2559

ระดับการปฏิบัติ
ผูรายงาน
A1 A2 A3 A4



นายพิชญะ
กันธิยะ

1506 คน
1399 คน
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ดานระบบการเรียนรู
คําชี้แจง
ใหโรงเรียนกรอกขอมูลตามประเด็นการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และประเมิน
ตนเองตามระดับการปฏิบัติ A1-A4 (Tracking System) จํานวน 11 ขอ
ผลการดําเนินงาน

ขอ

ประเด็นการติดตาม

29
(10.1)
30
(10.2)
31
(10.3)
32
(10.4)
33
(10.5)
34
(10.6)
35
(10.7)
36
(10.8)

ครูที่สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (ฟง พูด อาน
เขียน) หรือโตตอบ ในชีวิตประจําวันได
ครู ที่ ใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการ
จัดการเรียนรู
ครูที่มีผลงานนวัตกรรม และเผยแพร

ครู ที่ มี ผ ลงานด า นการจั ด การเรี ย นการสอนไปร ว ม
นําเสนอระดับชาติ
ครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติในรูปแบบการ
ประชุม อบรม สัมมนา หรือผานระบบ Internet
ครู ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ยกย อ ง ประกาศเกี ย รติ คุ ณ
เปนครูดี ทุกดานตั้งแตระดับเขตพื้นที่ขึ้นไป
ครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรีย นรูเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนภายในและภายนอกสถานศึกษา
ครูที่ไดรับการสังเกตการสอนและนิเทศการสอนในชั้น
เรี ย นโดยเขตพื้ น ที่ หรื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู อยางนอยภาคเรียนละ 1
ครั้ง
37 ครูที่นําเสนอผลการสอนตอผูที่เกี่ยวของอยางนอยภาค
(10.9) เรียนละ 1 ครั้ง
38 ครูที่จัด บรรยากาศในชั้น เรีย นที่ ชวยสงเสริมและสราง
(10.10) เสริม ผู เรี ย น ในด า นสติ ป ญ ญา ร างกาย อารมณ และ
สังคมไดเปนอยางดี ทําใหผูเรียนเรียนดวยความสุข รัก
การเรียน และเปนคนใฝเรียนใฝรู
39 ครู ที่ ได รั บ การพั ฒ นาโดยการเข า ร ว มอบรม ประชุ ม
(10.11) สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ ไมต่ํากวาปละ 40 ชั่วโมง

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียนประเมิน
ปการศึกษา ปการศึกษา
ผูรายงาน
ตนเอง)
2558
2559
A1 A2 A3 A4
85 คน

นางจิรนันท
คันธีสาร
85 คน

นายประกิจ
ผาติจิรโชติ
2 คน

นางณรฎา
มธุรส
85 คน
 สารสนเทศ
กลุมสาระ
85 คน

สารสนเทศ
กลุมสาระ
22 คน

นางณรฎา
มธุรส
85 คน

สารสนเทศ
กลุมสาระ

85 คน


นายสุทัศน
สมบูรณ

85 คน



85 คน



นายสุทัศน
สมบูรณ
นายสุทัศน
สมบูรณ

85 คน



นางณรฎา
มธุรส

ห น า | 8

ดานระบบการเรียนรู (ตอ)
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม
ในแตละขอเลือกไดเพียง 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 3 ขอ
ขอ

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน

40

ลักษณะที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สองในระดับ
(7.2) มัธยมศึกษาตอนปลาย
 จัดเปนกิจกรรมกลุมสนใจ/ชุมนุม/ชมรม
 จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม บางหองเรียน และบางชั้นป
 จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม ทุกหองเรียน แตบางชั้นป หรือทุกชั้นป แตบางหองเรียน
 จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม ทุกหองเรียนและทุกชั้นป
41

ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม
(9.1) ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญาในทองถิ่น
 สอดแทรกสาระทองถิ่นหรือใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 1 – 2 กลุมสาระการ
เรียนรู
 สอดแทรกสาระทองถิ่นหรือใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 3 – 4 กลุมสาระการ
เรียนรู
 สอดแทรกสาระทองถิ่นหรือใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 5 – 6 กลุมสาระการ
เรียนรู
 สอดแทรกสาระทองถิ่นหรือใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 7 – 8 กลุมสาระการ
เรียนรู
ลักษณะการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอาเซียนศึกษา สภาวการณโลก
(9.2)  มีการจัดสอดแทรกในรายวิชา 1 – 2 กลุมสาระการเรียนรู
 มีการจัดสอดแทรกในรายวิชา 3 – 4 กลุมสาระการเรียนรู
 มีการจัดสอดแทรกในรายวิชา 5 – 6 กลุมสาระการเรียนรู
 มีการจัดสอดแทรกในรายวิชา 7 – 8 กลุมสาระการเรียนรู
42

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียนประเมิน
ตนเอง)

ผูรายงาน

A1 A2 A3 A4



นางจิรนันท
คันธีสาร



นายอภิสิทธิ์
ทองรุง


นางณัธวลัณน
แกวปยรัตน
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ดานระบบการเรียนรู (ตอ)
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม
ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 7 ขอ
ขอ
43

(6.1)

44

(6.2)

45

(6.3)

46

(6.4)

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน
โรงเรียนมี ลักษณะ/รูปแบบ ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
 จัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 มีการจัดโครงสรางแผนการเรียนที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ชุมชน
 มีรายวิชาที่สงเสริมความสามารถในการอาน การเขียน
 มีรายวิชาที่สงเสริมการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การสรางความรวมมือใ
การทํางานและการสื่อสาร
ลักษณะที่โรงเรียนจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
 สงเสริมใหผูเรียนไดทําโครงงาน
 สงเสริมใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง
 สงเสริมใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานของตนเองตอผูอื่น
 สงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูไปใชประโยชนตอสังคม
ลักษณะที่โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกับผูเรียน
 มีการสํารวจและสรุปขอมูลความตองการของผูเรียน
 มีการสํารวจและสรุปขอมูลความตองการของชุมชน
 มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
 มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับความตองการอัตรากําลังแรงงาน
ของชุมชน
ลักษณะที่โรงเรียนจัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่สงเสริมใหผูเรียน
นํานวัตกรรมและความคิดสรางสรรคไปใชประกอบอาชีพ
 จัดกิจกรรมในบริการหลัก 5 บริการของงานแนะแนว
 จัดการเรียนรูในกิจกรรมแนะแนวตามโครงสรางหลักสูตร
 จัดการเรียนรูโดยบูรณาการการแนะแนวอาชีพในกลุมสาระการเรียนรู
 จัดการแนะแนวโดยรวมกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียนประเมิน
ตนเอง)

ผูรายงาน

A1 A2 A3 A4





นางบุษบง
ชัยเทพ






นางบุษบง
ชัยเทพ







นางบุษบง
ชัยเทพ






นาง
ภีมณัฏฐรฎาร
อุชัยวงษ
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ขอ

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและ
(7.1) เครื่องมือในการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางไร
 จัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยเนน 4 ทักษะทางภาษา (การฟง การพูด
การอาน การเขียน)
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร
 ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอร
47

กระบวนการที่โรงเรียนใชสงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใชภาษาสัญลักษณ
(8.1) ภาษาดิจิทัล หรือการเรียนรูดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อการเรียนรู
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู
 มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระ
การเรียนรู
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ
49 กระบวนการที่โรงเรียนใชสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหกับผูเรียนไดใช
(8.2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู
 มีการวางแผนดําเนินการ การจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู
 มีการดําเนินการการจัดการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรู ในกลุมสาระ
การเรียนรู
 มีการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินการ
 มีรายงานการประเมินผลการดําเนินการ
48

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียนประเมิน
ตนเอง)

ผูรายงาน

A1 A2 A3 A4


นางจิรนันท
คันธีสาร


นายประกิจ
ผาติจริ โชติ


นายประกิจ
ผาติจริ โชติ
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ดานระบบการบริหารจัดการ
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม
ในแตละขอเลือกไดมากกวา 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 11 ขอ
ขอ
50

(11.1)

51

(11.2)

52

(11.3)

53

(11.5)

54

(11.4)

