
๑ 
 

 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนหอพระ  ที่ตั้ง ๑๕ ถนนสิงหราช  ต าบลศรีภูมิ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
สังกัด สพม เขต ๓๔ 
โทรศัพท ์๐-๕๓๒๒-๑๔๑๙  โทรสาร ๐-๕๓๒๑-๗๐๖๓  Website: www.horpra.ac.th 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนหอพระเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Missions) 
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพพ้ืนฐาน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดหลักศาสตร์พระราชา 
๔. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
๕. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๗. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Corporate  Objectives) 
 1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ป๎ญหา รักการอ่าน มี
ความสามารถในการสื่อสารและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ผู้เรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้เรียนมีจิตส านึก “รักษ์ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม” ด้วยศาสตร์พระราชา  
4. ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต สามารถเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจและพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
5. ผู้เรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และสารสนเทศในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
6. ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
7. ครูได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมงและส่งเสริม

ให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
8. มีระบบบริหารและจัดศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
9. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  “รักษ์วัฒนธรรมไทย” 

อัตลักษณ์นักเรียน 
  “ลูกหอพระ  เป็นผู้มีมารยาทงาม” 
 
 

http://www.horpra.ac.th/
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15, 24.19% 

32, 51.61% 

15, 24.19% 

ต่่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
  ๒. ซื่อสัตย์  สุจริต 
  ๓. มีวินัย 
  ๔. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
  ๖. มุ่งม่ันท างาน 
  ๗. รักความเป็นไทย 
  ๘. มีจิตสาธารณะ 

ปรัชญา  
  สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี    ความสามัคคีน ามาซึ่งความสุข 

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร ทั้งหมด 62 คน 

บุคลากร ผู้บริหาร ครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒ 40 - 4 9 

 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ่านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา 2 - 
2. ภาษาไทย 3 21 
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129 136 
156 

109 
134 131 133 139 142 

92 104 

151 

102 
133 126 

93 
86 

89 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

เปรียบเทียบจ่านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ปี กศ. 60 ปี กศ. 61 ปี กศ. 62 

สาขาวิชา จ่านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 
3. คณิตศาสตร์ 5 23 
4. สังคมศึกษา 5 22 
5. วิทยาศาสตร์ 8 18 
6. ภาษาอังกฤษ 6 20 
7. ภาษาจีน ๑ 36 
8. ภาษาญี่ปุ่น ๒ 17 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 15 
10. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 15 
๑1. ศิลปะ 1 21 
๑2. แนะแนว 1 14 

รวม 42 20 
 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖2 รวม  629 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนห้องเรียน  

(ห้อง) 
จ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเรียน 

(คน) ชาย หญิง รวม 
1 46 56 102 4 25.50 
2 67 66 133 4 33.50 
3 65 61 126 4 31.50 
4 41 52 93 4 23.25 
5 36 50 86 4 21.50 
6 40 49 89 4 22.25 
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ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาแ  วัฒนธรรม 

สุขศึกษาแ  พ ศึกษา 

ศิ ปศึกษา 

การงาน าชีพแ  เทคโนโ ยี 

ภาษาต่างปร เทศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
ปีการศึกษา 2562 

ร้อยละ 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

๓  
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

จ านว
น

นักเรีย
นที่ได้
ระดับ 
๑ - 
๒.๕ 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๑-๒.๕ 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้ผล  

๐ 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้ผล  

ร จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

นร.ที่มี
ผลร ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย 206 27 46 22 26 21 11 37 16 0 95 46.12 95 46.12 7.77 0.00 

คณิตศาสตร์ 410 52 33 55 64 58 52 83 13 0 140 34.15 257 62.68 3.17 0.00 

วิทยาศาสตร์ 593 180 90 127 68 49 36 33 10 22 397 66.95 186 31.37 1.69 3.71 

สังคมศึกษา 1024 230 230 132 87 98 100 131 16 6 592 57.81 416 40.63 1.56 0.59 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

394 70 120 34 40 49 50 29 2 16 224 56.85 168 42.64 0.51 4.06 

ศิลปะ 206 17 23 31 23 27 31 20 34 0 71 34.47 101 49.03 16.50 0.00 

การงานอาชีพฯ 206 1 0 22 23 86 23 36 15 0 23 11.17 168 81.55 7.28 0.00 

ภาษาต่างประเทศ 403 87 50 61 54 56 28 54 13 6 198 49.13 192 47.64 3.23 1.49 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 1-2.5 

ร้อยละ นร. ได้รับผลการเรียน 0 

ร้อยละ นร. ได้รับผลการเรียน ร 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน
นักเรีย
นท่ีได้
ระดับ 

๓  
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ 
ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

๑ - ๒.๕ 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๑-๒.๕ 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้ผล  

๐ 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้ผล  

ร จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ นร.
ที่มี
ผล
ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย 264 105 40 23 15 15 9 33 24 0 168 63.64 72 27.27 9.09 0.00 

คณิตศาสตร์ 510 152 73 46 55 65 47 50 22 9 271 53.14 217 42.55 4.31 1.76 

วิทยาศาสตร์ 776 311 93 86 70 63 43 69 41 8 490 63.14 245 31.57 5.28 1.03 

สังคมศึกษา 932 364 172 98 57 60 48 69 64 6 634 68.03 234 25.11 6.87 0.64 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

509 149 75 83 79 55 43 22 3 3 307 60.31 199 39.10 0.59 0.59 

ศิลปะ 264 44 22 37 23 31 19 25 63 0 103 39.02 98 37.12 23.86 0.00 

การงานอาชีพฯ 528 189 108 90 38 42 27 15 19 0 387 73.30 122 23.11 3.60 0.00 

ภาษาต่างประเทศ 264 64 38 36 25 36 37 17 11 0 138 52.27 115 43.56 4.17 0.00 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 1-2.5 

ร้อยละ นร. ได้รับผลการเรียน 0 

ร้อยละ นร. ได้รับผลการเรียน ร 



๗ 
 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จ านวน
นักเรีย
นท่ีได้
ระดับ 

๓  
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ 
ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

๑ - ๒.๕ 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๑-๒.๕ 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้ผล  

๐ 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้ผล  

ร จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ นร.
ที่มี
ผล
ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย 242 68 43 22 21 21 20 30 17 0 133 54.96 92 38.02 7.02 0.00 

คณิตศาสตร์ 304 104 26 35 33 39 21 29 17 0 165 54.28 122 40.13 5.59 0.00 

วิทยาศาสตร์ 235 44 39 36 50 27 22 17 0 4 119 50.64 116 49.36 0.00 1.70 

สังคมศึกษา 965 373 136 156 140 72 41 25 22 0 665 68.91 278 28.81 2.28 0.00 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

483 171 71 62 49 37 34 42 17 0 304 62.94 162 33.54 3.52 0.00 

ศิลปะ 239 46 30 29 17 38 21 32 26 0 105 43.93 108 45.19 10.88 0.00 

การงานอาชีพฯ 646 161 105 96 73 55 41 87 28 16 362 56.04 256 39.63 4.33 2.48 

ภาษาต่างประเทศ 242 67 27 31 34 15 19 46 3 0 125 51.65 114 47.11 1.24 0.00 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 1-2.5 

ร้อยละ นร. ได้รับผลการเรียน 0 

ร้อยละ นร. ได้รับผลการเรียน ร 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
จ านวน
นักเรีย
นท่ีได้
ระดับ 

๓  
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ 
ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

๑ - ๒.๕ 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๑-๒.๕ 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้ผล  

๐ 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้ผล  

ร จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ นร.
ที่มี
ผล
ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย 228 71 26 28 16 19 13 25 30 5 125 54.82 73 32.02 13.16 2.19 

คณิตศาสตร์ 235 33 20 23 16 32 27 73 11 8 76 32.34 148 62.98 4.68 3.40 

วิทยาศาสตร์ 470 181 76 62 57 41 22 24 7 7 319 67.87 144 30.64 1.49 1.49 

สังคมศึกษา 328 176 27 25 31 14 10 10 35 0 228 69.51 65 19.82 10.67 0.00 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

168 62 50 13 23 11 2 2 5 9 125 74.40 38 22.62 2.98 5.36 

ศิลปะ 186 74 24 29 12 7 7 4 29 0 127 68.28 30 16.13 15.59 0.00 

การงานอาชีพฯ 236 29 94 40 6 10 8 28 21 0 163 69.07 52 22.03 8.90 0.00 

ภาษาต่างประเทศ 413 187 55 50 30 36 12 29 14 0 292 70.70 107 25.91 3.39 0.00 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 1-2.5 

ร้อยละ นร. ได้รับผลการเรียน 0 

ร้อยละ นร. ได้รับผลการเรียน ร 



๙ 
 

 

 

ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
จ านวน
นักเรีย
นท่ีได้
ระดับ 

๓  
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ 
ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

๑ - ๒.๕ 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๑-๒.๕ 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้ผล  

๐ 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้ผล  

ร จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ นร.
ที่มี
ผล
ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย 224 78 25 28 23 22 14 25 9 14 131 58.48 84 37.50 4.02 6.25 

คณิตศาสตร์ 251 25 29 35 37 38 45 25 17 2 89 35.46 145 57.77 6.77 0.80 

วิทยาศาสตร์ 510 189 58 48 46 46 44 57 22 14 295 57.84 193 37.84 4.31 2.75 

สังคมศึกษา 532 213 60 80 64 30 16 28 41 0 353 66.35 138 25.94 7.71 0.00 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

154 76 12 6 20 17 15 8 0 1 94 61.04 60 38.96 0.00 0.65 

ศิลปะ 164 62 20 33 21 13 4 0 11 0 115 70.12 38 23.17 6.71 0.00 

การงานอาชีพฯ 235 59 38 41 21 18 14 27 17 0 138 58.72 80 34.04 7.23 0.00 

ภาษาต่างประเทศ 574 176 60 49 67 85 46 52 39 4 285 49.65 250 43.55 6.79 0.70 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 1-2.5 

