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ค าน า 
 รายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษามีหน้าท่ีในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกปีการศึกษา ในรายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลของสถานศึกษา 
ผลการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลท่ีได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงาน
ฉบับนี้จนส าเร็จลงได้ด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
      
     (นายสมศักดิ์    สุมน) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
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สว่นที ่ 1  
บทสรุปของผูบ้รหิาร 

 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ต้ังอยู่เลขท่ี 101  หมู่ 8  ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  4 เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 138 คน นักเรียนจ านวน 2,631 คน โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
  
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ก าหมดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกทางด้าน
สมรรถนะส าคัญ ทักษะต่าง ๆ ท้ังในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเปิดห้องเรียนพิเศษท่ีเพิ่มคุณภาพทาง
การศึกษา เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นทางเลือกให้นักเรียน
อย่างหลากหลาย ตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ  
โดยบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้อง
กับตัวช้ีวัดและผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย มีการรายงานผลการเรียนให้ ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบทุกภาคเรียน ท าหน้าท่ีเป็นครูที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษา จนจบปีการศึกษา โดยได้จัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ มีทักษะในการด ารงชีวิตให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  
ผู้เรียนสามารถแข่งขันทักษะทางวิชาการจนประสบผลส าเร็จ และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ ในด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้นักเรียนได้ประพฤติ ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โดยมีโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีพระภิกษุสงฆ์มาสอนวิชาพระพุทธศาสนา สวดมนต์สรภัญญะ 
จัดกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู ตักบาตรทุกวันศุกร์  กิจกรรมพาลูกเข้าวัด และกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมของหายได้คืน เสริมสร้างวินัยและประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีกิจกรรมกีฬาสี
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ภายในโรงเรียนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นประจ าทุกปี ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาด
ไทย พัฒนาวัดในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน เพื่อวางแผนร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา การถ่ายทอดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ค่านิยม และผลการด าเนินงานท่ีคาดหวังต่อบุคลากรในโรงเรียน รวมท้ังผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
เสียท่ีส าคัญผ่านระบบการน าองค์กรโดยใช้การส่ือสาร ท้ังแบบทางเดียวและแบบสองทาง คือ  ใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านเอกสารสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) เป็นเอกสารรายงานประจ าปีของโรงเรียน และในลักษณะ website ของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจของโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดในลักษณะ บรรยาย โดยผู้บริหารโรงเรียน  
ในหลายโอกาส เช่น ในโอกาสการประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
การประชุมสมาคมศิษย์เก่า และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การประชุมในระดับหัวหน้าฝ่าย และการประชุม
ประจ าเดือน มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับฟังได้มีโอกาสตรวจสอบความเข้าใจ โดยการสอบถามเพื่อขอความชัดเจนและ
ขจัดข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ในท่ีประชุมได้ทันที 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ โดยการด าเนินงานและ
จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรสถานศึกษามีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ันบูรณาการช้ินงาน เพื่อลดภาระงาน ช้ินงาน ของนักเรียนตาม
นโยบาย 2 ลด 1 เพิ่มปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดสัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือและฝึกปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะ
การคิด เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนหลากหลาย น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้   
ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่องในวิชาท่ีรับผิดชอบและใช้ในการสอน โดยได้รับการตรวจ
และให้ค าแนะน าจากผู้อ านวยการสถานศึกษา คุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ี
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สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย มีการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อทราบทุกภาคเรียน  
 แนวทางพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศและทักษะทางวิชาการ 
  2. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 2 กลุ่มงาน 
  3. จัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้นักเรียน 
  4. สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. พัฒนาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน 
  2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
  4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในวิชา/สาขา เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. พัฒนาการวัดและประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมท่ีทันสมัย   
  3. จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม PLC  

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงมีการรวบรวมนวัตกรรมและผลการวิจัยท่ีเกิดจากการน านวัตกรรมท่ีได้จากกา ร

แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการน าเสนอผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดท ารายงานผลการใช้ส่ือ

นวัตกรรม การน าเสนอผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ  
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สว่นที ่ 2 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

ตอนที ่1 ข้อมลูพืน้ฐานของสถานศกึษา 
1. ขอ้มลูทัว่ไป 
   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ต้ังท่ีอยู่ท่ีเลขท่ี 101  หมู่ 8  ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000  โทรศัพท์ 02-1941455 Website http://hwp.ac.th  สังกัดส านักงาน
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ  11 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลบางพูด ต าบลบางพูน ต าบลสวนพริกไทย ต าบลบ้านกระแชง ต าบลบ้านกลาง และ ต าบลบางกระดี  
อ าเภอเมืองปทุมธานี ต าบลคลองหนึ่ง ต าบลคลองสอง  ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง ต าบลประชาธิปัตย์ 
อ าเภอธัญบุรีและต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก 
2. ขอ้มลูผูบ้รหิาร 
 2.1  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
                     นายสมศักดิ์  สุมน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา เคมี ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต้ังแต่วันท่ี 
7 ธันวาคม 2563  ถึง ปัจจุบัน เป็นเวลา 4 เดือน 
 2.2  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  2.2.1 นายธีรศักด์ิ บัวสาย ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป วิทยฐานะรอง
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา การสอนภาษาไทย 
  2.2.2 นางสาววราภรณ์ มอญภาษา ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ             
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหาร
การศึกษา และวุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การวัดผล 
  2.2.3 นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล วิทยฐานะรอง
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาเทคโนโลยี การบริหาร
การศึกษา 
  2.2.4 นายภาสกร ภาคอัต ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  วิทยฐานะ  
รองผู้อ านวยการช านาญการ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขา บริหารการศึกษา และ  
วุฒิการศึกษา Master of Information Technology (M.IT.) สาขา Information Technology 
 2.3   ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
  2.3.1 นางขวัญฤดี หัสกุล ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศา
สตรบัณฑิต ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 
  2.3.2 นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ครุศาสตรบัณฑิต ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  

http://hwp.ac.th/
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  2.3.3 นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 
  2.3.4 นางสาวประอร จิตนอก ต าแหน่ง ครู วุฒิการศึกษาสูงสุดการศึกษาบัณฑิต ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  

2.3.5 นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์ ต าแหน่ง ครู วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตร   มหาบัณฑิต 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

ประวตัโิรงเรยีน  
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ถือก าเนิดครั้งแรกโดยโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ได้รับมอบหมายจาก
ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดปทุมธานีให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้น โดยใช้พื้นท่ีท่ีได้รับบริจาคโดย คุณตาสวอง และ      
คุณยายสมบุญ  นิลกร เป็นชาวนา ท่านท้ังสองมีภูมิล าเนาอยู่ใน ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี ท่านเอง
มีฐานะไม่ร่ ารวย แต่มีท่ีดินท่ีเป็นสมบัติส่วนตัวที่ได้มาโดยวิริยอุตสาหะในการท างาน ท่านจึงมีจิตศรัทธาอันแรงกล้า
ในการบริจาคท่ีดินส่วนตัวเพื่อท่ีจะสร้างโรงเรียนให้เป็นสาธารณกุศลกับลูกหลานท่ีอยู่อาศัยในบริเวณนั้น เพื่อท่ีจะ
ได้มีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ให้กับเยาวชนเพื่อสามารถท่ีจะได้รับการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไป โดย
มีพระครูปลัดสมศักด์ิ มงฺคโล เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ ได้ให้ความสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันในการก่อต้ัง
โรงเรียน ในครั้งแรกโรงเรียนใช้ช่ือว่า โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง ปทุมธานี สาขาวัดบุญบางสิงห์ ต่อมาในปี
การศึกษา 2537 ได้รับประกาศจัดต้ังจากกรมสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา โดยใช้
ช่ือว่า โรงเรียนสิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา ต่อมาได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี  ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2550  มีผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้ 