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน
ผูบริหารที่สามารถใชภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารได
 ผูบริหารสามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษ
 ผูบริหารสามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษ
 ผูบริหารฟงและพูดภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา
 ผูบริหารอานและเขียนภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน ไดอยางนอย 1 ภาษา
ผูบริหารที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการได
 มีการวางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เพื่อการบริหารจัดการ
 มีการนิ เทศ ติดตาม ให การสนับสนุ น การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ทางการศึกษาเปนเครื่องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ทางการศึกษาในการบริหาร
จัดการที่เปนแบบอยางและสามารถขยายผลได
ผูบริหารเขารวมการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
 เขารวมอบรมในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
 เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
 นําสิ่งทีเ่ รียนรูมาเปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 นําสิ่งทีเ่ รียนรูมาใชในการบริหารจัดการที่เปนแบบอยางและสามารถขยายผลได
การนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียน
 ดานบริหารงานวิชาการ
 ดานบริหารงานทั่วไป
 ดานบริหารงานบุคคล
 ดานบริหารงานงบประมาณ
ลักษณะของการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมเผยแพรในโรงเรียน
 มีระบบการจัดการความรู
 มีการสรางนวัตกรรมจากองคความรู
 เผยแพรนวัตกรรมภายในประเทศ
 เผยแพรนวัตกรรมในตางประเทศ

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียนประเมิน
ตนเอง)

ผูรายงาน

A1 A2 A3 A4



รองผู
อํานวย
การ
โรงเรียน ฯ


รองผู
อํานวย
การ
โรงเรียน ฯ



รองผู
อํานวย
การ
โรงเรียน ฯ


รองผู
อํานวย
การ
โรงเรียน ฯ


นายพีรศักดิ์
อิทธิศักดิ์ธน
เดช
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ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ)
ขอ
55

(12.1)

56

(12.2)

57

(12.3)

58

(13.2)

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน
ลักษณะการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
 มีการจัดโครงสรางการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
 มีการแบงใหครูดูแลนักเรียนในอัตราสวน ครู:นักเรียน ไมเกิน 1:25
 มีการพัฒนาครูที่ปรึกษาในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
 มีการเสริมสรางทักษะความเขมแข็งและผดุงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
แนวทางขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล
 ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนตามกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
5 องคประกอบ
 นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลตามผลการคัดกรอง
 มี กิ จ กรรมส งเสริ ม พั ฒ นา ป อ งกั น แก ไข ที่ เหมาะสมกั บ นั ก เรี ย นแต ล ะคน
อยางทั่วถึง
 มีรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในทุกองคประกอบอยางเปนระบบ
การสงเสริม แนะแนว ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อยางตอเนื่อง
 มีขอมูลผลการพัฒนาผูเรียนรายบุคคลเปนรายภาคเรียนหรือรายป
 มีการสงตอขอมูลแกครูผูสอนและครูที่ปรึกษาในระดับชั้นถัดไป
 มีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนที่หลากหลายตามพหุปญญา
 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพในโอกาสตาง ๆ
อยางตอเนื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและทรัพยากรระหวางเครือขาย
โรงเรียนรวมพัฒนา
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยไปรวมงานในโรงเรียน
รวมพัฒนา
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณโดยใหโรงเรียนรวมพัฒนา
มารวมงาน
 มีการไปใชทรัพยากรของโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา
 มีการใหโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนามาใชทรัพยากรภายในโรงเรียน

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียน
ประเมินตนเอง)

ผูรายงาน

A1 A2 A3 A4



นายสุขชัย
เฉลิมผลวงศกลุ



นายอภิสิทธิ์
ทองรุง


- งานวัดผล
- งานระบบดูแล
- งานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน


รองผูอํานวย
การโรงเรียน ฯ
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ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ)
ขอ

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน

59

โรงเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนและครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่น
(13.3)  นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นภายในประเทศ
 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นภายในประเทศ
 ครูไมต่ํากวารอยละ 75 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ
60 หนวยงาน/สถาบัน/องคกร ที่โรงเรียนเปนภาคีรวมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
(13.1) จัดการศึกษา (มีบันทึกขอตกลงรวมกัน) ในระดับมัธยมศึกษา
 ระดับทองถิ่น (ในจังหวัด หรือสํานักงานเขตพื้นที่เดียวกัน)
 ระดับภูมิภาค (ในภาคเดียวกัน)
 ระดับประเทศ (ในประเทศไทยที่ไมอยูในจังหวัด เขตพื้นที่ หรือภาค เดียวกัน)
 ระหวางประเทศ

