
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

  

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมหรรณพาราม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องคการมหาชน) 
 



 

๑ 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

โรงเรียนมหรรณพาราม ตั้งอยูเลขท่ี ๖๘/๕ หมู ๒ ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

คณะผูประเมินไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเม่ือวันท่ี วันท่ี ๒๑–๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผูเรียน  ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดีมาก 

 
จุดเดน  

ดานคุณภาพของผูเรียน  

๑. ผูเรียนผูเรียนมีความสามารถในดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการคนควาเพ่ือสรางองค

ความรูใหม ๆ ท่ีเกิดจากการศึกษาคนควา เนื่องจากสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและ

ภายนอกหองเรียน รวมถึงการเปดวิชาเพ่ิมเติมและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมุงเนนในผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ

ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

๒. ผูเรียนมีทักษะชีวิตและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพเปนคนใฝรูใฝเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตได                   

อยางพอเพียงตามศักยภาพ มีสุขภาพกาย สุขลักษณะ สุขภาพจิตท่ีดี จิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผกับเพ่ือนหรือบุคคล

อ่ืน ท้ังนี้เนื่องจากผูเรียนไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีสถานท่ีใหผูเรียนไดออกกําลังกาย                         

มีมุมพักผอน จึงสงผลใหผูเรียนมีลักษณะตามอัตลักษณ ของสถานศึกษา คือ ยิ้มงาย ไหวสวย 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน ครู 

บุคลากรไดรับการพัฒนาตรงตามภาระงานและความตองการ 

๒. สถานศึกษาใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกสวนงาน ผานกระบวนการวงจรคุณภาพ 

(PDCA) ท่ีเขมขนและชัดเจนทุกข้ันตอน คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา

และภูมิปญญาทองถ่ิน/วิทยากรมาใหความรูดานตางๆแกผูเรียนอยางตอเนื่อง  



 

๒ 

 

๓. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชไดสะดวกท้ังในการเรียนรู บริหารและการ

สื่อสารกับผูเก่ียวของ ขอมูลครอบคลุม ครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบนั     

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

๑. ครเูปนครูแนวใหมมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดคลองตัวใชเทคโนโลยี ในการผลิตสื่อ

การสอนและใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู 

๒. ครูจัดการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ดวยวิธีการ                   

ท่ีหลากหลาย นําวิธีการใหมๆ มาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เรียนรูจากความ

สนใจ สืบหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ สรุปรวบรวมผลการดําเนินการหาความรูในรูปแบบรายงานและ

โครงงาน ผูเรียนรูจักแกปญหาดวยตนเอง และสามารถนําความรู ท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตได  

๓. ครูใหความเอาใจใสผูเรียนอยางท่ัวถึงเสมอกันท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนรวม ปลูกฝงใหผูเรียน

ดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันแบงปนความคิดซ่ึงกันและกันและเรียนรูดวยกัน

อยางมีความสุข  

๔. ครูมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและแกปญหาผูเรียนสัปดาหละครั้ง ใหไดขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในรูปแบบของ PLC 

  

ขอเสนอแนะตามนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด หรือภาครัฐ  

ดานคุณภาพของผูเรียน  
ผูเรียนควรพัฒนาใหอานเขียนคลองใหสูงข้ันกวาเดิมโดยขอความรวมมือใหผูปกครองไดเขามา

มีสวนรวมใหการฝกใหผูเรียนในการอาน เขียนและควรใหผูเรียนไดมีเวลาไปทํากิจกรรม ตาง ๆนอกเวลาตาม

ความสนใจนอกเหนือจากการฝกอานเขียน 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมในวันหยุดราชการเพ่ือจะไดไมกระทบตอการ

เรียนของผูเรียนและครูจะไดมีเวลาในการดําเนินกิจกรรมไดอยางเต็มความสามารถ 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ครูทุกคนควรไปเยี่ยมบานนักเรียนใหมโดยแบงหนาท่ีกันในการไปเยี่ยมบานผูเรียน สวนผูเรียน

ท่ีเปนผูเรียนเกาครูควรจะไปเยี่ยมบานเฉพาะผูเรียนท่ีมีปญหาและผูเรียนท่ียื่นขอทุนการศึกษา และครูสามารถ

เบิกคาใชจายในการไปเยี่ยมบานกอนออกไปดําเนินการและจัดชวงเวลาไปเยี่ยมบานและสามารถใชบริการจาก

รถยนตของสถานศึกษา 

  



 

๓ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ 

ดานคุณภาพของผูเรียน  
ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสรางทักษะดานอาชีพ โดย

ครูผูสอนควรฝกใหผูเรียนศึกษาและสํารวจความตองการของตลาดมาเปนแนวในการสรางผลงานหรือชิ้นงาน 

เชนการผลิตหนังสั้น หรือการทําการตูนแอนิเมชั่น เปนตน ซ่ึงผูเรียนมีความสนใจและมีทักษะจัดทําผลงานเพ่ือ