1. นายโชว์นันต์    มารุตวงศ์    (พ.ศ.2537 - 2546) 
2. นายวีระชัย     สิทธิโชค   (พ.ศ.2546 - 2553) 
3. นายฐิติพันธุ์    มณีณัฐนันท์ (พ.ศ.2553 - 2554) 
4. นายสุรชัย   ภิญโญชีพ (2 เมษายน 2554 – 23 มกราคม 2557) 
5. นายชวา     หมื่นมี  (23 มกราคม 2557 – 19 ตุลาคม 2558) 
6. นายสาทร       สมบุญ           (19 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)  
7. นายธนพจ       แก้ววงษา (11 พฤศจิกายน 2559 – 3 ธันวาคม 2563) 
8. นายสมศักดิ์   สุมน  (7 ธันวาคม 2563 – ปัจจุบัน) 
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3. ขอ้มลูครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
3.1 จ านวนครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ประเภท จ านวน ( คน ) 
ผู้บริหาร 5 
ครู 111 
พนักงานราชการ 3 
ครูอัตราจ้าง 6 

รวม 125 
 

รายการ จ านวน (คน) 
ลูกจ้างประจ า 1 
ลูกจ้างช่ัวคราว 12 

  

3.2 จ านวนครทูี่ปฏบิตังิานในโรงเรยีน จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา 

วฒุกิารศกึษา ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวม 
จ านวน 110 14 1 125 

 

จ านวนครทูีป่ฏิบตังิานในโรงเรยีน จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา 
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 3.3 จ านวนครทูี่ปฏบิตังิานในโรงเรยีนตามกลุม่สาระและภาระงานสอน 
 

ฝ่าย / กลุม่สาระฯ 
 

จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลีย่ของคร ู1 คนในแต่ละ

สาขาวชิา (คาบ/สัปดาห)์ 
ผู้บริหาร 5 - 
ภาษาไทย 10 24 
คณิตศาสตร์ 19 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 22 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 18 
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 21 
ศิลปะ 7 24 
การงานอาชีพ 7 21 
คอมพิวเตอร์ 9 20 
ภาษาต่างประเทศ 17 29 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 22 
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4. ขอ้มลูนกัเรยีน ปกีารศกึษา 2563 
 

 

ระดบัชัน้เรยีน 
 

จ านวนหอ้งเรยีน 
เพศ  

รวม 
ชาย หญงิ 

ม.1 14 244 195 439 
ม.2 14 269 210 479 
ม.3 13 274 226 500 
ม.4 13 219 229 434 
ม.5 13 205 214 419 
ม.6 12 184 176 360 
รวม 79 1,381 1,250 2,631 

 ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563 
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จ านวนนกัเรยีน ปีการศกึษา 2561-2563 
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5. ข้อมลูผลการทดสอบระดับชาตขิองผู้เรยีน 
 

รายงานการเปรยีบเทยีบคะแนน ผลการสอบระดบัชาต ิ O-Net  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
(ปกีารศกึษา 2562-2563) 

 
รายวิชา ปกีารศกึษา 2562 ปกีารศกึษา 2563 ระดบัการพฒันา 

ภาษาไทย 53.82 53.71 - 0.11 
ภาษาอังกฤษ 31.76 35.95 + 4.19 
คณิตศาสตร์ 25.71 24.91 - 0.80 
วิทยาศาสตร์ 29.66 29.99 + 0.33 

 
 
 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
ปกีารศกึษา 2561-2563 

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 
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รายงานการเปรยีบเทยีบคะแนน ผลการสอบระดบัชาต ิ O-Net  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
(ปกีารศกึษา 2562-2563) 

 
รายวิชา ปกีารศกึษา 2562 ปกีารศกึษา 2563 ระดบัการพฒันา 

ภาษาไทย 37.66 38.57 + 0.91 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 31.97 32.49 + 0.52 
ภาษาอังกฤษ 24.11 25.94 + 1.83 
คณิตศาสตร์ 19.88 20.09 + 0.21 
วิทยาศาสตร์ 25.61 29.67 + 4.06 

 
 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
ปกีารศกึษา 2561-2563 

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 
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6. สรปุข้อมลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสถานศกึษา  

กลุม่สาระ 
ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ปกีารศกึษา 2563 

ผลการเรยีนเฉลีย่ ผลการเรยีนเฉลีย่ ผลการเรยีนเฉลีย่ 

ภาษาไทย 3.47 3.45 3.46 

คณิตศาสตร์ 3.52 3.15 3.34 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.41 3.11 3.26 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.36 3.31 3.34 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3.75 3.72 3.74 

ศิลปะ 3.32 3.48 3.40 

การงานอาชีพ 3.65 3.42 3.54 
ภาษาต่างประเทศ 3.04 3.01 3.03 

การศึกษาเพื่อการสืบค้น (IS) 3.76 3.67 3.72 

**ผลการเรียนเฉล่ีย 3.43 
 
 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ปกีารศกึษา 2561-2563 
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7. ขอ้มลูอาคารเรยีน 
7.1 อาคารเรียนท่ี 1   เป็นอาคารแบบ 318ล/ พิเศษ   ประกอบด้วย 

1) ห้องผู้อ านวยการ 
2) ห้องกลุ่มบริหารบุคคล 
3) ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ 
4) ห้องกลุ่มบริหารท่ัวไป 
5) ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  
6) ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์1 – 5 
7) ห้องเรียน Smart  Class  Room 
8) ห้องเรียนทวิภาคี  
9) ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว 1 
10) ห้องประชาสัมพันธ์  

7.2 อาคารเรียนท่ี 2 เป็นอาคารแบบ 216   ประกอบด้วย 
  1)  ห้องแนะแนว      
  2)  ห้องธนาคารโรงเรียน 
  3)  ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     
  4)  ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

    5)  ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.3 อาคารเรียนท่ี 3 เป็นอาคารแบบ 318 (อบจ.)  ประกอบด้วย 

  1) ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
   2) ห้องสมุด 

  3) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  4) ห้องประชุมบัวพระเกี้ยว 2 

7.4 อาคารเรียนท่ี 4 เป็นอาคารโรงฝึกงานแบบ 306 (พิเศษ) 
    1) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     2) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 7.5 อาคารเรียนท่ี 5 เป็นอาคารแบบ 324 ล./55 ข ประกอบด้วย 
   1) ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
   2) ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   3) ห้องพยาบาล 
7.5 อาคารประกอบ ได้แก่  

 1) หอประชุมแบบ 100/27  1  หลัง 
 2) ห้องสุขาอยู่ในอาคาร   85 ห้อง 
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 3) ห้องสุขาอยู่นอกอาคาร  9  ห้อง 
 4) บ้านพักครู    2  หลัง 
 5) อาคารประชาสัมพันธ์   1  หลัง 
 6) สนามบาสเกตบอล   1  สนาม 
 7) สนามกีฬาเอนกประสงค์  1 สนาม 

 
8. ขอ้มลูดา้นงบประมาณและทรพัยากร 

1. งบประมาณ (รับ – จ่าย) 
รายได ้ บาท รายจา่ย บาท 

เงินงบประมาณ(รายหัว) 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินบริจาค 

9,573,000 
- 
- 

งบด าเนินการ 
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
เงินส ารองจ่าย 

6,123,000 
3,030,885 

612,300 
รวม 9,573,000 รวม 9,573,000 

2. ข้อมูลทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
1) คอมพิวเตอร์  มีจ านวนท้ังหมด 299 เครื่อง 

       ใช้เพื่อการเรียนการสอน 245 เครื่อง 
       ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 24 เครื่อง 
       ใช้ในงานบริหาร 30 เครื่อง 

3. ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีท้ังหมด 9 ห้อง ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   4 ห้อง 
ห้องคอมพิวเตอร์    5 ห้อง 

4. พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ ได้แก่  
สนามบาสเกตบอล    1 สนาม 
สนามฟุตบอล    1 สนาม 
สนามกีฬาอเนกประสงค์   1 สนาม 