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียน
ประเมินตนเอง)

ผูรายงาน

A1 A2 A3 A4



นางกรุณา
สมบูรณ


รองผูอํานวย
การโรงเรียน
ฯ

ดานระบบการบริหารจัดการ (ตอ)
คําชี้แจง เลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็นการติดตาม
ในแตละขอเลือกไดเพียง 1 รายการ และประเมินระดับการปฏิบัติ A1-A4 มีจํานวน 1 ขอ
ขอ

ประเด็นการติดตามและผลการดําเนินงาน

61 การดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(พต)  ไมไดดําเนินงาน หรือดําเนินงานไดนอยกวา 4 ขอ
 ดําเนินงานได 4 – 5 ขอ
 ดําเนินงานได 6 – 7 ขอ
 ดําเนินงานไดครบทุกขอ

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียน
ประเมินตนเอง)

ผูรายงาน

A1 A2 A3 A4



งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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ขอ
62

(14.1)

63

(14.2)

64

(14.1)

65

(14.2)

ดานคุณภาพแหลงเรียนรู
คําชี้แจง ใหเลือกผลการดําเนินงานโดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความตามประเด็น
การติ ด ตาม ในแต ล ะข อ เลื อ กได ม ากกว า 1 รายการ และประเมิ น ระดั บ การปฏิ บั ติ A1-A4
มีจํานวน 11 ขอ
ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียน
ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน
ผูรายงาน
ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4
ลักษณะของหองสมุด/ศูนยวิทยบริการของโรงเรียน

นางสาวรัชนี
วงศตะวัน
 มีบรรยากาศและสภาพแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนรูและสะดวก ตอการใชงาน
 มีหนังสือ/สื่อ และกิจกรรมที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการและความ
สนใจของผูใชบริการ
 มีระบบบริการสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ที่ทันสมัยรวดเร็ว โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยระบบออนไลน
 มีการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มุงมั่นงานบริการ มีระบบการ
ทํางานและอุปกรณที่นํามาใชที่เหมาะสม
การใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการของโรงเรียน

นางสาวรัชนี
วงศตะวัน
 มีแผนการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการเพื่อเปนแหลงการเรียนรูได
 มี การใช ห องสมุ ด/ศู น ยวิทยบริการ จัด กิจกรรมอยางมี ชีวิตเปนประจําทุกวัน
(3 ดี – บรรยากาศดี บรรณารักษดี หนังสือดี)
 มีการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกและประเมินผลการใชหองสมุด/ศูนยวิทยบริการ
หองปฏิบัติการของโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

นายสุรพงษ
พ.ศ.2552
ประวีณชัยกุล
 มีจํานวนหองปฏิบัติการ ครบตามเกณฑการจัดหองพิเศษ*
 มีครุภัณฑและอุปกรณประจําหองตามเกณฑขั้นต่ําของหองปฏิบัติการ*
 มีวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนตามเกณฑขั้นต่ําของหองปฏิบัติการ*
 มีการจัดการที่มีคุณภาพสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู
การใชหองปฏิบัติการของโรงเรียน

นายสุรพงษ
ประวีณชัยกุล
 มีแผนการใชหองปฏิบัติการเพื่อเปนแหลงการเรียนรูได
 มีการใชหองปฏิบัติการเปนประจําทุกวัน
 มีการใชหองปฏิบัติการอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกและประเมินผลการใชหองปฏิบัติการ
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ดานคุณภาพแหลงเรียนรู (ตอ)

ขอ
66

(14.1)

67

(14.2)

68

(14.1)