ร้อยละ นร. ได้รับผลการเรียน 0 

ร้อยละ นร. ได้รับผลการเรียน ร 



๑๐ 
 

 

 

ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวน
นักเรีย
นท่ีได้
ระดับ 

๓  
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ 
ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

๑ - ๒.๕ 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๑-๒.๕ 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้ผล  

๐ 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้ผล  

ร จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ นร.
ที่มี
ผล
ร 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย 85 6 4 9 19 16 18 11 2 5 19 22.35 64 75.29 2.35 5.88 

คณิตศาสตร์ 138 26 18 18 15 15 14 25 7 3 62 44.93 69 50.00 5.07 2.17 

วิทยาศาสตร์ 148 19 20 26 23 16 19 19 6 0 65 43.92 77 52.03 4.05 0.00 

สังคมศึกษา 177 76 21 18 17 10 13 19 3 3 115 64.97 59 33.33 1.69 1.69 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

87 13 17 7 14 7 9 15 5 0 37 42.53 45 51.72 5.75 0.00 

ศิลปะ 88 41 21 7 7 4 6 1 1 0 69 78.41 18 20.45 1.14 0.00 

การงานอาชีพฯ 180 77 41 31 15 1 7 2 6 0 149 82.78 25 13.89 3.33 0.00 

ภาษาต่างประเทศ 285 97 36 48 22 19 16 41 6 12 181 63.51 98 34.39 2.11 4.21 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. ที่ได้ระดับ 1-2.5 

ร้อยละ นร. ได้รับผลการเรียน 0 

ร้อยละ นร. ได้รับผลการเรียน ร 



๑๑ 
 

 

 

๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 ๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2561 - 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2562 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2561 - 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา 2562 

 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่าง 2 ปีการศึกษา 
(2561 - 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

 

๑.6  สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มดอยสุเทพ) 
เหรียญทอง  จ านวน  28  รายการ 
เหรียญเงิน  จ านวน  10  รายการ 
เหรียญทองแดง  จ านวน  11  รายการ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล่าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ 
นักเรียนที่ร่วม 
การแข่งขัน 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมอืสือ่ภาษาไทย ม.4-ม.6 ทอง นางสาวสุธีธิดา  สมัคร 

2 ภาษาไทย 
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-
ม.6 

ทอง นางสาวนฤมล  สุขส าราญ 

3 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ทอง เด็กชายณภัทร  อาร ี
4 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ทอง นางสาวสาธิตา  เฉลยไกร 

5 วิทยาศาสตร ์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ์
(Science  Show) ม.4-ม.6 

ทอง 
1.นางสาวชณณดา ชัยชนะ 
2.นางสาวณัฐชยา หยวกแก้ว 
3.นางสาวหทัยชนก  ศรีชมภ ู

6 วิทยาศาสตร ์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

ทอง 
1.เด็กชายดาวิน  ไชยยงค ์
2.เด็กชายอธิปไตย  ใหม่เพย 

7 สังคมศึกษา การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง 

1.เด็กหญิงกัลยารัตน์  
                       หวังวนวัฒน์ 
2.เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวผอ่ง 
3.เด็กหญิงณิชนันท์  พรศุภมาศ 
4.เด็กหญิงนลินี  อารมณ ์
5.เด็กหญิงฝนทิพย์  นายวิด 

8 สังคมศึกษา การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.1-ม.4 ทอง 

1.นายณัฐกิตติ์  ฉกรรจ ์
2.นายธนดล  ป๎ญเจริญ 
3.เด็กหญิงนัดญาพร  ลุงตอง 
4.นางสาวนัยนภ์ัค  รินค า 

9 ศิลปะ-ดนตร ี การประกวดวงดนตรสีตริง ม.1-ม.3 ทอง 

1.เด็กหญิงกุลณัฐ  อตุมณ ี
2.เด็กหญิงชนิสา  อุ่นตา 
3.เด็กหญิงปิยพร  คงประกอบ 
4.เด็กหญิงยลดา  นาเมืองรักษ ์
5.เด็กหญิงอนัญพร  สอนเถื่อน 
6.เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาระวะ 

10 ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ  
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ทอง นายณัฐพงษ์  ป๎นค า 

11 ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงศิริวิภา  จันทราช 

12 ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวลัคนริน  ลีละบุตร 



๑๔ 
 

 

 

ล่าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ 
นักเรียนที่ร่วม 
การแข่งขัน 

13 ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ทอง เด็กชายวรัญํู  แสนนาค 

14 ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ทอง นายกิตติศักดิ์  สีห์สราญ 

15 ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาระวะ 

16 ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวชิดชนก  เป็งใจ 

17 ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story  Telling) 
ม.1-ม.3 

ทอง เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์แก้ว 

18 ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story  Telling) 
ม.4-ม.6 

ทอง นายทักษะ  จันทบุปผา 

19 ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.4-ม.6 

ทอง 

1.นายนลิการ  เกษรักษา 
2.นางสาวพรรณภษา  ตุ้ยเตียม 
3.นางสาววรศิราภรณ์  จันทรส 
4.นายอนุวัช  ธนทรัพย์ทวีโชค 
5.นางสาวเกสร  สมบุญบตัิ 

20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน่ ม.4-ม.6 ทอง 
1.นางสาวณัฏฐพร  เต๋ชะรัก 
2.นางสาวลักขณา  ไชยวุฒ ิ

21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง 

1.นางสาวนันทวัน  มณีงาม 
2.นางสาวนติยา  บิวย ี
3.นางสาวนริชา  สุวรรณด ี
4.นางสาวน้ าฝน  สมบตัิเช้ือ 
5.นางสาวปาณสิรา พิพัฒน์โรจน์
หิรัญ 

22 ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันเขียนเรียงความเป็นภาษาจีน  
ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวภิชัญญา  แซ่ย่าง 

23 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
การประกวดหนังสอืเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทอง 

1.เด็กหญิงณิชมล  มันทะเล 
2.เด็กหญิงวรรณิกา  วิมานบ ารุง 
3.เด็กหญิงไขนภา  ใจยะล ิ

24 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสรมิการอ่าน 
ม.4-ม.6 

ทอง 
1.นางสาวกฤติกานต์  วารีนิพนธ ์
2.นางสาววรพรรณ  ฉกรรจ ์
3.นางสาวภิารัตน์  ซุนันทา 

25 คอมพิวเตอร ์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

ทอง 
1.เด็กชายนพคุณ  ไชยลอม 
2.เด็กชายอชิระ  อินต๊ะนางแล 

26 คอมพิวเตอร ์
การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text  Editor ม.1-ม.3 

ทอง 
1.เด็กหญิงเพชรา  จุมปามัน 
2.นายเมธัส  อักรอก ี
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ล่าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ 
นักเรียนที่ร่วม 
การแข่งขัน 

27 การงานอาชีพ 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวสัดุธรรมชาติ 
ในท้องถิ่น ม.1-ม.3 

ทอง 
1.เด็กชายปรมตัถ์  จันทร์โลหิต 
2.เด็กหญิงวัลภา  กานนฤมิต 
3.เด็กหญิงหมวย  ค าแสง 

28 ภาษาไทย 
การประกวดหนังสอืเล่มเล็ก 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

ทอง 
1.เด็กชายอมร  แหลโ่พแหนะ 
2.เด็กชายภูชนะ  ชัยวงศ์ญาติ 
3.เด็กหญิงสุวรรณษา  ไชยลังการณ ์

29 ภาษาไทย 
การแข่งขันเรียงร้อยถอ้ยความ  
(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 

เงิน นางสาวจารุวรรณ  สาครสุขเกษม 

30 ภาษาไทย 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สภุาพ 
ม.4-ม.6 

เงิน 
1.นางสาวพลอยวรินทร์ พวงเงิน 
2.นางสาวสรินดา  คงความสุข 

31 ภาษาไทย 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม.1-ม.3 

เงิน 
1.เด็กหญิงชญาณิศา  บัวขาว 
2.เด็กชายเอกราช  สอนด ี

32 ภาษาไทย 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม.4-ม.6 

เงิน นายวชิรวิทย์  บุญก้ า 

33 คณิตศาสตร ์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภท 
บูรณาการความรูใ้นคณติศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ 
ม.1-ม.3 

เงิน 
1.เด็กชายณภัทร  จันทร์เสนา 
2.เด็กชายนพเก้า  ตาถาดี 
3.เด็กหญิงสุนิษา  สารวงษ์ 

34 คณิตศาสตร ์
การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 

เงิน 
1.เด็กชายกณิศ  สมลาภอารมณ ์
2.เด็กหญิงลีนา  สุขกายรตัน ์

35 คณิตศาสตร ์
การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอแม็ท) 
ม.4-ม.6 

เงิน นายกานต์  นางเป 

36 วิทยาศาสตร ์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร ์
ม.4-ม.6 

เงิน 
1.นายณัฐวุฒิ  หอมจันทร์จรีัง 
2.นายธนพิพัฒน์  ป๎ญญารัตน ์

37 ศิลปะ-ดนตร ี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

เงิน เด็กชายวิศรุต  พวงดอกไม ้

38 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เงิน 

1.เด็กชายนรเชษฐ์  น้อยเล็ก 
2.เด็กหญิงนันธ์นภสั  ตันกบ 
3.เด็กหญิงน้ าผึ้ง  ลุงออ่ง 
4.เด็กหญิงน้ าหวาน  ลุงซือ่ 
5.เด็กหญิงปณติา  มงคล 
6.เด็กชายวรินทร  แขมค า 
7.เด็กชายศักรินทร์  อุ่นใจ 
8.เด็กชายศุภกิจ  กันแสงแก้ว 
9.เด็กชายสมชาย  ลุงหล้า 
10.เด็กหญิงเคืองค า  ลุงตี ้