 
9. สภาพชมุชนโดยรวม 
 9.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชาวชนบทซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาและ
การเกษตรอื่น ๆ เช่นการท าสวนและการปลูกพืชผัก โดยอาศัยน้ าจากชลประทานและแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  
จึงเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถท าการเพาะปลูกได้ท้ังปี บ้านเรือนส่วนใหญ่ติดถนนเลียบคลองเปรมประชากรและติดถนน
สายหลัก การคมนาคมสะดวกสบายมีถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ระดับการศึกษาโดยเฉล่ียไม่สูงมากนัก ประชาชนใน
ชุมชนมีอาชีพรับจ้าง ท างานโรงงานในบริเวณใกล้เคียง รายได้ครอบครัวไม่แน่นอน ฐานะของครอบครัวอยู่ในระดับ
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ยากจนถึงปานกลาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ แห่
หงส์ธงตะขาบ ตักบาตรพระร้อย ตักบาตรน้ าผ้ึง  เป็นต้น 

9.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
1) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2) ประกอบอาชีพรับจ้าง (คิดเป็นร้อยละ 75) 
3) นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ 90) 
4) จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน 

9.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
      โรงเรียนหอวัง  ปทุมธานี อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้จ านวนมาก เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจ าลอง
รังสิต หออัครศิลปิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียติ สวนสนุกดรีมเวิลด์ โรงกษาปณ์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โรงพยาบาลปทุมธานี 
วัดบุญบางสิงห์ วัดเปรมประชากร เป็นผลให้โรงเรียนสามารถน านักเรียนไปศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
มากขึ้น  
10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 

-  ห้องสมุดมีขนาด   307.20   ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดท้ังหมด 4,600 เล่ม จ านวน
นักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ เฉล่ีย 150 คน/ วัน เนื่องด้วยการจ ากัดจ านวนการเข้าใช้ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

-  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

แหลง่เรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน สถติกิารใช ้
(จ านวนครั้ง / ปี) ชื่อแหลง่เรยีนรู ้

1. ห้อง  Smart  Class Room ทุกวัน 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ ทุกวัน 
3. ห้องสมุด ทุกวัน 
4. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ชาววัง” ทุกวัน 
5. แปลงนาสาธิต ทุกวัน 
 

แหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน สถติกิารใช ้
(จ านวนครั้ง / ปี) ชื่อแหลง่เรยีนรู ้

โรงพยาบาลปทุมธานี 4 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจ าลอง 0 
ศูนย์วิทยาศาสตร์คลอง 5 ปทุมธานี 0 
วัดบุญบางสิงห์ 3 
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แหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน สถติกิารใช ้
(จ านวนครั้ง / ปี) ชื่อแหลง่เรยีนรู ้

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 0 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 0 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร 4 

เนื่องด้วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มีการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอกน้อยลง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

 
12. ผลงานดเีดน่ในรอบปทีีผ่า่นมา 
ผลงานคร ู

ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัทีไ่ดร้บั หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
1. นางสาวประอร  จิตนอก   ครูดีในดวงใจ สพม.4 

2. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์ ครูดีในดวงใจ สพม.4 

3. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม  สพฐ 

4. นายธนกฤต  ปทุมมาศ 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

5. นางสาวกมลลักษณ์  สุวรรณวงศ ์ 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

6. นายวัชรากรณ์  วัชรสิทธ์ิ 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

7. นายธนกร  อุไรรัตน์ 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

8. นางสาวพิทธิยา  รุนส าโรง 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

9. นายกิตติพงษ์  พิมพ์เถ่ือน 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

10. นางสาวปัญจพร  สอนพูด 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

11. นางสาวพรรษพร  รตางศ ุ 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

12. นางมลฤดี  ดีวงษ์ 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

13. นายสันติชัย  เทศวัตร 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

14. นางสาวทิพวรรณ  จันทะมูล 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

15. นางสาวผ่องนภา  พันธ์ุไม้สี 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

16. นางสาวสิริยา  บรรลือฤทธ์ิ 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

17. นายนพัสชวินทร์  มูลทาทอง 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

18. นางสาววัชริฎา  เพ็งศร ี 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม สพฐ 

รางวลั นวตักรรมการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน ์ “SESAO 4 Online Teaching Awards” 
ประเภทครผููส้อนการจดัการเรยีนรูอ้อนไลนย์อดเยี่ยม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี 

19. นางสาวปัญจพร  สอนพูด รางวัล ระดับเหรียญทองชนะเลิศ สพม.ปท 
20. นายกิตติพงษ์  พิมพ์เถ่ือน รางวัล ระดับเหรียญเงิน สพม.ปท 

21. นายนกพร  ภูทรัพย์ทวีสุข รางวัล ระดับเหรียญทองแดง สพม.ปท 

22. นางสาวนุชิดา  ทวีโคตร รางวัล ระดับเหรียญทองแดง สพม.ปท 
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ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัทีไ่ดร้บั หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

23. นางสาวกมลลักษณ์  สุวรรณวงศ ์ รางวัล ระดับเหรียญทองแดง สพม.ปท 

24. นางสาวพรชนก  กุลบุตร รางวัล ระดับเหรียญทองแดง สพม.ปท 

25. นางสาวโสรญา  ยกเล็ก รางวัล ระดับเหรียญทองแดง สพม.ปท 

26. นายวัชรากร  ศรีริน รางวัล ระดับเหรียญทองแดง สพม.ปท 

27. นางสาวปิยนุช  ค าเหลา รางวัล ระดับเหรียญทองแดง สพม.ปท 

28. นางรัตนา  วอนเจียม รางวัล ระดับเหรียญทองแดง สพม.ปท 

29. นางสาวจิราวรรณ  วงษาเทียม รางวัล ระดับเหรียญทองแดง สพม.ปท 

30. นายเศรษฐสิทธ์ิ  ต้นสีนนท์ รางวัล ระดับเหรียญทองแดง สพม.ปท 

31. นางสาวปาณิสรา  หมื่นหน่อ รางวัล ระดับเหรียญทองแดง สพม.ปท 

32. นางสาวไพลิน  สุขมาก รางวัล ระดับเหรียญทองแดง สพม.ปท 

 
 
 
 
 
 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทครูผูส้อน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ

ส ารักงานเครือข่ายองค์กรง
เหล้า (สคล.) ร่วมกับ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

 
 
ผลงานนกัเรยีน 

รางวลัทีไ่ดร้บั หนว่ยงานทีม่อบรางวลั 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการแข่งขันวงดนตรี 3rd 
Valaya Alongkorn music Compettition 2020 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี 

รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวิดีโอส้ัน ระดับ
จังหวัดและ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค โครงการ
อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดปทุมธานี 

นายจักรพงศ์  ฐานวิเศษ ได้รับรางวัลนักกีฬา NEWAZA & NO 
GI ยอดเย่ียมชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 16-17 ปี ครั้งท่ี 11 
ประจ าปี 2563 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

นายนวมินทร์ ออมสิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชนิด
กีฬาเทบิลเทนนิสประเภทเด่ียวชาย การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจ าปี 2563 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้าย 
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันท่ี 23-25  
มกราคม พ.ศ. 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมจ าแนก
ตามตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัมธัยมศกึษา 
 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ระดบั

คุณภาพ 
กลุม่ตวับง่ชีพ้ืน้ฐาน 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  10 9.41 ดีมาก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  10 9.31 ดีมาก 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 9.16 ดีมาก 
4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10 8.74 ดี 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  20 9.08 พอใช้ 
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  10 8.00 ดี 
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  5 5.00 ดีมาก 
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  5 4.98 ดีมาก 
กลุม่ตวับง่ชีอ้ัตลกัษณ์ 
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา  