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียน
ผูรายงาน
ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน
ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4
นายพีรศักดิ์
หองเรียนอิ เล็ก ทรอนิ กส มั ลติมิเดีย DLIT (Distance Learning Information 
อิทธิศักดิ์ธนเดช
Technology)
 มี ค รุ ภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ เทคโนโลยี ช ว ยสอนตามเกณ ฑ ข องห อ งเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT
 มีระบบบันทึกและถายทอดสัญญาณ ภาพและเสียง ที่เชื่อมโยงเขาไปในรูปแบบ
นําเสนอผานระบบเครือขายเน็ตเวิรคอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
 มีการใชระบบฮารดแวรเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู
 มีผลงานการพัฒนาซอฟตแวรของครู/นักเรียน ที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู
นายพีรศักดิ์
การใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT ของโรงเรียน

อิทธิศักดิ์ธนเดช
 มีแผนการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT เปนประจําทุกวัน
 มีการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT อยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกและประเมินผลการใชหองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมิเดีย DLIT
แหลงเรียนรูอื่นๆ ภายในโรงเรียน

นายพีรศักดิ์
อิ
ท
ธิศักดิ์ธนเดช
 มีสารสนเทศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชแหลงเรียนรู
 มีสื่อ/อุปกรณในแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการคนควา และสงเสริมการเรียนรู
 มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความ
สนใจของผูใชบริการ
 มีการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยการมีสวนรวมของครูและนักเรียน
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ดานคุณภาพแหลงเรียนรู (ตอ)

ขอ
69

(14.2)

70

(15.1)

71

(15.2)

72

(15.3)

ประเด็นการติดตาม / ผลการดําเนินงาน

ระดับการปฏิบัติ
(โรงเรียน
ผูรายงาน
ประเมินตนเอง)
A1 A2 A3 A4
นายพีรศักดิ์


การใชแหลงเรียนรูอื่นๆภายในโรงเรียน
 มีแผนการใชแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในโรงเรียน
 มีการใชแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูเปนประจําทุกวัน
 มีการใชแหลงเรียนรูอยางทั่วถึงทุกชั้นเรียน
 มีบันทึกและประเมินผลการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน
การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ ทุก 
ภาคสวนเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 มีการศึกษาและจัดการความรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน
 มีการจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน เปนรายกลุมสาระการเรียนรู
 มี ก ารจั ด ทํ า เป น ฐานข อ มู ล แหล ง เรี ย นรู ในชุ ม ชน ที่ ค รอบคลุ ม สถาบั น และ
องคกรตางๆ
 มีแผนการใชแหลงเรียนรูในชุมชน สถาบัน และองคกรตางๆ
การใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรู ธรรมชาติ ภูมิศาสตร 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม การเมืองการ
ปกครอง
 มีการประสานชุมชนเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ
 มีกิจกรรม/โครงการที่ใหนักเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
 มีบันทึกขอมูลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ
 มีสรุปผลการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูประจําป
เครือขายสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาดานแหลงเรียนรูจาก 
หนวยงานอื่นๆ
 สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ
 สถาบันอุดมศึกษา ตางประเทศ
 องคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน ในประเทศ
 องคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน ตางประเทศ