39 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 ทองแดง นางสาวเจนจิรา  จองด ี

40 คณิตศาสตร ์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์
ม.1-ม.3 
 

ทองแดง เด็กหญิงรินรดา  บุญชูเดชะ 
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ล่าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ 
นักเรียนที่ร่วม 
การแข่งขัน 

41 คณิตศาสตร ์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภท 
บูรณาการความรูใ้นคณติศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ 
ม.4-ม.6 

ทองแดง 
1.นางสาวธัญวลัย  หมื่นสิทธิแพร ่
2.นางสาวนพวรรณ  เต้ยหล ี
3.นางสาววิชญาพร  ค าสิงห ์

42 คณิตศาสตร ์
การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ 
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

ทองแดง 
1.นายชนาธิป  อดิศรลังก์สรรค ์
2.นายสิทธา  โพธิสา 

43 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.4 ทองแดง เด็กชายสายวรรณ  ลุงต๊ะ 

44 วิทยาศาสตร ์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.1-ม.3 

ทองแดง 
1.เด็กชายกนิศ  สมลาภอารมณ ์
2.เด็กหญิงนิรศลา  อนุวงศ ์
3.เด็กหญิงรินรดา  บุญชูเดชะ 

45 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์
ม.4-ม.6 

ทองแดง นางสาวเวธกา  อยู่เย็น 

46 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ทองแดง 

1.นางสาวกานต์ธิดา  พอกิน 
2.นางสาวฐาปนา ทรงชัยอิตรานนท์ 
3.นางสาวธัญจิรา  ชัยนนท์รุ่งเรือง 
4.นางสาวศศินา  ไกลถิ่น 
5.นางสาวสิริกญัญา  แจ้งแสงฟ้า 
6.นางสาวอรณุวรรณ  คงสุขสม 

47 ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 

ทองแดง เด็กชายเจษฎา  ค าลูน 

48 ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 

ทองแดง นางสาวอารียา  จะแล 

49 ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ม.4-ม.6 

ทองแดง นายนที  สายค า 

 
ระดับชาติ (ภาคเหนือ) จังหวัดสุโขทัย 
เหรียญทอง  จ านวน  1  รายการ 
เหรียญเงิน  จ านวน  1  รายการ 
เหรียญทองแดง  จ านวน  1  รายการ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล่าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ 
นักเรียนที่ร่วม 
การแข่งขัน 

1 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสรมิการอ่าน 
ม.4-ม.6 

ทอง 
1.นางสาวกฤติกานต์  วารีนิพนธ ์
2.นางสาววรพรรณ  ฉกรรจ ์
3.นางสาววิภารัตน์  ซุนันทา 

2 เรียนรวม-ภาษาไทย 
การแข่งขันการจัดท าหนังสือเลม่เล็ก 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

เงิน 
1.เด็กชายภูชนะ  ชัยวงศ์ญาติ 
2.เด็กหญิงสุวรรณษา ไชยลังการณ ์

3 วิทยาศาสตร ์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

ทองแดง 
1.เด็กชายดาวิน  ไชยยงค ์
2.เด็กชายอธิปไตย  ใหม่เพย 
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๑.7  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกใหศ้ึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563  
TCAS รอบท่ี 1 (Portfolio) จ่านวน 21 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ห้อง สถานศึกษา คณะ/สาขา 
1 นายธนพิพัฒน์   ป๎ญญารัตน์   ม.6/1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล 
2 นางสาวศิริบุตร   มุสิกะโปดก   ม.6/1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ 
3 นางสาวภิชัญญา   แซ่ย่าง   ม.6/3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดการธุรกิจบริการ 

4 นางสาวภาวิดา   หวังวนวัฒน์ ม.6/1 มหาวิทยาลัยพะเยา 
แพทย์แผนจีนและภาษาจีน 

(หลักสูตรคู่ขนาน) 

5 นางสาวภัทรดา   กกกลิ่น ม.6/1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
การท่องเที่ยวและการบริการ 

6 นางสาวกิตติการณ ์  สีม่วง ม.6/1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

7 นายณัฐวุฒิ  หอมจันทร์จีรัง ม.6/1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
วิศวกรรมแม่พิมพ์ 

8 นางสาวนิติพร    นันทวิเชียรฤทธิ์ ม.6/1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
การท่องเที่ยวและการบริการ 

9 นางสาวธนภรณ์   ลายงาม ม.6/4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
การตลาด 

10 นายมินทดา   สมนึก ม.6/1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
ดนตรีศึกษา 

11 นายเคอ  ค าแดง ม.6/4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
ภาษาญี่ปุ่น 

12 นางสาวลักขณา  ไชยวุฒิ ม.6/4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
ภาษาญี่ปุ่น 

13 นางสาวณัฎฐพร  เต๋ชะรัก ม.6/4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
ภาษาญี่ปุ่น 

14 นางสาววิภาดา  หล้ามา ม.6/1 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต

เชียงใหม่ 
การบริหารจัดการกีฬา 

15 นายนิรุช  บุญมีแก้ว ม.6/3 
มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ  
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 

16 นายนวพงษ์   ค าสรรเสริญ ม.6/4 
มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ  
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 

17 นายปฏิพัทธ์   ส้มเช้า ม.6/4 
มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ  
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ห้อง สถานศึกษา คณะ/สาขา 

18 นางสาวชุติมณฑน ์  สิงห์เล็ก ม.6/2 
มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ  
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

พลศึกษาและสุขศึกษา 

19 นางสาวพัชรินทร์  วิเศษค านึง ม.6/2 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 
20 นายภาณุพงศ์   ร่มโพธิ์ ม.6/1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การจัดการโลจิสติก 

21 นายธัญย์ภวกฤษ ศรีพายัพ ม.6/2 
Nantong University 

In China 
ทันตแพทยศาสตร์ 

 
TCAS รอบท่ี 2 โควตา จ่านวน 19 คน มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ห้อง สถานศึกษา คณะ/สาขา 

1 นายพัฒนพงศ์    ทาทองสี ม.6/1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
คณะครุศาสตร์    
สาขาจิตวิทยา 

2 นางสาวศศิกานต์     สุวรรณดวง ม.6/1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

วิทยาลัยนานาชาติ   
สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ 

3 นายปรัชญา    ทั่งสัมฤทธิ์ ม.6/2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
คณะวิทยาการจัดการ   

สาขานิเทศศาสตร์ 

4 นายวรากร     ผาสุก ม.6/2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
คณะวิทยาการจัดการ    

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

5 นางสาวชิดชนก   เป็งใจ ม.6/2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  สาขาดนตรีสากล 

6 นางสาวปิยวรรณ    ทวีกูล ม.6/2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
คณะวิทยาการจัดการ   

สาขานิเทศศาสตร์ 

7 นางสาวพิมพ์บุญา     แสนบริบูรณ์ ม.6/3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
คณะวิทยาการจัดการ   

สาขาการตลาด 

8 นางสาวรุ้งกรานต์   มงคล ม.6/3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  สาขาดนตรีสากล 

9 นางสาววนัสพร   กรรเชียง ม.6/3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
คณะมนุษยศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์   สาขาภาษาจีน 

10 นางสาวจิรนันท์    มีฉัยยา ม.6/4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
คณะมนุษยศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์   สาขาการท่องเที่ยว 

11 นายพัสกร    เอลเคมา ม.6/1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
คณะบริหารธุรกิจ   
สาขาการตลาด 

12 นายสุภชัย     ชัยชนะ ม.6/1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 

คณะศิลปศาสตร์และ
สถาป๎ตยกรรมศาสตร์   

สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 



๑๙ 
 

 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ห้อง สถานศึกษา คณะ/สาขา 

13 นายภูวาดิศ     งามเจริญ ม.6/2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด 

14 นางสาวซารีฟะฮ์   บุตรเหล่ ม.6/1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
คณะบริหารธุรกิจ   สาขาการตลาด 

15 นางสาวธิดารตัน์     บุญพิพัฒน์สวัสดิ ์ ม.6/3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาล าปาง 

คณะบริหารธุรกิจและสิลปศาสตร์  
สาขาการบัญชี 

16 นางสาวกัญญา     เเซ่ย่าง ม.6/1 
วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนีพะเยา 
คณะพยาบาลศาสตร์  สาขา

พยาบาล 

17 นายพงศกร     กันทะแก้ว ม.6/2 
มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ  สาขาส่งเสริมสุขภาพ 

18 นายสหสวรรษ   เลิศโพธิ์ชัย ม.6/2 
มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ  สาขาส่งเสริมสุขภาพ 

19 นายสุธี     ลุงเลา ม.6/2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 

TCAS รอบท่ี 3 (Admission 1) จ่านวน 6 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ห้อง สถานศึกษา คณะ/สาขา 
1 นางสาวณัฐชานันท์    คุ้มโต ม.6/1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียน 

2 นางสาววรรณิษา    ป๎ญญา ม.6/2 มหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะแพทย์ศาสตร์      
สาขาสาธารณสุข 

3 นายสมบัติ  ลุงต๊ะ ม.6/1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

สาขาสาธารณสุขชุมชน 

4 นางสาวยลธิดา   ชมภูรัตน์ ม.6/3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

คณะคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์    

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

5 นางสาวน้ าฝน    ลุงแสง ม.6/4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์      

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

6 นางสาวนันทชพร    รุ่งโรจน์แดนสยาม ม.6/2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
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1.8 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 ๑. ห้องสมุดขนาด  ๓๗๔  ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๑๒,๐๐๐ เล่ม 
  ๑.๑ การสืบค้นหนังสือและการยืม/คืน  ใช้ระบบ Mylib 
  ๑.๒   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย๖๖๓ คน ต่อวัน 