5 5.00 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  

5 5.00 ดีมาก 

กลุม่ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสรมิ 
11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  5 5.00 ดีมาก 
12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100 82.68 ด ี
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14. ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิภายนอกครัง้สุดท้าย 
      1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีอยู่แล้ว แต่ควรจัดกิจกรรมเฝ้าระวังให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มี
ความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีแล้ว แต่ควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย เน้นการ
ปฏิบัติจริงเพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างถาวร โดรควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีแล้ว แต่ควรได้รับการส่งเสริมให้สนใจอ่านหนังสือท้ังใน
และนอกห้องสมุด โดยสถานศึกษาควรจัดตะกร้าหนังสือ เป็นห้องสมุดเคล่ือนท่ี น ามาบริการตามบริเวณม้านั่ง  
ใต้ต้นไม้ ริมอาคาร และซุ้มเรือนไทย โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 4) ผู้เรียนควรได้รับกิจกรรมท่ีกระตุ้นความคิดอย่างสม่ าเสมอ โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์ คิดจินตนาการ มีวิสัยทัศน์ คิดนอกกรอบ คิดแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจได้ เช่นการท าโครงงาน การอภิปรายกลุ่ม การศึกษานอกสถานท่ี การเสนอรายงาน การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ บน Social Network ผ่าน Facebook เป็นต้น 
 5) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการสอบ O-NET ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น โดยครูร่วมกันศึกษา
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ ปัจจัยและหาทางแก้ปัญหาให้ตรงตามสภาพปัญหา และควรจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมด้วย
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ให้มากขึ้น 
 6) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างเร่งด่วน 
โดยสถานศึกษาพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นผู้มีความช านาญในสาขาวิชานั้น ๆ ด้วยการจัดอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ให้ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ และก าหนดแผนพัฒนาครูให้ชัดเจน 
 7) ผลการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษาดีแล้ว แต่ควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียนให้หลากหลาย โดยควรด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  
 8) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาดีแล้ว 
แต่ควรจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับมารยาทไทยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยถาวร โดยควรด าเนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 9) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีแล้ว แต่ควรมีการ
เฝ้าระวังความเส่ียงจากส่ิงเสพติดท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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    2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1) ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีแล้ว แต่ควรพัฒนาภูมิทัศน์ให้
มีความสวยงาม ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 2) สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามข้อเสนอแนะของ สมศ. ให้สูงขึ้น
โดยด่วน โดยการพัฒนาครูด้านเทคนิคการจัดกิจกรรม การใช้ส่ือ การวัดผลและประ เมินผล และการน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
    3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรได้รับการพัฒนาเรื่องกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
พัฒนาการสร้างเครื่องมือในการทดสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรท างานวิจัยให้ครอบคลุมงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ มากกว่างานวิจัยพฤติกรรมของผู้เรียน โดยสถานศึกษามีการวางระบบให้
ชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
    4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดดีแล้ว แต่ควรสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎกระทรวงฯ โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 
           จากผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 5 ท่ีพบว่า ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับพอใช้นั้นทางโรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับครูอาจารย์ ในโรงเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุ
ท าให้ทราบว่า ครูมีจ านวนไม่เพียงพอ ครูมีภาระงานสอนมาก ท าให้ครูเร่งสอน ประกอบกับการวัดและประเมินผล
มีข้อบกพร่องในเรื่องการจัดเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน การวัดประเมินผลไม่ตรงตามสภาพจริง วิธีการวัดผลไม่
หลากหลายพอ และประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาช่วยเหลือหรือติดตามผลการเรียนของ
ผู้เรียน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงวางแผนท่ีจะจัดท าโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ขึ้นเพื่อท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ตอนที ่2  
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการสอนท่ีหลากหลาย จัดการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกทางด้านสมรรถนะส าคัญ ทักษะต่าง ๆ ท้ังในและ
นอกห้องเรียน ส่งเสริมการเปิดห้องเรียนพิเศษท่ีเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นทางเลือกให้นักเรียนอย่างหลากหลาย ตามความต้องการ  
ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดและผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
ประเมินท่ีหลากหลาย มีการรายงานผลการเรียนให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบทุกภาคเรียน ท าหน้าท่ี
เป็นครูท่ีปรึกษา ให้ค าปรึกษา จนจบปีการศึกษา โดยได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเต็มรูปแบบ  
มีทักษะในการด ารงชีวิตให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนสามารถแข่งขันทักษะทางวิชาการจนประสบ
ผลส าเร็จ และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  
ให้นักเรียนได้ประพฤติ ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
มีพระมาสอนพุทธศาสนา สวดมนต์สรภัญญะ จัดกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู ตักบาตรทุกวันอังคาร กิจกรรม
พาลูกเข้าวัด และกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมของหายได้คืน 
เสริมสร้างวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบองโรงเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นประจ า
ทุกปี ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย พัฒนาวัดในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ผลการพัฒนา 
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.1.1 มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคิดค านวณ  
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยได้จัดการเรียนการสอน

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐานตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกระดับช้ัน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการจัดการแข่งขัน ประเภทต่าง ๆ เช่น JEC in school 
มีการน าเสนอข่าวสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ผ่านเสียงตามสาย และมีกิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถในการคิดค านวณ ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
มีระดับคุณภาพ ระดับดี โดยมีท่ีมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี ขึ้นไป และผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนส่ือความ ระดับดี ของรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานทุกระดับช้ัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทยเพิ่มขึ้น 3 ปีต่อเนื่อง และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนสูงขึ้น  

ผลการด าเนินงานส่งเสริม ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
จัดการเรียนรู้ที่ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการจัดการ
เรียนรู้ทั้งรูปแบบระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้ถูกต้องตามมาตรฐานการเขียน และการอ่าน ในแต่ละระดับช้ัน  
ผลการด าเนินการผู้เรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนสามารถส่ือสารได้ถูกต้องตามหลักภาษา ส่งผลให้ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนสูงขึ้น 3 ปีต่อเนื่อง 

หลักฐานร่องรอย 
 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
 - ผลการประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
 - กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
 - กิจกรรมวันส าคัญ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย  
 - โครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
 - มีเครือข่ายในการพัฒนาครูและผู้เรียน เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ฯ 
 - นโยบายท่ีให้ครูทุกคนออกข้อสอบ โดยมีข้อสอบอัตนัย ในการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาต่าง ๆ 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม การงานอาชีพ สุขศึกษาและพละศึกษา 
คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ โดยครูจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย
แห่งชาติ กิจกรรมค่ายบูรณาการกลุ่มสาระต่าง ๆ โครงการห้องเรียนพิเศษ GEP กิจกรรมชุมนุม รวมท้ังการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 
ท าใหผู้้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เมื่อประเมิน พบว่า
นักเรียนมีผลการประเมิน ระดับดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 82.25 และระดับดี คิดเป็นร้อยละ 16.83 ดังนั้น สรุปได้ว่า 
นักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป มีท้ังหมด 
2,448 คน คิดเป็นร้อยละ 99.08 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

หลักฐานร่องรอย 
 - รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชุมนุม 
 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 - รายงานผลการจัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแนะแนว เช่น อาชีพในฝัน โลกกว้างทางอาชีพ 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงานสะเต็ม 
 

รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการคิดวเิคราะห ์นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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 1.1.3 มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานบูรณาการสะเต็ม กิจกรรมชุมนุม การจัดการเรียนการสอน
ในวิชาการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ ท าให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถใน
การน าความรู้ ความสามารถ คิดค้นนวัตกรรม แนวความคิดใหม่ ๆ สามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์ได้อย่า งสร้างสรรค์ 
และสามารถปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น แล้วน ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 80 สรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 

หลักฐานร่องรอย 
 - รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชุมนุม 

  - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
  - ผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

1.1.4 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อค้นหาความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ดังนี้ กิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ ในทุกระดับช้ัน มีการมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารค้นคว้าหาข้อมูลน ามาจัดท าเป็นรายงานและน าเสนอหน้าช้ันเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เช่น Google Classroom, Google Meet, Zoom, Line, Facebook เป็นต้น จัดบริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นข้อมูล ห้องสมุด เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจและความต้องการได้ตลอดเวลา รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา 
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม การด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนทุกระดับช้ัน มีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลต่าง ๆ น ามาท าแบบฝึกหัด ท ารายงาน  
สร้างช้ินงาน การจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าหา ข้อมูลตามแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ในโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนจ านวน 2,342 คน คิดเป็นร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