อิทธิศักดิ์ธนเดช

นายพีรศักดิ์
อิทธิศักดิ์ธนเดช

นายพีรศักดิ์
อิทธิศักดิ์ธนเดช

นายพีรศักดิ์
อิทธิศักดิ์ธนเดช
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ตอนที่ 3 วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
คําชี้แจง ใหเขียนบรรยายวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียนที่ใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอย 1 วิธี
ประมาณ 1 หนากระดาษ A4
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ ใชการบูรณาการ
ระบบบริหารงานคุณภาพโสภา (SOPAA Quality management system) รวมกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยหองสอนโมเดล (HONGSON Model) นี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําโครงการและกิจกรรมสนับสนุน
การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ กษาของนั กเรี ยนอย างน อย ๒ โครงการหรื อกิ จกรรม เพื่ อ
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ อยางนอย
รอยละ ๕ และเพิ่ มอัตราการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ ๖ โรงเรียนห องสอน
ศึกษา ในพระอุ ปถัมภ ฯ ประจําป การศึกษา ๒๕๕๘ อย างน อยรอยละ ๘๕ โดยโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระ
อุปถัมภฯ ไดใชวิธีปฏิบัติที่ดีคือ ระบบบริหารงานคุณภาพโสภา (SOPAA Quality management system)
อันประกอบดวยขั้นตอน ๕ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ สํารวจความตองการและสนใจ ขั้นที่ ๒ วางแผนเตรียมการไว
ใหครบถวน ขั้นที่ ๓ ดําเนินการตามลําดับไมเรรวน ขั้นที่ ๔ ประเมินผลครบถวนทุกกิจกรรม ขั้นที่ ๕ สรุปผล
และนํ าไปประยุ ก ต ใช พั ฒ นากิ จ กรรมใหม ต ามต อ งการ มาขั บ เคลื่ อ นการบริห ารงานเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของโรงเรีย นร ว มกั บ ห องสอนโมเดล (HONGSON Model) ซึ่ งไดว างแนวทางการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาไวอยางครอบคลุม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผลการดําเนินงานของการใชวิธีปฏิบัติที่ดี มีดังนี้
๑. โรงเรี ยนมี โครงการและกิ จกรรมมากมายที่ ทํ าให เกิ ดการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาของนักเรียนที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน และไดรับการยอมรับจาก
ผู ปกครองและนั กเรี ยนในจั งหวั ดแม ฮ องสอน เช น การเป ดแผนการเรี ยนระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลายที่
ตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูปกครอง การเปดหองเรียนสอนเสริมความรูภาษาอังกฤษ รวมโครงการ
เรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
๒. โรงเรี ย นสามารถยกระดั บ ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธยมศึ กษาป ท่ี ๓ และ ๖ ในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตรและภาษาอังกฤษ สูงขึ้น กวาคาเฉลี่ย ของโรงเรีย นในป
การศึ กษา ๒๕๕๗ โดยคณิ ต ศาสตร ม.๓ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ ๘.๕๔ และ ม.๖ เพิ่ ม ขึ้ น ร อยละ ๒๘.๕๑ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ ม.๓ เพิ่มขึ้น รอยละ ๑๓.๗๑ และ ม.๖ เพิ่มขึ้นรอยละ ๕.๓๐ ซึ่งมากกวาที่ไดตั้งไวคือ รอยละ ๕
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ สามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
จํานวนรอยละ ๙๑.๓๙ ซึ่งมากกวาที่ไดตั้งไวคือ รอยละ ๘๕
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ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
คํ า ชี้ แ จง ให ร ะบุ ป ญ หา อุ ป สรรคและข อ เสนอแนะในการดํ าเนิ น งานของโรงเรีย นตามประกาศ สพฐ.
ที่ 621/2554 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม (พ.ศ. 2553 - 2561)
ประเด็นยุทธศาสตร

ปญหา/อุปสรรค

ดานคุณภาพผูเรียน

-

ดานระบบการเรียนรู

-

ดานระบบการบริหาร
จัดการ

-

ด า นคุ ณ ภาพแหล ง
เรียนรู

-

ขอเสนอแนะตอ สพม.

ขอเสนอแนะตอ สพฐ.

ลงชื่อ..............................................................ผูกรอก/ ผูบันทึกขอมูล
(นายสมชาย ซอแอ)
งานสารสนเทศโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ
ลงชื่อ..............................................................ผูรับรองขอมูลระดับโรงเรียน
(นายยิ่งยศ จันทรชิต)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ
ลงชื่อ..............................................................ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตพื้นที่
(.............................................................)
หมายเหตุ

- ผูกรอก/ ผูบันทึกขอมูล
หมายถึง ผูที่โรงเรียนมอบหมายใหตอบแบบติดตาม
- ผูรับรองขอมูลระดับโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการ หรือ รองผูอํานวยการ
- ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตพื้นที่ หมายถึง ศึกษานิเทศก หรือ รอง ผอ.สพม.