คิดเป็นร้อยละ๗๙.๘๗ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๒. ห้องปฏิบัติการ 
  ๒.๑   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน     ๕   ห้อง 
  ๒.๒  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน     ๓  ห้อง 
  ๒.๓   ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน      ๔   ห้อง 
 ๓. คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๒๒๕  เครื่อง 
  ๓.๑  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  จ านวน   ๑๒๕  เครื่อง 
  ๓.๒ ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจ านวน   ๑๙๕  เครื่อง 
  ๓.๓ จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน 

เฉลี่ย ๖๖๐ คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ   ๗๙.๕๐   ของนักเรียนทั้งหมด 
  ๓.๔   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จ านวน     ๓๐ เครื่อง 
 ๔. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
   ๔.๑ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนหอพระ 
   ๔.๒ ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 
   ๔.๓  ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ๔.๔  ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
   ๔.๕  ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๔.๖  ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ๔.๗  ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
   ๔.๘  ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   ๔.๙  ศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ๔.๑๐  พิพิธภัณฑ์โรงเรียนหอพระ 
   ๔.๑๑  ศูนย์สิ่งแวดล้อม 
   ๔.๑๒  สนามบาสเกตบอล 
   ๔.๑๓  สนามตะกร้อ 
   ๔.๑๖ พันธุ์ไม้ในโรงเรียน 
   ๔.๑๗ ห้องพยาบาลโรงเรียนหอพระ 
   ๔.๑๘ สวนประดู่ 
   ๔.๑๙ สวนป่า 
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๕. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ จ่านวนการใช้/ปี 

๑.  หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก ๒ 

๒.  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ๒ 

๓.  ถนนคนเดินวัวลาย ๖ 

๔.  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๓ 

๕.  สวนสัตว์เชียงใหม่ ๔ 

๖.  หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ๔ 

๗.  อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ๗ 

๘.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒ 

๙.  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ๕ 

๑๐. แหล่งประเพณีท้องถิ่นในชุมชน ๕ 

๑๑. แหล่งภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในชุมชน ๓ 

๑๒. ก าแพงเมือง คูเมืองเชียงใหม่ ๓ 

๑๓. หอสมุดมหาวิทยาลัยชียงใหม่ ๒ 

๑๔. เวียงกุมกาม ๑ 

๑๕. ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓ 

๑๖. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ๔ 

๑๗. วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร ๒ 

๑๘. วัดดับภัย ๕ 

๑๙. วัดโลกโมฬี ๒ 

๒๐. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ๑ 

๒๑. วัดอินทขีล (สะดือเมือง) ๑๘ 

๒๒. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ หว้ยฮ่องไคร้ ๔ 

 
๖. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  

ในปีการศึกษาที่รายงาน 
  ๖.๑  ครูนภดล ค าพูล และคณะ  ให้ความรู้เรื่องเครื่องสักการะแบบล้านนาสถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
  ๖.๒  ครูเสนอ สุริยา และคณะ ให้ความรู้เรื่องการเขียนภาษาล้านนา สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
  6.3  ครูจินดา สุริยา ให้ความรู้เรื่องการสานวัสดุธรรมชาติเป็นชิ้นงานต่าง ๆ สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
  ๖.4  ครูสิริ พรหมมี ให้ความรู้เรื่องการท าท่ีคั่นหนังสือ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
  ๖.5  พ่อครูเบญจพล สิทธิประณีตให้ความรู้เรื่องการท าตุงชนิดต่าง ๆ สถิติการให้ความรู้   
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
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๑.9  ข้อมูลงบประมาณ 
 ๑.งบประมาณ  (รับ - จ่าย) 

รายรับ จ่านวน (บาท) รายจ่าย จ่านวน (บาท) 
๑.  เงินงบประมาณ 2,606,014.00 ๑.  งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,455,941.00 
๒.  เงินนอกงบประมาณ 1,623,702.46 ๒.  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,708,169.93 
๓.  เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 419,500.00 ๓.  งบอ่ืน ๆ  (ระบุ) 411,330.00 

รวมรายรับ 4,649,216.46 รวมรายจ่าย 4,575,440.93 

 ๒.งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ  31.32   ของรายรับ 
 ๓.งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.25   ของรายรับ 
 
๑.10  ข้อมูลสภาพชุมชนรอบสถานศึกษา 
 ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเมือง  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน        
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ , วัดดับภัย อาชีพหลักของชุมชน  คือ ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือภาษาล้านนา (ค าเมือง)  
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ อาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่  
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๗๒,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ย     
ต่อครอบครัว ๔ คน 
 ๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนโรงเรียนอยู่ใจกลางเมือง มีแหล่งเรียนรู้มากมาย ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
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๑.11 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕62) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสือ่สาร และการคิดค านวณ ด ี
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย   
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ป๎ญหา 

ด ี

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ปานกลาง 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ด ี
     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบรหิารและจัดการ ดี 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ด ี

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ด ี
๒.๕ จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การจดัการเรยีนรูอ้ย่างมีคณุภาพ ด ี
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรียนรู้ ด ี
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ ดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ 
      ในชีวิตได้ 

ด ี

๓.2 ใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ด ี
3.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ด ี
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง             
      การจัดการเรียนรู ้

ด ี

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 

 

 

 



๒๔ 
 

 

 

๑.๑2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี ๓ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน      

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์  

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น      

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๘พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเ พ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

     

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระดับคุณภาพดีมาก คะแนน ๘๒.๒๕ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง 

 
 
 
 



๒๕ 
 

 

 

๑.๑3 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงโดยจัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีร่างกายสมส่วน ปลอดป๎ญหาทางเพศ 
ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา มีสุขภาพจิตดี  งานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นันทนาการ ด้วยการวาดภาพระบายสี 
เล่นดนตรี ร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงฟ้อนร า ผู้ เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์             
๘ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์  เป้าหมาย “สืบทอดความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ” ผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นสะท้อนความ
เป็นเอกลักษณ์ คือ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” รวมทั้งการด าเนินงานตามโครงการก าจัดลูกน้ ายุงลาย        
รักษ์สิ่งแวดล้อมและปลอดโรคเป็นมาตรการส่งเสริม 

 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ จ านวน ๑๕ คน และมีการได้มา
ถูกต้องตามระเบียบ มีการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 

 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายที่ สอดคล้องกับกฎกระทรวง

ศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๔ ยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับ
ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  มีการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  ได้รับการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  จัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนและรายงานต้นสังกัดทุกปี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

 ด้านผลการจัดการศึกษา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ 

และภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีที่ต้องอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูบางส่วนขาดการเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลเพ่ือน ามาใช้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียนเป็นเป้าหมาย  การเตรียมและการใช้สื่อที่
เหมาะสมกับกิจกรรม รวมทั้งการท าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ระดับคุณภาพต่ ากว่า ดี  โดยให้ความส าคัญกับการจัดสอนซ่อมเสริมของครูให้มีประสิทธิภาพ  มีการติดตาม
พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนผ่านการประเมินหลังการสอนซ่อมเสริมทุก
ครั้งสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น การแข่งขันวิชาการ การตอบป๎ญหา
สารานุกรม เกมการศึกษา การจัดนิทรรศการวันส าคัญต่างๆ การแข่งขันโต้วาที ประกวดเรียงความ ส่งเสริม



๒๖ 
 

 

 

ความสามารถพิเศษด้านวิชาการของผู้เรียน มีการจัดติวเข้มเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนการสอบ      
O-NET ทุกครั้ง มีการจัดหาแบบทดสอบที่มีความหลากหลายให้ผู้เรียนฝึกท าอย่างต่อเนื่องในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ควรฝึกให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐาน การท่องสูตรคูณ คิดเลขในใจ สูตรการค านวณต่างๆ กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ควรเน้นการเรียนรู้ผ่านการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมโครงงาน ได้เรียนรู้ผ่านการ
ส ารวจ ทดลอง ปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ควรมีการสอน
ปรับพ้ืนฐานให้กับผู้เรียนโดยเร่งด่วน เริ่มจากการฝึกอ่าน สะกดค า การเขียน การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 
จัดให้มีการพูดภาษาอังกฤษทั้งสถานศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน ฝึกการท่องจ าค าศัพท์ต่างๆ มีการสอน
ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการแผนผังความคิด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ควรให้ความส าคัญกับการสอนในแต่ละสาระวิชาอย่างเท่าเทียมกัน สอนให้ครอบคลุมตามหลักสูตร             
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ควรมีการด าเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการประสิทธิภาพอยู่แล้ว  แต่ควรมีการจัดท าเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกับการนิเทศ  ติดตามการท างานที่ชัดเจนมากขึ้นและให้ครบทุกโครงการตามแผนงาน รวมทั้งมีการให้
บุคลากรทุกคนเรียนรู้งานตามโครงสร้างบริหารงานอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลเพ่ือน ามาใช้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย

ความสามารถของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนน ามาวางแผนจัดท าแผนการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาทางสมองเพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  ครูควรมีการเตรียมสื่อ  ใช้สื่อที่ เหมาะสมกับกิจกรรม 
น าภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการกิจกรรมการเรียนรู้  รวมทั้งการท าวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่องเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว  แต่ควรมีการอบรมให้

ความรู้แก่บุคลากรทุกคนเกี่ยวกับหลักการ  ขั้นตอน กระบวนการ เป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนัก  เห็นความส าคัญ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีการศึกษา 
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนิน
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้
จริง ครูใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และท าวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  

โรงเรียนหอพระมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน จัดสื่อการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่ง สื่อมีหลายรูปแบบ 
สื่อสิ่งพมิพ์ เช่น หนังสือ บทความประเภทต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ นิทาน ฯลฯ เมื่อผู้เรียนอ่านแล้วครูใช้ค าถามฝึก
การคิด เช่น เรื่องนี้คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในการอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้วิธีหนึ่ง ครูจัดท าแบบฝึกหัดทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจมีรูปแบบ
หลากหลาย เช่น สถานการณ์ จ าลอง และครูใช้ค าถามเพ่ือฝึกการคิดหลังจากผู้เรียนอ่านสถานการณ์แล้ว หรือ
ฝึกการคิดจาก ภาพ เป็นต้น โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ป๎ญหาเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ป๎ญหา สร้างองค์ความรู้ด้าน
ทักษะการอ่าน การเขียนและการสื่อสารให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง มีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ปรับรูปแบบข้อสอบตามแนวแบบทดสอน PISA มีการพัฒนาผู้เรียน
โดยศึกษาจากหลักสูตรสถานศึกษาและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือน ามาวิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหา
และบริบท ของโรงเรียนเรียน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการติดตามผู้เรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และคู่เรียนรู้ เพ่ือช่วยฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการเป็นผู้น า
และผู้ตาม ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ มีโครงการส่งเสริมด้านนวัตกรรมให้ครู สนับสนุนคอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์ให้ใช้งาน
ได้ทุกห้องเรียน ให้ครูได้น าสื่อไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ตรงตามผลการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการสอนเป็นทีม ร่วมกับเจ้าของภาษา เพ่ือพัฒนาทักษะในด้านการสื่อสาร 
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตทางสังคมโดยจัดโครงการดูแลสุขภาพกายและใจ เช่น 
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมออกก าลังทุกวัน กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมตรวจสุขภาพ ฯลฯ ทางโรงเรียน
ด าเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดค่ายคณิตศาสตร์ การ
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จัดค่ายรักการอ่าน การจัดค่ายภาษาต่างประเทศ และการส่งเสริมการแข่งขันทางด้านวิชาการ เช่น การสอบ
เสริมป๎ญญา การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นเน้นกระบวนการเรียนรู้
ที่เก่ียวข้องกับการฝึกทักษะหรือลงมือปฏิบัติให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้ สร้างองค์ความรู้ด้านทักษะ
ปฏิบัติ ทักษะความรู้สู่อาชีพ โดยการท าMOU กับสถาบันต่างๆเช่น อาชีวะ เทคนิค สารพัดช่าง สถาบันป๎ญญา
ภิวัฒน์ 

พัฒนาผู้เรียน โดยกระบวนการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้ด้านทักษะงานอาชีพ
ปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน มีการวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

โรงเรียนหอพระมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่นกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมสืบสานภูมิป๎ญญาในวันยี่เป็ง สนับสนุนคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดี เช่น กิจกรรมรุ่นน้องไหว้รุ่นพ่ีทุกวันในช่วงกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
การอยู่ร่วมกับเพื่อนและผู้อื่น 

โรงเรียนหอพระตั้งอยู่ใจกลางเมือง ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมหลากหลาย สถานศึกษามีการจัดการศึกษา
ในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งมีพ้ืนฐานของครอบครัวแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะเป็นกลุ่มของต่างด้าวต่างเชื้อชาติไม่มีบัตรประชาชน เรียนร่วมกับคนไทยปกติ  ฐานะทางเศรษฐกิจ
พ้ืนฐานของครอบครัวแตกต่างกัน. ตั้งแต่ ร่ ารวย ปานกลาง และยากจน  จากทิศทางการจัดการศึกษา
สถานศึกษาหอพระ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)                 
ทางสถานศึกษาจึงจัดการเรียนรู้และหลักสูตรตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของสถานศึกษา คือ"สถานศึกษาหอพระ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย" มีการจัดการศึกษาให้ตรงตามพันธกิจ (Mission) ของสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลให้มีทักษะอาชีพพ้ืนฐาน มีจิตส านึกของความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดหลักศาสตร์
พระราชา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
2. ผลการด่าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา 

ครูมีความรู้ ทักษะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพ่ือการจัดการเรียนการสอน สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนา ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ป๎ญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล 
การทดสอบระดับชาติ รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก 
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง 

ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะผ่านเกณฑ์การประเมินมากขึ้น และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาใน
การแข่งขันทักษะต่างๆ มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการอยากหลากหลาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสามารถแก้ป๎ญหาได้ รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกรสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ติด 0 ร ลดลง 
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การด าเนินงานพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการเรียนรู้แกนกลาง และหลักสูตร
สถานศึกษานั้น ครูยังมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมผู้เรียน ให้รู้จักกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกการคิด การค้นคว้า
ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือฝึกผู้เรียนในการคิด เช่น การให้ผู้เรียน
สืบค้นข่าวสารแล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน ให้เพ่ือนในห้องเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข่าวสาร เป็นต้น อันจะเป็นการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการคิด ฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และฝึกกระบวนการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
นอกจากนี้ ครูยังส่งเสริมกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนแสดงบทบาทตามหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น การท ากิจกรรมกลุ่ม การศึกษาใบงานแบบบ้านผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือฝึกผู้เรียนให้สามารถ 
รับผิดชอบข้อมูลของตนเอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ครูมีสื่อเทคโนโลยี
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ 
100 % มี Wi-Fi เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้อุปกรณ์ที่มีเรียนรู้กับครูทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ผู้เรียนมี
ความกล้าแสดงออก และมีทักษะด้านการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น มีกระบวนการในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ การศึกษาท่ีดีขึ้น ร้อยละ 80 

ผลจากการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติ
จริง อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด แบบมีวิจารณญาณและมี
ทักษะในการคิดแก้ป๎ญหา มีความสามารถในการจัดการกิจกรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ป๎ญหาอย่างมีเหตุมีผล สามารถน าความรู้ที่ได้มา
ใช้ในการเรียนรู้  เช่น การท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์สะเต็ม การศึกษาค้นคว้าในวิชา IS มีทักษะความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ ก าหนดและผู้ เรียนมีความพร้อมเป็นพลโลกในการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคป๎จจุบัน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน พัฒนา
สติป๎ญญาของผู้เรียนด้านการคิดหาเหตุผล ฝึกตัดสินใจและแก้ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม 

ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรต่างๆ ของทางสถานศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการตามหลักสูตร และมีทักษะ กระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ไม่
ว่าจะเป็นกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ , กระบวนการท างาน โดยดูได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในทุกรายวิชามีแนวโน้มดีขึ้นจากปีการศึกษาก่อน ผลการติด 0 , ร , มส มีจ านวนน้อยลง ส่วน
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสูงขึ้น 1  
รายวิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ  

ผลจากการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย และเป็นระบบท าให้ผู้เรียน มีการติดตาม
และให้ข้อมูลนักเรียนผลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอท าให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการติดตามผล
การเรียน และมีความพยายามในการติดตามแก้ไขผลเรียนได้ดีขึ้น ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดี
ขึ้นตามล าดับ นอกจากนั้นยังมีการยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีผลการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านวิชาการ , ด้านกีฬา , ด้านดนตรี และความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ท าให้เกิดแรงจูงใจกับนักเรียนในการ
น าไปใช้พัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 
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ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานของตนเอง ได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น โครงการ ชิ้นงาน ในรายวิชา 
คอมพิวเตอร์ นิทานสร้างสรรค์ หรือ ออกแบบ ปก CD ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1.1.3 
ความสามารถในการสร้าง นวัตกรรม อยู่ในระดับ ดี 

ผลการประเมินการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ และ คิดแบบอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ป๎ญหาได้อยู่ในระดับปานกลาง มีความสามารถในการค้นคว้าเรียนรู้สิ่งที่สนใจและ
สอดคล้องกับบทเรียน น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนรู้ เช่น การท าโครงงาน การประดิษฐ์ตามแนวทาง STEM 
Education  

1. นักเรียนมีระเบยีบวินัย  
2. นักเรียนมีความสามัคคี ปรองดองกันในหมู่คณะ  
3. การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ  
4. นักเรียนรู้จักควบคุมดูแลและปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย  
5. ครูและนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เนื่องจากสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพป๎ญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษานโยบายปฏิรูปการศึกษาดังนั้นทางสถานศึกษาก็มีการก าหนดกรอบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความช านาญตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษาได้ส่งบุคลากรเข้ารั บการ
อบรมเช่นที่ผ่านมาก็จะมีการอบรมคูปองครูซึ่งเป็นนโยบายการศึกษาระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่ก็เช่นการ
อบรม Boot Camp ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศการหลังจากที่บุคลากรได้เข้ารับการอบรมแล้วได้น า
กระบวนการที่ได้รับการพัฒนานั้นมาลงสู่ชั้นเรียนหนึ่งก็คือน ามาจัด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตาม ภาวะ
ป๎จจุบันที่ได้ก้าวหน้าเพราะว่าการอบรม Boot Camp นี้ได้แนวคิดใหม่ๆจากท่านวิทยากรซึ่งและอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือการอบรมเป็นระยะเวลายาวนานผู้ที่รับเข้ารับการอบรมก็ได้รับกระบวนการเรียนรู้จากการเข้าอบรมมาก
พอสมควรเพ่ือที่จะให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตรงตามเป้าประสงค์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 

ครูสามารถน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาปรับ ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรได้ 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับสภาพป๎ญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ  แนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา  ก าหนดเป้าหมาย แผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความช านาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้
ใฝ่เรียนรู้ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ เช่น การติดตั้งคอมพิวเตอร์ PC 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 120 
เครื่อง และติดตั้งคอมพิวเตอร์ PC พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง สามารถใช้การได้ดี
ทุกชุด ติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก 3BB , SINETและ บริษัท เพ่ือกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้
ครบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณสถานศึกษา โดยติดตั้งทั้งระบบ LAN และระบบ Wifi จดโดเมนเว็บไซต์สถานศึกษา 
http://www.horpra.ac.th/ และมีหน้าแฟนเพจของสถานศึกษา ชื่อ สถานศึกษาหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์ หอพระ/ เพ่ือให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน
สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของสถานศึกษาได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอ านวยความ
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สะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น มีการ ใช้ระบบกลุ่มใน Facebook , Google Suite และ Line มาใช้ในการ
บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 