หลักฐานร่องรอย 
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
  - รายงานสรุปการเข้าสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
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 1.1.5 มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีหลักสูตรที่หลากหลายและยืดหยุ่นได้ เพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เรียน ครู 
และผู้ปกครอง ด าเนินการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมีการวัด
และประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนโดยประเมินตามสภาพจริง และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนทุกกลุ่ม
สาระเพิ่มสูงขึ้นและสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด (2.00) รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติหรือผลทดสอบอื่น ๆ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) เพิ่มขึ้น 3 
วิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปี ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

หลักฐานร่องรอย 
 - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  - แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ปกีารศกึษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.6 มคีวามรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตติอ่งานอาชพี 
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ โดยให้ผู้เรียนฝึกตามความสนใจ สาธิต ทดลองและ
ปฏิบัติการในคาบเรียนแนะแนว ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และมีเจ คติ 
ความพึงพอใจ ความคิด ความรู้สึกท่ีดีต่องานอาชีพ และจัดต้ังศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ชาววัง” เพื่อเปิด
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สายสามัญ สายอาชีพ ประกอบอาชีพ อื่น ๆ 

โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และลงมือปฏิบัติจริง  ท าให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการท างาน  
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีก าหนดได้เป็นอย่างดี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ส่งผลให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้และทักษะในการวางแผนการจัดการการผลิตสินค้าเพื่อสร้างอาชีพ เรียนรู้ข้อมูลอาชีพ 
และสามารถน าความรู้ไปประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ เมื่อมีความประสงค์ หรือมีความจ าเป็นท่ีต้องหารายได้
เพิ่ม และได้ฝึกปฏิบัติการทางอาชีพตามความถนัดและสนใจ และมีเจตคติ ความพึงพอใจ ความคิด ความรู้สึกท่ีดี
ต่องานอาชีพ การด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแนะแนว ในทุกระดับช้ัน ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว นักเรียนผ่านกิจกรรมแนะแนว 
จ านวน 2,631 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การด าเนินการจัดบริการแนะแนวด้านอาชีพ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
1-6 ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ได้ฝึกทักษะหรือเทคนิคการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ รู้จักการวาง
แผนการเรียนท่ีดี  รู้ ช่องทางการศึกษาและการเ ลือกทาง ศึกษาต่อ ตลอดท้ั งมีนิ สัย เรียนรู้ตลอดชีวิต  
มีเจตคติท่ีดีต่อการท างานและการประกอบอาชีพ ตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของโลกอาชีพ  
ได้ส ารวจอาชีพ มีการตัดสินใจและวางแผนด้านอาชีพ เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาชีพและพัฒนาตนเองเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ และรู้จักชีวิตและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้ จักตนเองและรู้คุณค่าข องตน 
ปรับตัวและแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองฝึกทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให้บุคลิกภาพ สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 94.94
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 97 ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 หลักฐานร่องรอย 

 - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแนะแนว  เช่น อาชีพในฝัน โลกกว้างทางอาชีพ 
วิเคราะห์ตนเองก่อนเลือกอาชีพ 
  - ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ชาววัง” 

รอ้ยละของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีศ่กึษาตอ่ในระดบัทีส่งูขึน้ 
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ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา อื่น ๆ 

รอ้ยละของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีศ่กึษาตอ่ในระดบัทีส่งูขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผู้เรยีน  
1.2.1 มคีุณลกัษณะและค่านยิมทีด่ีตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ใน
วงกว้างแก่ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และยึดเป้าหมาย
ความส าเร็จของงานร่วมกัน โดยมีโครงงาน/กิจกรรมท่ีเน้นการน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติต่อไป จัดการอบรม ดูแลผู้เรียนโดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในห้องเรียน ในการเข้าประชุมระดับประจ าสัปดาห์ของทุก
ระดับช้ันและกิจกรรมพาลูกเข้าวัดท าบุญ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามศาสนา เป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้เรียนให้เป็นผู้มีสมาธิ และจิตใจแจ่มใส ท าให้นักเรียนมีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.58 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

หลกัฐานรอ่งรอย  
 - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแนะแนว เช่น อาชีพในฝัน โลกกว้างทางอาชีพ 
 - กิจกรรมตักบาตรทุกวันอังคาร 
 - กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในคาบประชุมระดับ 
 - กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 
 
 

 

    

สรุปการเข้าศึกษาต่อ ม.6  
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รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 1-6 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2.2 มคีวามภมูใิจในทอ้งถิน่และความเปน็ไทย 
 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่งกายเหมาะสม มีมารยาทงามอย่างไทย มีสัมมาคารวะ มี
ความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น มีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษเพื่อจ าหน่ายในโรงเรียน มีการปลูกและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ให้กับชุมชน ผู้ปกครอง และ
ครู โดยผู้เรียนได้ด าเนินการตามกระบวนการท านาด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

หลกัฐานรอ่งรอย  
  - ผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรี่  
  - กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.61 0.8 0.44 0 0 0.3 
10.55 12.65 13.22 

8.55 9.8 11 

88.84 86.55 86.35 
91.45 90.2 88.7 

0

20

40

60

80

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดี ดีเย่ียม 

คา่เปา้หมาย 



 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา  2563 31 

 

 1.2.3 ยอมรบัที่จะอยูร่ว่มกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย 
 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานีส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน ท่ีให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ยอมรับเหตุผล 
โดยมกีารจัดกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับในเสียงส่วนมาก สามารถ
อยู่ร่วมกันได้ บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  จัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการอยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกัน ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ส่งเสริมกระบวนการ
ท างาน การวางแผน และการบริหารจัดการของผู้เรียน โดยเน้นการออกก าลังกาย การมีทักษะทางการกีฬาและมี
น้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  

หลกัฐานรอ่งรอย  
  - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
  - กิจกรรมแข่งกีฬา (มีการจัดการแข่งกีฬาภายในแต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมพิธีเปิดได้เนื่องจาก
โรงเรียนหยุดกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2.4 มสีุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสงัคม 
 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 โดยมีการจัด
กิจกรรมกีฬาสีภายในให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี และความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจกฎ กติกา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี แสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
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อย่างมีความสุข อยู่ห่างไกลจากยาเสพติด การทะเลาะวิวาท ปัญหาทางเพศ และอบายมุข โดยมีโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านทางครูที่ปรึกษา และมีผลการประเมินพฤติกรรมด้านจิตสังคมด้วยเครื่องมือ SDQ อยู่ใน
กลุ่มปกติมีจ านวนร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

หลกัฐานรอ่งรอย  
  - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สรุปผลการประเมนิสุขภาพจิตและพฤตกิรรมนกัเรยีน (SDQ) 
ปกีารศกึษา 2563 

ระดับชั้น จ านวนทัง้หมด กลุม่ปกต ิ รอ้ยละ กลุม่เสีย่ง รอ้ยละ กลุม่มปีญัหา รอ้ยละ 

ม.1 439 437 99.54 2 0.45 0 0 
ม.2 479 470 98.12 9 1.88 0 0 
ม.3 500 496 99.20 4 0.80 0 0 
ม.4 434 423 97.46 10 2.30 1 0.23 
ม.5 419 417 99.52 2 0.48 0 0 
ม.6 360 358 99.44 2 0.56 0 0 

รวมทัง้สิน้ 2,631 2,601 98.86 29 1.10 1 0.04 
 

รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิสขุภาพจติและพฤตกิรรมนกัเรยีน (SDQ) 
ปกีารศกึษา 2563 
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จุดเดน่   
 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รู้จักการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถน าความรู้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น และคาดว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพ
กฎกติกามารยาทของสังคม มีการวางแผนขั้นตอนการท างานรวมท้ัง ผลการประเมินการด าเนินงานเพื่อเป็น
แนวทางครั้งต่อไป  
 จุดควรพัฒนา   
 ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้หลากหลายมากขึ้น ส่งเสริม
และพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีแผนการพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะความคิด อย่างชัดเจน
ด าเนินการอย่างพร้อมเพรียงให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริม
ให้ ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแข่งขันทักษะและการแสดงผลงาน เพื่อพัฒนาศักยภ าพตาม
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา  2563 34 