ภาคผนวก

๑

คำสั่งโรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่ 299/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประจำปี ๒๕59
โรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
............................................................................
ด้วยโรงเรียนห้ อ งสอนศึ ก ษำ ในพระอุป ถัม ภ์ ฯ จะดำเนิ น กำรจัด ท ำกำรประเมิ น ผลกำรจั ด
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ตำมทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรมัธยมศึกษำยุคใหม่ (พ.ศ. 2553-2561) ประจำปี ๒๕
59 เพื่อรำยงำนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๔ เพื่อให้กำรจัดทำกำรประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ของโรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีข้อมูลถูกต้อง
สมบูรณ์ จึงดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการดาเนินการ มี ห น้ำที่ ก ำกั บ ดูแ ล ให้ค ำปรึก ษำกำรจัด ท ำกำรประเมิ นผลกำรจั ด
กำรศึกษำมัธยมศึกษำของโรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้ดำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อยประกอบด้วย :๑.๑ นำยยิ่งยศ
จันทรชิต
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยอัมพวำร
อิตุพร
รองประธำนกรรมกำร
1.3 นำงกรุณำ
สมบูรณ์
กรรมกำร
๑.4 นำยสุขชัย
เฉลิมผลวงศ์กุล
กรรมกำร
1.5 นำยสุรพงษ์
ประวีณชัยกุล
กรรมกำร
๑.6 นำงอำภำ
ธนะปำน
กรรมกำร
๑.7 นำยสมชำย
ซอแอ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมการประเมิ นผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน มีห น้ำที่ รวบรวม
ข้อมูล และประเมิ นผลกำรจัดกำรศึก ษำมัธยมศึก ษำ ด้ำนคุณ ภำพผู้เรียนของโรงเรียนห้องสอนศึกษำ 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 นำยอภิสิทธิ์
ทองรุ่ง
กรรมกำร
2.10 นำยสุขชัย
เฉลิมผลวงศ์กุล
กรรมกำร
2.11 นำยพิชญะ
กันธิยะ
กรรมกำร
2.12 นำงพัชรินทร์
จุ้ยสำรำญ
กรรมกำร
2.13 นำงณัธวลัณน์ แก้วปิยรัตน์
กรรมกำร

๒

2.14 นำงสำวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ
2.15 นำยณรงค์ศักดิ์ ขันธปรำบ
2.16 นำงสำวตวงทอง ไชยลำม
2.17 นำยชัชวำลย์
ขวำแซ้น
2.18 นำงสำวรัตนำภรณ์ คำยอง
2.19 นำยปพนสรรค์ โสภำ
2.20 นำยณัฐพงษ์
ชำนำญตำ
2.21 นำงสำวจันทนำ สุปิณะ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

3. คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ด้านระบบการเรียนรู้ มีหน้ำที่ รวบรวม
ข้อมูล และประเมินผลกำรจัดกำรศึก ษำมัธยมศึกษำ 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 นำยอภิสิทธิ์
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 คำยอง
กรรมกำร
3.13 นำยปพนสรรค์ โสภำ
กรรมกำร
3.14 นำยณัฐพงษ์
ชำนำญตำ
กรรมกำร
3.15 นำยณรงค์ศักดิ์ ขันธปรำบ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการบริหารจัดการ มีหน้ำที่ รวบรวม
ข้อมูล และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระ
อุปถัมภ์ฯ ประกอบด้วย :4.๑ นำยยิ่งยศ
จันทรชิต
ประธำนกรรมกำร
4.๒ นำยอัมพวำร
อิตุพร
รองประธำนกรรมกำร
4.3 นำยสุขชัย
เฉลิมผลวงศ์กุล
กรรมกำร
4.๔ นำงพัณณิน
แพ่งสุภำ
กรรมกำร
4.5 นำยอภิสิทธิ์
ทองรุ่ง
กรรมกำร
4.6 นำยพีรศักดิ์
อิทธิศักดิ์ธนเดช
กรรมกำร
4.7 นำงรัติกรำนต์
สำยจีน
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓

5. คณะกรรมการประเมิ นผลการจัด การศึก ษามัธ ยมศึก ษา ด้ า นคุ ณ ภาพแหล่งเรีย นรู้ มี ห น้ ำที่
รวบรวมข้อมูล และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนคุณภำพแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนห้องสอนศึกษำ
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
ให้ครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่เต็มกำลังควำมสำมำรถ เพื่อให้งำนสำเร็ จลุล่วงด้วยดี
สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2560

(นำยยิ่งยศ จันทรชิต)
รองผู้อำนวยกำร รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนห้องสอนศึกษำ ในพระอุปถัมภ์ฯ