ผู้เรียนให้ความสนใจ ร่วมมือในกิจกรรม สนุกสนานในกิจกรรมในการเรียนการสอนที่จัดขึ้น เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการตามความชอบและความถนัดสามารถผ่านการแข่งขันเข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติได้ 
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามุ่งเน้นทักษะปฏิบัติและผลส าเร็จของงานเป็นอันงานที่ผู้เรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและสามารถต่อยอดเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะการท างานร่วมกันและมีทักษะด้านอาชีพ 
จัดท าโครงงานที่เป็นพ้ืนฐานด้านอาชีพเช่น การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ การประกอบอาหารไทย 
ขนมไทย อาหารว่าง งานประดิษฐ์จากผ้า โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่
ส าคัญตามหลักสูตร 

นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งด้านวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยีในการสืบค้นเพ่ือน ามาพัฒนากระบวนการทางคิดและทักษะการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามระดับ
ความสามารถของผู้เรียนจนสามารถผลิตเป็นชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจาณาอย่างรอบครอบโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลแก้ป๎ญหาอย่างมีเหตุผล มี
ความสามารถในการค้นคว้าเรียนรู้สิ่งที่สนใจ น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนรู้ เช่น การท าโครงงาน การ
ประดิษฐ์ตามแนวทางของ STEM Education การศึกษาค้นคว้าในวิชา IS โดยผู้เรียนสามารถน าข้อมูล
การศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ป๎ญหาอย่างมีเหตุมีผล 

ครูมีความรู้ทักษะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพ่ือการจัดการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของ
ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลายและผู้เรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

ครูมีการเอาใจใส่ดูแลสวัสดิภาพนักเรียน สังเกตพฤติกรรมรู้จักนักเรียนด้วยการเอาใจใส่อย่างแท้จริง 
หลีกเลี่ยงอุปสรรคขัดขวางความสัมพันธ์กับนักเรียน ครูมีความเข้าใจพฤติกรรมความสามารถของผู้เรียน
รายบุคคล ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ  
 
3. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนควรมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยได้รับการฝึกทักษะอย่างเต็มความสามารถอย่าง
สม่ าเสมอ นอกจากนี้ ควรจัดครู บุคลากร หรือประสานหน่วยงานภายนอกเพ่ือการคัดกรองผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเพ่ือจะได้ส่งเสริมศักยภาพให้สูงขึ้นและคัดกรองผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
และจัดครูและบุคลากรสอนเสริมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีพัฒนาขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียน ควรมี
การน าผลงานของผู้เรียนแต่ละคนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และคัดเลือก
ผลงานที่มีคุณภาพเพ่ือให้รางวัลเป็นการเสริมแรงทางบวกและน าไปจัดนิทรรศการภายในโรงเรียน ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ครูต้องหาวิธีการที่จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

ครูผู้สอนควรน าผลการพัฒนาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนปีการศึกษาต่อไป ผู้เรียนยังต้องได้รับการ
ฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนที่ยังไม่สามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้เกิดจากความไม่
มั่นใจ ขาดการคิดวิ เคราะห์  วางแผน ควรเน้นเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับตัว ผู้ เรียน 
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนยังมีข้อเพ่ิมเติมที่ควรน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้เรียนมีความสนใจใน
เทคโนโลยี ซึ่งถ้าหากครูผู้สอนสามารถฝึกผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ก็
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จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดความรู้ผ่านเทคโนโลยีได้  ควรส่งเสริมให้
ครูผู้สอน จัดท าห้องเรียนออนLine เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ครูชาวต่างชาติผลัดกันมา 
ไม่ได้มาสอนทุกวัน จึงท าใหผู้้เรียนบางชั้นไม่ได้ฝึกการสนทนาด้วย 

โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมขึ้นให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการและ
รายละเอียดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ก ากับ ติดตาม แก้ไขผู้เรียนที่ไม่ร่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง น าผลการประเมินมาปรับปรุง
ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เน้นการสร้างความมีระเบียบวินัยในเชิงบวกให้แก่ผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น โดยการ
จัดการด้านวินัยต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากครูผู้สอนทุกๆท่านเพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นไป
ในทางเดียวกัน 

ครูน าจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา มาศึกษา ออกแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ิมเติมหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและ หรือสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ หรือท าวิจัยเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น  

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  ควรมีการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร เพ่ิมเป็นวิชาสาระเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้เรียนมี
โอกาสได้เลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัด ความสนใจ จัดให้มีการฝึกทักษะวิชาชีพตามความต้องการ
ของผู้เรียนในสถานประกอบการ มีชั่วโมงปฏิบัติงาน (ฝึกงาน) พัฒนาการวัดและการประเมินผลในห้องเรียนให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์ การประเมินได้ทุกคน โดยประเมินตาม
สภาพจริง มีการติดตามการประเมินอย่างจริงจังและเป็นระบบ. 

ควรมีการควบคุมความเหมาะสมในเรื่องของเวลาเข้าใช้งานในเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ควรส่งเสริมให้
นักเรียนท าโครงงานบูรณาการ โดยให้เป็นโครงงานที่นักเรียนเป็นผู้คิดและด าเนินการเองโดยการใช้สื่อ แหล่ง
เรียนรู้การค้นคว้าและออกแบบด้วยตนเองอย่างเหมาะสมตามหลักสูตร  

พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัด โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง 2.ควรส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานบูรณาการ โดยให้เป็นโครงงานที่นักเรียนเป็นผู้ คิดและ
ด าเนินการเองโดยการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้การค้นคว้าและออกแบบด้วยตนเองอย่างเหมาะสมตามหลักสูตร  

ครูควรส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความสามารถของผู้เรียน ควรพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆเพ่ือให้เหมาะสมต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

ควรให้ครูได้อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ครูควรที่จะศึกษาทางด้านพฤติกรรมนักเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาช่วยในการปรับปรุง ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจตนเองและแสดงออกอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศในอนาคต 

ความสามัคคีในหมู่คณะ ครูทุกคนต้องยึดจรรยาบรรณครูเป็นหลักในอาชีพคร ู
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มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  ดี 
๑.  วิธีด่าเนินการและผลการพัฒนา 

โรงเรียนหอพระด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณา
การต่างๆ การสอนโดยใช้ STEM เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนฝึกการใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
และสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปพฒันาต่อยอดเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ
ในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การ
ทบทวน เน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนหอพระ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
เพ่ือก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลและตอบสนองต่อแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
น าไปสู่การบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป มีการจัดแบ่งงาน โครงสร้างงาน ก าหนดแนวทางการ
บริหารงานอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการเข้าอบรม พัฒนาวิชาชีพของตนเอง โดยการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรผ่านทางกลุ่ม Line ของโรงเรียน จัดอบรมคณะครูและบุคลากรให้เน้นกระบวนการใช้เครื่องมือ สื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันยุคสมัย ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ และเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนที่ป๎จจุบัน
ประเทศเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีหลากหลายด้าน ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีการบริหารจัดการงานในแต่ล่ะฝ่ายให้เป็นระบบและด าเนินงานตามระเบียบแบบแผนเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนและด าเนินการในการบริหาร และการจัดการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีกระบวนการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

- โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  ก าหนด
ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) 
สอดคล้องกับสภาพป๎ญหาความต้องการของสถานศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ของผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ชุมชน และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และผลการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

- โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีให้ สอดคล้องกับ
สภาพป๎ญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยคณะครู  นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองและครูมี
ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

- ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งคณะครู  สมาคมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนหอพระ เครือข่าย
ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนคู่พัฒนา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รับทราบและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษารวมทั้งร่วมกันระดมพลังสมองในการแก้ไขป๎ญหา โดย
ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทตามสภาวการณ์ของสังคม การน าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้ความรู้ด้านภูมิป๎ญญาแก่คณะ
ครูและนักเรียน  สถาบันอุดมศึกษา  สถาบันอาชีวศึกษาให้ความร่วมมือในการให้ความรู้การอบรม การศึกษา
ต่อ และการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน 



๓๔ 
 

 

 

- โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เป็นกรอบก ากับการ
บริหาร บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม 
คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน
และแก้ป๎ญหา เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

- โรงเรียนได้ส่งเสริมครูให้พัฒนาความรู้ความสามารถ  ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให้บุคลากร
ได้น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

- โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรและแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้แก่ สมาคมผู้ปกครอง 
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนหอพระ เครือข่ายผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา ด้วยการร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมสนับสนุน เพ่ือพัฒนาความพร้อมของทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ และระบบการจัดการที่ดีเอ้ือต่อการพัฒนาสถานศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
บรรยากาศการเรียนรู้และวัฒนธรรมการท างานท่ีมีคุณภาพ เป็นระบบ 

- โรงเรียนได้จัดกิจกรรมและโครงการตามนโยบายและจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมยกระดับคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภั ยของ
ผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดสถาน สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับนักเรียนเรียนร่วม 

- โรงเรียนได้ท าการนิเทศ ก ากับ ติดตามโดยมีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรมที่หลากหลายมิติ บอกถึงระดับความพึงพอใจและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมเช่น คณะครู นักเรียน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาได้ประเมินผล เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงาน 
น าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข พัฒนาจุดอ่อน ธ ารงรักษาจุดแข็ง เสริมสร้างโอกาสและขจัดอุปสรรค โดยมี
เป้าหมายให้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลกรทาง
การศึกษา 