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ  
ระดบัคณุภาพ  ระดบัดเีลศิ  
  กระบวนการพัฒนา   
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน  
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
 การถ่ายทอดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม และผลการด าเนินงานท่ีคาดหวังต่อบุคลากร   
ในโรงเรียน รวมทั้งผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียท่ีส าคัญผ่านระบบการน าองค์กรโดยใช้การส่ือสาร ท้ังแบบทาง
เดียวและแบบสองทาง คือ ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ ผ่านเอกสารสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ของโรงเรียน 
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เอกสารรายงานประจ าปีของโรงเรียน และในลักษณะ website  
ของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจของโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดใน
ลักษณะ บรรยาย โดยผู้บริหารโรงเรียน ในหลายโอกาส เช่น ในโอกาสการประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการประชุมสมาคมศิษย์ เก่า และ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
การประชุมในระดับหัวหน้าฝ่าย และการประชุมประจ าเดือน มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับฟังได้มีโอกาสตรวจสอบความ
เข้าใจ โดยการสอบถามเพื่อขอความชัดเจนและขจัดข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ในท่ีประชุมได้ทันที 
  ผลการพัฒนา   
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมท้ังทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษายึดหลักการกระจายอ านาจ แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น  5  กลุ่ม
บริหาร ได้แก่  กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล  กลุ่มบริหารท่ัวไป  และกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน  ซึ่งยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School-Based Management : SBM) 
สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
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ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้ 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มีผลการด าเนินการดังนี้ 

1. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนจัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ทางด้านอาคาร
สถานท่ี สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงและเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ี
ร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการผู้เรียนด้านต่าง ๆ ท้ังด้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
นันทนาการและวิชาการ ด้านห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการอย่างพอเพียง
และเป็นระบบ 

3. มีการสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุ มชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community) 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน 
พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยทาง
โรงเรียนได้มีการด าเนินการดังนี้  
 กลุ่มบริหารงานบุคคลและยุทธศาสตร์โรงเรียน ได้จัดการประชุมประจ าเดือน เพื่อช้ีแจงแนวทาง ข้อตกลง
ต่าง ๆ รวมถึงการมอบของท่ีระลึกอวยพรวันเกิด การแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่าง ๆ การมอบขวัญและ
ก าลังใจในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการให้ก าลังใจและส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานให้แก่บุคลากร
ในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาส่ือ เพื่อให้ครูได้เกิดความตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาท่ีเกดขึ้นใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนมีการสร้างและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 โรงเรียนมีโครงการปรับภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นโครงการท่ีเน้นจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมภายใน
โรงเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ทันสมัย 
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในห้องเรียนและการรับแจ้งปัญหาระบบออนไลน์ เป็นโครงการท่ีเน้นการก ากับ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการด าเนินงานทางด้านวิชาการ การเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพ กิจกรรมส ารวจการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นการท ารายงานผลการพัฒนาส่ือ 
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เทคโนโลยี ในห้องเรียนประจ าปีและเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน โดยการจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในปีการศึกษาต่อไป เพื่อเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีมีการก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการของโรงเรียน โดยก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม และพร้อมใช้ โดยการจัดหาฮาร์ดแวร์
ท่ีมีประสิทธิภาพใช้งานง่าย สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัย เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการ
เข้ารหัสการใช้งาน ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดระบบสารสนเทศ 5 ข้ันตอน ได้แก่  

1. การรวบรวมข้อมูล  
2. การตรวจสอบข้อมูล  
3. การประมวลผลข้อมูล  
4. การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ   
5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มงานท้ัง 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมท้ัง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ และงานแนะแนว 

ทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ในท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ และงานแนะแนว ในรูปแบบส่ือมัลติมีเดียผ่านบอร์ด
นิทรรศการ, Smart Television และ Smart Computer มีการตรวจข้อสอบโดยใช้โปรแกรม Zip-Grade 
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรม EVANA 

 



 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา  2563 37 

 

 จุดเด่น   
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี     
ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา   
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียน ได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  

  จุดควรพฒันา   
 1. ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วใน
การส่ือสาร 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน    
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4. ส่งเสริม พัฒนา เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ในการแจ้งปัญหาให้รวดเร็วทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้ าถึงระบบ
อย่างมีคุณภาพ 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ  
 กระบวนการพัฒนา   
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงานและจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ัน
บูรณาการช้ินงาน เพื่อลดภาระงาน ช้ินงาน ของนักเรียนตามนโยบาย 2 ลด 1 เพิ่ม และปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดสัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับ หน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือและฝึกปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนหลากหลาย น านวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่องใน
วิชาท่ีรับผิดชอบและใช้ในการสอน โดยได้รับการตรวจและให้ค าแนะน าจากผู้อ านวยการสถานศึกษา คุณครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย มีการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อทราบทุกภาคเรียน ท าหน้าท่ีเป็นครูท่ีปรึกษาดูแล
นักเรียน ให้ค าปรึกษา โดยได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ 
 ผลการด าเนนิงาน   
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงในทุกรายวิชา มีกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการคิดขั้นสูง
ผ่านวิชาโครงงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และในสถานการณ์การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากโรงเรียนปิดด้วยเหตุ
ดังกล่าว ท าให้ครูต้องจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือแบบมาเรียนท่ีโรงเรียน (On 
Site) ครูเน้นกิจกรรมการสอนท่ีนักเรียนมีส่วนร่วม (Active learning) ได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยมีการรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรค และแบบเรียนออนไลน์ท่ีบ้าน (On line) ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น DLTV,  ZOOM, Google Meet, Google classroom, Line, Facebook เป็นต้น ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้
ครบตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และครูมีการเผยแพร่ผลงาน 
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางต่าง ๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี 
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 หลกัฐานรอ่งรอย 
  - แผนการจัดการสอน 
  - รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
  - รางวัลนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง 
  - รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์  “SESAO 4 Online Teaching Awards” 
ประเภทครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
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รางวัลนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง 
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3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถแสวงหา 

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการท างานเป็นทีม ส่งผลให้
นักเรียนเกิดความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนมีกระบวนการท างาน ตามวิทยากร
ภายนอกท่ีมาให้ความรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อในอนาคต และ ผู้เรียนยังได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สามารถน าเอาความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จึงสนับสนุนแนวทางจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสารสนเทศให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ติดต่อและจัดการเรียนการ
สอนแก่ผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีการปรับตัว และเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ 
พร้อมรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ด้วยสภาพแวดล้อมของการเรียนผ่านเครือข่าย และโปรแกรมออนไลน์
ต่างๆ ท่ีอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการส่ือสาร และการตีความได้ ดังนั้นประเด็นเรื่องทักษะการส่ือสารท่ีชัดเจน 
ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย โดยสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ใช้ภาพ 
วิดีโอ หรือตัวอย่างส่ือออนไลน์ประเภทอื่นๆ ท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้มากท่ีสุดภายในขอบเขตระยะเวลาท่ีจ ากัด 
ตลอดจนมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เรื่อง การใช้
โปรแกรม Microsoft Teams และ Google G Suite ยิ่งไปกว่านั้น ครูยังเพิ่มความถี่ในการส่ือสารกับนักเรียน 
และผู้ปกครองท่ีมากกว่าการส่ือสารในช่วงการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ ซึ่งปรับใช้การส่ือสารท้ังแบบทางการ 
(หนังสือจากโรงเรียน) และกึ่งทางการ (แอปพลิเคชันต่าง ๆ) เพื่อสร้างความร่วมมือ และการสนับสนุนการเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองให้พัฒนาไปพร้อมกัน ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในแนวทาง และ
แลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด ครูมีการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ผ่านเพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Classroom + Google Meet, Facebook, Line, ZOOM, 
Youtube เป็นต้น และครูได้จัดท าส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกส าหรับนักเรียนท่ีเรียน
แบบ On-site และส่วนท่ีสองส าหรับนักเรียนเรียนแบบ Online 
 หลักฐานร่องรอย 
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูผู้สอนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนการสอนอยู่เสมอ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีเรียนรู้อย่างมี
ความสุขเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ 

หลักฐานร่องรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตร ตาม

โครงสร้างรายวิชา โดยประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีการก าหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบมี
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนและ
เหมาะสมกับแผนการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ครูแจ้ง  
ผลการเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนน าผลไปพัฒนาตนเอง และการวัดและประเมินผลการเรียน
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ทางโรงเรียนได้มีการจัดการในส่วน
ของการวัดและประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ดังนี้ 



 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปีการศึกษา  2563 45 

 

  1. มีการจัดท าใบงานส าหรับนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนอยู่ท่ีบ้านในทุก ๆ รายวิชา 
  2. มีการจัดท าคลิปการสอนโดยมีการสอดแทรกแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียนในการศึกษาจากคลิปวิดีโอ และมีการแนบแบบทดสอบในห้องเรียนออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Deep  
Google Classroom  Youtube  และ QR-code ส าหรับส่งให้นักเรียนในช่องทางต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น Line 
Facebook เป็นต้น 
  3. ครูผู้สอนมีการวัดและเก็บคะแนนจากเอกสารที่จัดท าให้ผู้เรียนตามสภาพจริง 

หลักฐานร่องรอย 
 - ใบงาน/ใบกิจกรรม 

- ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค 
 - การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ 
 - การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 - ระบบ SGS ท่ีผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าถึงผลการเรียนได้ทุกภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ SGS ท่ีผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าถึงผลการเรียนได้ทุกภาคเรียน 
 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 ได้ด าเนินโครงการการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยมีการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครู ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถน าผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ด าเนินการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ผู้บริหารโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการและ
สนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีและต่อเนื่อง โดยโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกัน เกิดการ
สร้างองค์ความรู้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนได้จัดเวทีให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอ
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รายงานผลการด าเนินการ PLC แต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเป็นแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

หลักฐานร่องรอย 
 - เล่ม PLC ของครู 
 - กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับช้ัน 
 - นวัตกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินการ PLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม PLC เรื่อง 2 ลด 1 เพิ่ม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง นวัตกรรม “Big Book” บูรณาการช้ินงาน 4 รายวิชา 
                     สนองนโยบาย 2 ลด 1 เพิ่ม (ลดภาระงาน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้) 
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จุดเด่น   
ครูผู้สอนมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้

เรียนรู้ ฝึกให้เกิดทักษะกระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการให้แนวทางการสืบค้นและแหล่งเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน  ซึ่งได้รับการ
ตรวจประเมินพร้อมท้ังให้ค าแนะน าจากผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยมีการใช้ส่ือท่ีหลากหลาย และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และมีการเผยแพร่ผลงานในหลากหลายช่องทาง จนได้รับ
รางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์  “SESAO 4 Online Teaching Awards” ประเภท
ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเย่ียม จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
  จุดควรพัฒนา  
 1. จัดหาส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างหลากหลายเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้าน
วิชาการ ควรส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาครู เพื่อผลิต พัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง
ประเมินคุณภาพส่ือ ฯ เพื่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดให้มีศูนย์ส่ือ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 

2. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้ครูมีแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลายมากขึ้น และจัดประชุมวางแผนการวิเคราะห์ผลการประเมินในภาคการศึกษาก่อนเพื่อ
น าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครอบคลุมและมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นในส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่องของ PLC 
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สว่นที ่3  
สรุปผลการประเมนิตนเองในภาพรวมของสถานศกึษา 

 การด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบ
ผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับคุณภาพดี  ท้ังนี้ มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับคุณภาพ
ระดับดีเลิศ และมีข้อมูลท่ีเป็นจุดเด่น จุดท่ีต้องพัฒนาของสถานศึกษา รวมท้ังแนวทางการพัฒนาและความต้องการ
ช่วยเหลือ  
 จุดเด่น   
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน   
  1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ต่อเนื่อง มีผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น กล้า
แสดงออก และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง รวมท้ังสามารถน าความรู้ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  2) ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รู้ จักการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย 
  3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์          
มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ
กติกา ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น     
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  1) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการ บริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ และมี ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท  
  2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ ด าเนินงาน  
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน ได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและ 
ความสามารถ  
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  2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
  4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้  
ท่ีหลากหลาย  
  5) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมท้ังให้ค าแนะน าจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 จุดควรพัฒนา   
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน   
  1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่าง
หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
  2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถน าเสนอ อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม    
  3)  ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรม ทัศนคติท่ีดีต่อ ความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับ
ค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
  4) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น    
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น   
  2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด การศึกษา  
  3) พัฒนาให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานโดยใช้หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 
2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ยกระดับการจัดการเรียนสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ควรมีการนิเทศการสอนอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนให้ครูใช้ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ประกอบการสอน และพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่
เสมอ  
 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  1) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  ส่ือ 
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและ พร้อมใช้งานเสมอ 
  2) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
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  3) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
  4) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง   
แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
1. แผนพัฒนาบุคลากร 
 1.1 พัฒนาครูให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 1.2 ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ   
 1.3 พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 1.4 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการสอนท่ีเน้นการคิดสร้างสรรค์ ท่ีจะน าไปสู่การผลิต
นวัตกรรม หรือครูไทย 4.0  
 1.5 อบรมและพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและสอนได้ 
 1.6 เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
2. แผนการจัดหาทรัพยากร 
 2.1 พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ มีส่ือเทคโนโลยีตามความเหมาะสม 
 2.2 พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ให้มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 2.3 ส่งเสริมความร่วมมือ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานอื่นท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
3. แผนการจัดหาอัตราก าลัง เพิ่มอัตราก าลังครูสาขาท่ีขาดแคลนและเสริมสร้างศักยภาพท่ีมีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น จาก
ผู้เช่ียวชาญสาขาเฉพาะ และให้มีครูรบตามเกณฑ์ 
4. แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง โดยเริ่มต้ังแต่ การตั้งค าถาม/สมมุติฐาน สืบค้นความรู้ 
การสรุปองค์ความรู้ การส่ือสารและน าเสนอ รวมท้ังบริการสังคมและจิตสาธารณะ 
 4.2 ปรับเปล่ียนวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสม ตามสภาพของผู้เรียน 
 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
ความต้องการและการช่วยเหลือ   

1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21   
2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA   
3. จัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น  
4. การเสริมสร้างศักยภาพครูท่ีมีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจากผู้เช่ียวชาญสาขาเฉพาะ อาทิเช่น พัฒนาครู

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  
5. ด้านส่ือคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต อาทิเช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ห้องเรียนอัจฉริยะ 
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การพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปขีองสถานศกึษา 
1. นโยบายการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

วสิัยทัศน ์
ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนช้ันน า  ก้าวล้ าเทคโนโลยี  มีคุณธรรม 

สัมพันธ์ชุมชน พัฒนานวัตกรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง   สู่สากล 
 พันธกิจ 
 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการส่ือสารได้
ดีอย่างน้อย 2 ภาษา 
 3.  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4.  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 5.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6.  พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ 
 7.  พัฒนาการบริหารจัดระบบคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 8.  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
 9.  จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 10. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลโดยเน้นสภาพจริง 
 11. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 12. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
         กลยทุธ์ของโรงเรยีน 
 กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพ  มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคมและสากล 
 กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมธรร
มาภิบาล และทักษะการด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 4  เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 5  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ท่ีเข้มแข็งอันเกิดจากการร่วมมือของชุมชนและ
องค์กรต่างๆ 
 กลยุทธ์ที่ 6  สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและชีวิตประจ าวันได้ 
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2. สญัลกัษณโ์รงเรยีน 
 

 
 
 