 

2% 

65% 

30% 

3% 

ร  ย  ข งครูที่ได รับการนิเทศ ก ากับติดตามแ  ปร เมินผ  

ไม่ไดร้บัการนิเทศ 

๑ ครัง้ /ภาคเรียน 

๒ ครัง้ /ภาคเรียน 

มากกว่า ๒ ครัง้ /ภาคเรียน 



๓๕ 
 

 

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมเ พ่ือยกระดับคุณภาพห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก จัดบริเวณโรงอาหาร อาหารที่ถูกสุขอนามัย สะอาด
ให้กับบุคลกรในโรงเรียนจนท าให้ได้รับรางวัล Green Food  Good 
Taste  รางวัลโรงเรียน อย. น้อย  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนทั้งกลุ่มนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม 
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง   

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ทุกฝ่ายมีการรวมรวมข้อมูล  จัดกระท าข้อมูล  สามารถสืบค้นง่าย  
สามารถน าข้อมูลมาประกอบในการบริหารจัดการ ใช้ในการวางแผนใน
การจัดท าโครงการได้อย่างเป็นระบบ 

การนิเทศก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

 
การประเมินความพึงพอใจ
จากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น ามีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดด้านวิชาการและการจัดการ สามารถบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ท าให้
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

๕ แห่ง ๒๙% 

๔ แห่ง 
๒๔% 

๘ แห่ง 
๔๗% 

จ านวนเครื ข่ายเข ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

๑ ครัง้ /ภาคเรียน 

๒ ครัง้ /ภาคเรียน 

มากกว่า ๒ ครัง้ /ภาคเรียน 

81% 

16% 

3% 

ร  ย  ข งครูที่ได รับการนิเทศ ก ากับติดตาม
แ  ปร เมินผ  

๑ ครัง้ /ภาคเรียน 

๒ ครัง้ /ภาคเรียน 

มากกว่า ๒ ครัง้ /ภาคเรียน 



๓๖ 
 

 

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

อีกท้ังให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
2. ผลการด่าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการบริหารแบบยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เป็นกรอบก ากับการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีการประชุมแบบมีส่วนร่วมทั้งกลุ่มใหญ่และ
กลุ่มเล็ก เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลกรในการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน   ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
นิเทศก ากับติดตาม เพ่ือมุ่งเน้นคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีการติดตาม
งาน/โครงการและมีการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ /กิจกรรมเมื่อด าเนินการเสร็จ สิ้นตามหลักการ 
PDCA  มีการจัดสถานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  โมเดลหญ้าแฝก 
๑๒ สายพันธ์  ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ระบบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ป๎ญหา  การด าเนินงานและพิจารณาในการตัดสินใจในด้านการบริหารการ
จัดการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการพัฒนาผู้เรียน  ด้านอาคารสถานที่  และด้านการพัฒนาบุคลากร 

ครูร้อยละ 60 มีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เพ่ือใช้ในการแก้ป๎ญหาในการจัดการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ มีการด าเนินงานภายในสถานศึกษาซึ่งอ านวยการโดย
ผู้อ านวยการโรงเรียน ขับเคลื่อนโดยงานประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายร่วมกับคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 – 2564 มีผู้รับผิดชอบอบงานที่ชัดเจน มีการพัฒนา
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ ครูได้เข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียน
การสอน คณะครูบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

งานทะเบียนและวัดผลมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของ
ผู้เรียนและการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของโรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา เป็นต้น 

ห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ให้บริการครูเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และ
บริการผู้เรียน มีห้องสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด 

ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้
ก าหนดไว้และยังได้สนับสนุนจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องตามยุคสมัย 
มีการพัฒนาครูและบุคลากร สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 
 
๓.  จุดควรพัฒนา 

ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรให้
มีความทันสมัยและน่าสนใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเห็นความส าคัญและศึกษาข้อมูลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในองค์รวมมากขึ้น เนื่องจากยังไม่สามารถขอความร่วมมือจากครูได้ทั้งหมด 
ควรก ากับ ติดตาม นิเทศงานที่มอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 

ควรปรับปรุง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
การสร้างความสามัคคีในองค์กร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลควรมีการรับฟ๎งความคิดเห็นให้มากข้ึน 



๓๗ 
 

 

 

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในกลุ่ม Line ของโรงเรียนยังไม่ทั่วถึง จึงต้องติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ควบคู่
ไปด้วย 

กระบวนการบริการควรจะมีระบบการบริการที่ดี ควรมีระบบในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพครู ควรเพ่ิมชั่วโมงการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมอบรมอย่างต่อเนื่อง น าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ 
และสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ IT ให้มากขึ้น มีการจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลให้ชัดเจน และมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นรูปธรรม และควรให้
ครูมีสิทธิให้การจัดกิจกรรม 

ควรมีการจัดการอบรม สัมมนาของครู ให้ครอบคลุมทุกสาขาการเรียนรู้ 
การก าชับและควบคุมเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้รัดกุมมากขึ้น สร้างความเข้าใจให้

บุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
ระดับคุณภาพ  ดี 
๑.  กระบวนการและผลการด่าเนินงาน 

ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อ
เทคโนโลยีที่มีอยู่และจากแหล่งเรียนรู้ในอินเตอร์เน็ต เช่น YouTube เว็บไซต์ต่าง ๆ  ในการจัดการเรียนรู้แต่
ละหน่วยโดยการสืบค้นด้วยตนเองแล้วน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน 

โรงเรียนจัดสรรงบประมาณส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาหรือภาระงานที่รับผิดชอบ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่สามารถผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน ให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการสอน 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียน และ
ผู้เรียนรักผู้เรียน ผู้เรียนรักการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นสุข ครูจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
เน้นการคิดวิเคราะห์ บางระดับชั้นมีการสอนแบบบูรณาการ 

มีการวางแผน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย แบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 3 กลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน เพ่ือประสิทธิภาพในการวัดและประเมินผลเป็นไปตามจุดประสงค์ของ
แต่ละรายวิชา มีการด าเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ PLC ของบุคลากรในโรงเรียน การจัดอบรม
เชิงบูรณาการ ของ 8 กลุ่มสาระฯ และมุ่งส่งเสริมการอบรมพัฒนาครูในทุกด้าน เน้นการใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ กระตุ้นผู้เรียน ดึงดูดความสนใจ ประยุกต์เข้ากับเนื้อหาแต่ละวิชาให้แก่คณะ
คร ู 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การท าMOU กับสถาบันต่างๆ 
ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือออกแบบกิจกรรมที่เหมาะกับ

พัฒนาการของผู้เรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดให้มีการท าวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และมีการจัดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นข้อมูลในการสะท้อนคิดในการแก้ป๎ญหาในจุดที่บกพร่องหรือเป็นอุปสรรคในการ
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พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อจะน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลายเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนบริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวกโดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง 
ชมเชย ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต 

 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 

 
การบันทึกหลังการสอน 

 
การนิเทศการสอน 
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ภาษาต่างประเทศ 

แนะแนว 

ร้อยละของครูที่จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

แนะแนว 

ร้อยละของครูที่จัดท าบันทึกหลังการสอน 
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ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 
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ภาษาต่างประเทศ 

แนะแนว 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการสอน 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การท าวิจัยในชั้นเรียน 

 
สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม 

 
การจัดกิจกรรมการเรียน   
การสอน 
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ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

แนะแนว 

ร้อยละของครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียน 
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ร้อยละของครูที่ใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม 

บทเรียนการ์ตูน ศูนย์การเรียน CAI

Clip  Video ใบงาน ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น   

สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ E-book , E-learning สื่อของจริง 

แผ่นภาพ, แผ่นใส ใบความรู้ 
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1

ร้อยละของครูที่ใช้เทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ 

การระดมพลังสมอง การอภิปรายกลุ่มย่อย – ใหญ่  

บทบาทสมมุติ ศูนย์การเรียน 

การบูรณาการ การสาธิต/ทดลอง 

การสืบค้นแล้วน าเสนอโดยผูเ้รยีน การเรียนแบบสรา้งแผนผงัความคิด 

การตั้งค าถาม การเรียนแบบโครงงาน 

การแก้ป๎ญหา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

โปรแกรมส าเรจ็รปู การเรียนรู้แบบรว่มมือ 

การใช้เกมประกอบ การสืบสวนสอบสวน 

การบรรยาย 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 
 
2. ผลการด่าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา 

ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนน าเสนอครูผู้สอนโดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ได้
หลากหลายรูปแบบครูมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์สอนแทนครูเป็นจ านวนมากจึงไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าผู้เรียนได้รับการบริหารจัดการชั้น
เรียนในเชิงบวกอย่างแท้จริงหรือไม่ 

ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีความสุขในการเรียน ครูมีการพัฒนาตนเอง ปรับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการน าวิธีที่หลากหลายมาใช้จัดการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขและ
ไม่เครียด ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน 

ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี ส าหรับผู้เรียนมากขึ้น 
ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มสาระวิชา ภายในสถานศึกษา อีกทั้งยังสามารถศึกษาองค์
ความรู้และแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากภายนอกสถานศึกษา เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
ครูสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง 

ครูผู้สอนจัดท าบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผู้อ านวยการโรงเรียน ครูมีนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning จัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความสุข มีการจัดนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศจากครูผู้สอน
ในกลุ่มสาระเดียวกันและหัวหน้ากลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ครูผู้สอนได้น าผลสะท้อนกลับจากการท ากิจกรรมPLCเพ่ือน ามาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในการท างานและน าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์  มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการใช้สื่อ ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 
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ร้อยละของครูที่ใช้วิธีการวัดและประเมินผล 
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๓. จุดควรพัฒนา 
ด้านการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามระบบ  ควรปรับปรุงเรื่องการให้ข้อมูล