 
ความหมาย 
          พระเกี้ยว   หมายถึง       ตราประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    พระราชบิดาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ 
 ดอกบัว    หมายถึง สัญลักษณ์แห่งหัวใจอันดีงามและมีความหมายแห่ง “ปทุมวัน” 
    อันเป็นต าบลท่ีต้ังเดิมของ “หอวัง” 
คตธิรรมประจ าโรงเรยีน  ปญฺญา  ว  ธ  เนน  เสยฺโย  ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ 
ปรัชญาของโรงเรยีน  เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรมจริยธรรม เลิศล้ าด้านกีฬา 
สีประจ าโรงเรยีน   น้ าตาล – เหลือง 
ตน้ไมป้ระจ าโรงเรยีน  ต้นนนทร ี
 

 
 

พระพทุธรปูประจ าโรงเรยีน หลวงพ่อสุขโข ปทุมวรรณา เกษมสิงหราชธนนิรันดร์ 
วนัเปลีย่นชือ่โรงเรยีน  8  กุมภาพันธ์ 2550 
อดุมการณข์องคร ู  พ่อแม่รักลูกดั่งดวงจิต  ครูรักศิษย์ด่ังดวงใจ   
อดุมการณข์องนกัเรยีน   เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  เป็นศิษย์ท่ีดีของครู เป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคม   
อตัลกัษณข์องโรงเรยีน  ยิ้มแย้มแจ่มใส  พร้อมไหว้แบบไทย  พูดจาถามไถ่  ด้วยมิตรไมตรี 
เอกลกัษณ์ของโรงเรยีน  ศรัทธา  ประพฤติดี  มีมารยาท 
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3. ระบบโครงสรา้งการบรหิาร   
        โครงสร้างการบรหิาร 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมรมผูป้กครองและคร ู 

รองผูอ้ านวยการ/ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 
 

กลุม่บรหิารวชิาการ กลุม่บรหิารบคุคล  กลุม่บรหิารงบประมาณ กลุม่บรหิารทัว่ไป 
 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

กลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีน 
 

1) งานส านักงานวิชาการ 
2) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4) งานวัดผล  
5) งานทะเบียน 
6) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
7) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
8) การนิเทศการศึกษา 
9) งานแนะแนว 
10) งานระบบการประกันคุณภาพ  
11) งานพัฒนาส่ือ-เทคโนโลยี 
12) งานสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
13) งานรับนักเรียน 
14) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 

1) งานส านักงานบุคคลแลละ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน 
2) งานสรรหาและบรรจุแตง่ตั้ง 
3) งานการย้ายข้าราชการคร ู
4) งานการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
5) งานสถิติและการลา 
6) งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7) งานการด าเนินการทางวินัย 
8) งานจดัท าทะเบียนประวัติครู 
9) งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
10) งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
     ครูการขอใบประกอบวิชาชีพ 
11) งานอัตราก าลัง 
11) งานประชาสัมพันธ์ 
12) งานขวัญและก าลังใจคร ู
13) งานส านักงานผู้อ านวยการ 
14) งานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
15)งานชมรมผู้ปกครองและครู 
16) งานธุรการและสารบรรณ 

 
 
 
 

1) งานส านักงานงบประมาณ 
2) งานการเงิน 
3) งานบัญชีการเงินและการจัดท า
รายงานทางการเงิน  
4) งานพัสด ุ
5) งานการศึกษาบุตร ค่า
รักษาพยาบาล 
6.งานแผนงาน 
 
 

 

1) งานส านักงานบริหารทั่วไป 
2) งานอาคารสถานท่ี 
3) การประสานส่วนราชการ และ
สัมพันธ์ชุมชน 
4) การบริการสาธารณะ 
5) งานปฏิคมต้อนรับ 
6) งานโสตทัศนศึกษา 
7) งานโภชนาการ 
8) งานพยาบาลและอนามัย 
9) งานสวัสดิการอุปกรณ์นักเรียน 
10) งานยานพาหนะ 
11) บริการรถรับส่งนักเรียน 
12) งานรักษาความปลอดภัย 
13) งานการประกันสุขภาพ 

1) ส านักงานกิจการนักเรียน 
2) งานสถิติข้อมูลนักเรียน 
3) ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมฯ 
4) งานพัฒนาระเบียบวินัยฯ 
5) งานระบบดูแลนักเรียน 
6) การปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ 
7) งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
8) งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
9) งานระดับช้ัน 

 
 

แผนภมูโิครงสรา้งการบรหิารงานโรงเรยีนหอวัง ปทมุธานี 
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4. แผนผงัโรงเรยีนหอวงั ปทมุธาน ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารชัว่คราว 

อาคาร 3 

อาคาร 4 

อาคาร 1 

อาคาร 2 

โรงอาหาร 
อาคาร 5 

โดมกีฬา 

หอประชมุ 

อาคาร 
ปกครอง 

หอ้งน้ าชาย 

พระบรมรปู ร.5 
หลวงพอ่สโุข 

ศาลพระภมู ิ
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5. แผนที่ตัง้โรงเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนทีต่ัง้โรงเรยีนหอวงั  ปทมุธาน ี   
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6. ผลการประเมนิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ปกีารศกึษา  2563 

ระดบัชัน้ จ านวนนกัเรยีน 
ระดบัการประเมิน 

1 (ผา่นเกณฑ์) 2 (ดี) 3 (ดีเยีย่ม) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 439 2 46 385 

ร้อยละ 100 0.61 10.55 88.84 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 479 6 61 413 

ร้อยละ 100 0.8 12.65 86.55 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 500 3 66 434 

ร้อยละ 100 0.44 13.22 86.35 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 434 0 37 396 

ร้อยละ 100 0 8.55 91.45 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 419 0 41 378 

ร้อยละ 100 0 9.8 90.2 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 360 1 40 322 

ร้อยละ 100 0.30 11 88.7 
รวมจ านวน 2,631 12 291 2,328 

รอ้ยละ 100 0.45 11.06 88.48 

 
7. ผลการประเมนิการอา่น คดิ วิเคราะหแ์ละเขยีน  ปกีารศกึษา  2563 

ระดบัชัน้ จ านวนนกัเรยีน 
ระดบัการประเมิน 

1 (ผา่นเกณฑ์) 2 (ดี) 3 (ดีเยีย่ม) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 439 6 86 347 

ร้อยละ 100 1.37 19.63 79 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 479 2 89 388 

ร้อยละ 100 0.52 18.56 80.92 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 500 9 88 403 

ร้อยละ 100 1.85 17.6 80.49 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 434 3 61 370 

ร้อยละ 100 0.70 14.10 85.20 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 419 2 66 351 

ร้อยละ 100 0.46 15.72 83.82 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 360 2 53 305 

ร้อยละ 100 0.50 14.71 84.79 
รวมจ านวน 2,631 24 443 2,164 

รอ้ยละ 100 0.91 16.83 82.25 
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8. ผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  ปกีารศกึษา  2563 

ระดบัชัน้ จ านวนนกัเรยีน 
ระดบัการประเมิน 

ผา่น ไมผ่า่น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 439 439 0 

ร้อยละ 100 100 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 479 479 0 

ร้อยละ 100 100 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 500 500 0 

ร้อยละ 100 100 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 434 434 0 

ร้อยละ 100 100 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 419 419 0 

ร้อยละ 100 100 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 360 360 0 

ร้อยละ 100 100 0 
รวมจ านวน 2,631 2,631 0 

รอ้ยละ 100 100 0 

 
9. ผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน  ปกีารศกึษา  2563 

ระดบัชัน้ จ านวนนกัเรยีน 
ระดบัการประเมิน 

ผา่น ไมผ่า่น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 439 439 - 

ร้อยละ 100 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 479 479 - 

ร้อยละ 100 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 500 500 - 

ร้อยละ 100 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 434 434 - 

ร้อยละ 100 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 419 419 - 

ร้อยละ 100 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 360 360 - 

ร้อยละ 100 100 - 
รวมจ านวน 2,631 2,631 - 

รอ้ยละ 100 100 - 
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ประกาศโรงเรยีนหอวงั ปทมุธาน ี
เรือ่ง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการก าหนดคา่เปา้หมายการพฒันาตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายใน 
ประจ าปกีารศกึษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม วารสารโรงเรยีน 
 