สะท้อนกลับในทันทีและการติดตามงานของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการส่งงาน 
ส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดการวัดและประเมินผลผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวนมาก ควรมีการติดตามผลงาน
ของผู้เรียนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหน้าที่และความรับผิดชอบให้มากข้ึน 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและน ามาใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ แต่ยังมีบางคน
ที่ยังคงคัดลอก หรือรอท่ีจะรับข้อมูลจากคนอ่ืน 

การใช้สื่อเทคโนโลยียังมีไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการในการใช้สืบค้นข้อมูลของผู้เรียน 
ควรมีการกระจายงานพิเศษแก่บุคลากรทุกคนเพ่ือลดภาระงานให้แก่คุณครูที่มีงานพิเศษหลายงานท า

ให้มีเวลาในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนน้อยและยังส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรอีกด้วย 
ควรมีการลดจ านวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์เพ่ือให้ครูได้ท าการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วางแผน 

พัฒนา และบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดความ
ผูกพันกับครู ชั้นเรียนเชิงบวกจึงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง และมีการควรนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้อย่าง
เข้มข้น ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

การอบรมการใช้ระบบ online ส าหรับครู เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความช านาญในการพัฒนาสื่อที่
หลากหลายโดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ Website , Google form , 
Application, Kahoot ฯลฯ ควรมีการจัดบุคลากรที่ช านาญในการใช้แอปพลิเคชันในการเรียนการสอนเข้าไป
ฝึกให้กับคณะครูที่ยังใช้งานไม่คล่องให้เกิดความสนุกและรักการท ากิจกรรมต่อไป 

ผู้เรียนควรพัฒนาเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะ ด้าน วินัย และ ความรับผิดชอบ เพ่ิม
ศักยภาพด้านการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ในปีการศึกษาต่อไป 
 

ครูควรคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการค้นคว้าข้อมูล และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกับข้อมูลที่มี 
โดยการท าความเข้าใจกับข้อมูลที่หามาได้ น าผลสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครูมาเป็นประเด็นในการ
จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการจัดกิจกรรมควรมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 

ครูทุกกลุ่มสาระควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริงอย่างจริงจัง และครู
ควรมีการช่วยกันนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ โดยกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง 

การติดตามนิเทศผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนยังไม่ตรงตามเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้เนื่องจากยังไม่
สามารถท าได้อย่างสม่ าเสมอเท่าท่ีควร 

การประเมินผู้เรียนนอกจากครูผู้สอนควรให้เพ่ือนและผู้ปกครองประเมินชิ้นงานผู้เรียนแล้วน าข้อมูล
มาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป เพ่ือผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีลักษณะตรงตามความตั้งการของ
ผู้เรียน หากกิจกรรมนั้นผู้เรียนไม่มีความสนใจ ตัวผู้เรียนจะลดความสนใจในการเรียนน้อยลง 
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ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 
 โรงเรียนหอพระมีการจัดโครงสร้างระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบโดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม  มีแผนการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างชัดเจน  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์และมีแผน
กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างชัดเจน ผู้บริหารและครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
สามารถจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตในการพัฒนาครู  
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัด
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน  การสื่อสารมีความสามรถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี รักการท างานสามารถวางแผนและท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการและคุณลักษณะของสถานศึกษา มีจิตสาธารณะมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดีและมีสุทรียภาพทุกด้าน 

ครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ตรงกับงานที่รับผิดชอบ  ครูเป็นผู้มีความรู้และเข้าใจเป้าหมายของ
หลักสูตร  พัฒนาหลักสูตร  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อ และมีการวัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าภูมิ
ป๎ญญาและแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานที่มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ  ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขป๎ญหานักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีการนิเทศติดตามนักเรียนโดยระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน มี
ประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตามประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนให้ความส าคัญ
ทุกฝ่ายให้เกิดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้อย่างยั่งยืน 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่
ในระดับด ี 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมิน ในภาพรวมของ
จุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน   พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการ
ช่วยเหลือได้ดังนี้ 
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สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  มีส่วนร่วมในกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง  มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีความกตัญํู
กตเวที สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายแข็งแรง มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตที่ร่าเริงแจ่มใส  รู้จักดูแล
สุขภาพและป้องกันตนเองจากสารเสพติดและอุบัติเหตุ 
มีทักษะและความสามารถแสดงออกทางด้านกีฬาและ
นันทนาการ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ าสมอ นักเรียนมีความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  สามารถคิดวางแผนการท ากิจกรรม
และปฏิบัติกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

นักเรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  โรงเรียนควรพัฒนา
นักเรียนให้มีความสามรรถในการคิดวิเคราะห์       
คิดสังเคราะห์ มีวิจารญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยมี
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระและด าเนินอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์
ผู้ เรียนและบันทึกหลังเรียนอย่างเด่นชัดเพ่ือน า
ป๎ญหาจากการสอนมาปรับปรุง  แก้ไข พัฒนาวิจัย
ในชั้นเรียนผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มต่อไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารการจัดการ มีวิสัยทัศน์ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงพร้อม
กระจายอ านาจ  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได ้

๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  
มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริหารงานเต็ม
รูปแบบครบวงจร  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการการจัดการศึกษา  สภาพ
ป๎ญหา  ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานและ
แก้ป๎ญหาการ 

๓. การระดมทรัพยากร โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ด้วยการร่วมคิด ร่ว มวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมสนับสนุน ร่วมประเมินผล ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมชื่นชมยินดีกับ
ความส าเร็จ เพ่ือพัฒนาความพร้อมของทรัพยากรทาง
การศึกษา ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่

1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการ
สอน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเห็น
ความส าคัญและศึกษาข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในองค์รวมมากข้ึน เนื่องจาก
ยังไม่สามารถขอความร่วมมือจากครูได้ทั้งหมด โดย
ควรก ากับ ติดตาม นิเทศงานที่มอบหมายอย่าง
สม่ าเสมอ 
3. ควรปรับปรุง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้  
4. การสร้างความสามัคคีในองค์กร และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลควรมีการรับฟ๎งความคิดเห็นให้
มากขึ้น 
5. ควรมีการจัดการอบรม สัมมนาของครู ให้
ครอบคลุมทุกสาขาการเรียนรู้ 
6. สร้างความเข้าใจให้บุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้าใจและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
7. ควรจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลให้ชัดเจน และมีการนิเทศติดตามอย่าง
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

เพียงพอ และระบบการจัดการที่ดีเอ้ือต่อการพัฒนา
สถานศึกษา  

๔. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น ห้องศูนย์
การเรียนรู้กลุ่มสาระ  โมเดลหญ้าแฝก ห้องปฏิบัติการ 
จัดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นของนักเรียน
และครูผู้สอน จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้นักเรียนและ
บุคลากรได้ค้นคว้า มีบรรยากาศการเรียนรู้และมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมีคุณภาพ 

เป็นรูปธรรม 
8. กระบวนการบริหารควรจะมีระบบการบริการที่ดี 
ควรมีระบบในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชียวชาญด้านวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ 

ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับรายวิชาที่สอนและงาน
ที่รับผิดชอบ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม อุทิศตนในการ
จัดการเรียนการสอน  แสวงหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่
เสมอ  ครูรู้เป้าหมายของหลักสูตรและเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมี
การบูรณาการและน านวัตกรรมใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนสามารถผลิตสื่อการสอน  ประเมินผลการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และการ
จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

๑. ครูควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง
ต่อเนื่อง  เน้นให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ที่หลากหลาย  และใช้
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
นักเรียนได้เกิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และ
สามารถเชื่อมโยงหรือบูรณาการในชีวิตจริงได้ 
๒. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
เน้นให้นักเรียนได้อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้  รู้จัก
แก้ป๎ญหา  การจัดท าโครงงาน  การค้นคว้า การ
วางแผน และการปฏิบัติให้หลากหลายวิธี  รวมทั้ง
การจัดกิ จกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนให้นั ก เรี ยนได้
แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด  
๓. ครูควรพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีให้มากขึ้น  และพัฒนาสื่อการสอน
รวมทั้งการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๑. ด้านผู้เรียน  โรงเรียนควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านการคิด การคิดวิเคราะห์     
คิดสังเคราะห์  การคิดแก้ป๎ญหา การคิดวิจารณญาณ  มีการก าหนดเป้าหมายในชีวิต ตลอดจนพัฒนาผู้เรียน   
ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรให้สูงขึ้น 

๒. ผลสัมฤทธิ์การสอนระดับชาติ O-NET  ในรายวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับต่ ากว่าระดับประเทศ  ควรมีการปรับปรุงหรือทบทวนกิจกรรมใน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๓.การพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ควรก าหนดแนวทางที่ชัดเจนและด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องทั้งระบบ 
 ๔. ควรส่งเสริม พัฒนาครูให้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง  รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย การน าสื่อ
เทคโนโลยีในการสอน  การสร้างข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดและมีการวัดผลที่หลากหลายวิธี 
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 ๕. น ากระบวนการนิเทศภายในมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  มีรูปแบบที่ชัดเจน 
 ๖. ส่งเสริมการใช้ ICT และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 

๗.การพัฒนาข้อสอบมาตรฐานตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
๘.การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ประกาศโรงเรียนหอพระ 

 เรื่อง ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนหอพระ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

............................................................................ 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ นโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา คุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ การศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 โรงเรียนหอพระ ได้ด าเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมิน
คุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 1 / ๒๕๖2 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหอพระมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  จึงก าหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้ 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
                    (  ยพิสิษฐ  ค  บุรี) 
                 ู้อ   วยก รโรงเรีย หอพระ 
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