เสริมสรางในการสรางงานสรางอาชีพ การดําเนินงานผูเรียนตองฝกตามวงจรคุณภาพ เพ่ือนําปญหา                     

มาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลงานตอไปทําใหผูเรียนมีทักษะของประชาชนในศตวรรษท่ี ๒๑ สู

ความตองการไทยแลนด ๔.๐ เปนการทํางานตอยอดสูชุมชนและหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. สถานศึกษาควรเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของขอมูลท่ีทําเปนสารสัมพันธทาง Page Application 

โดยเพ่ิมขอมูลท่ีเปนประโยชนสวนรวมท่ีไมเก่ียวของโดยตรงกับสถานศึกษา เชน รณรงคใหลดใชถุงพลาสติก 

แจงกิจกรรมท่ีสําคัญของชุมชนเปนตน  

๒. สถานศึกษาควรจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถ่ินระบุชื่อ นามสกุล ขอมูลความรู /วิธีการ/ 

การนําไปใช จัดใหเปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทําเปนเอกสารรูปเลมเพ่ือบริการแกผูท่ีสนใจ  

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ

กระบวนคิด การวิเคราะห ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและเขาถึงแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก พรอมท้ัง

สรางวิธีการสอนในรูปแบบ 4 Noble Truth โดยนําตามแนวคิด Constructionism จากการอบรมมาใช เปน

แนวการสอน ๔ ข้ันตอน ครูควรนําวิธีการสอนนี้ตอยอดใหชัดเจน ขยายผลใหเปนแนวสอนของโรงเรียน 

มหรรณพาราม และผลงานท่ีผูเรียนทําจากการเรียนรู สรุปรวบรวมผลวิธีการสอนปรับปรุงพัฒนาจนเปน

นวัตกรรมของสถานศึกษา ขยายผลออกสูสาธารณชนจนเปนท่ียอมรับในวิธีการสอนรูปแบบ 4 Noble Truth 

ของมหรรณพาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔ 

 

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

๑. โรงเรียนมหรรณพาราม ตั้งอยูเลขท่ี ๖๘/๕ หมู ๒ ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  

รหัสไปรษณีย ๑๐๑๗๐ โทรศัพท ๐–๒๔๔๘–๖๒๕๘, ๐–๒๔๔๘–๖๖๑๗ โทรสาร ๐–๒๔๔๘–๖๔๘๒  

E-mail : turakarnmahan@hotmail.com Website: www.mh.ac.th  

๒. สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

๓. สรุปขอมูลสําคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

๓.๒ จํานวนผูเรียน/เด็ก จําแนกตามระดับชั้น ดังนี้  

การจัดชั้นเรียน 
จํานวน

หองเรียน 

จํานวน 

ผูเรียน/เด็ก ปกติ 

(คน) 

จํานวน 

ผูเรียน/เด็ก  

ท่ีมีความตองการ

พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษา ๑ ๗ ๑๒๑ ๑๓๕ ๔ –  ๒๖๐ 

มัธยมศึกษา ๒ ๗ ๑๒๗ ๑๐๙ ๔ –  ๒๔๐ 

มัธยมศึกษา ๓ ๗ ๑๓๒ ๑๒๗ ๕ –  ๒๖๔ 

มัธยมศึกษา ๔ ๕ ๗๗ ๘๕ –  –  ๑๖๒ 

มัธยมศึกษา ๕ ๕ ๗๔ ๘๖ –  –  ๑๖๐ 

มัธยมศึกษา ๖ ๕ ๔๙ ๖๖ –  –  ๑๑๕ 

รวมท้ังสิ้น ๓๖ ๕๘๐ ๖๐๘ ๑๓ –  ๑,๒๐๑ 

 

 ๓.๓ ขอมูลบุคลากร   

: ผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน  ๔ คน 

: ครมัูธยมศึกษา    จํานวน  ๖๘ คน 

  : บุคลากรสายสนับสนุน   จํานวน  ๗ คน 

สรุปอัตราสวน 

 ระดับมัธยมศึกษา 

 : อัตราสวนของจํานวนผูเรียน : คร ูเทากับ ๑๘ : ๑ 
 : อัตราสวนของจํานวนผูเรียน : หอง เทากับ ๓๔ : ๑  
 : มีจํานวนครู ครบชั้น  ครบชั้น  
 : ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๑๘ : สัปดาห  
 *หมายเหต ุการนับจาํนวนจํานวนครูหรือผูดูแลเด็กใหนับเฉพาะผูที่ทาํสัญญาต้ังแต ๙ เดือนขึ้นไปเทานั้น  
 

http://www.mh.ac.th/


 

๕ 

 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  

ผลการดําเนินงาน   

สถานศึกษาไดจัดกระบวนการพัฒนาผู เรียนท่ีหลากหลายผานโครงการ/กิจกรรมใหผู เรียน                          

มีความสามารถในดานตาง ๆ มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองตามนโยบาย บริบท ชุมชน ทองถ่ิน 

และความตองการของผูเรียนและจัดใหมีการประเมินการใชหลักสูตรทุกปการศึกษาพรอมกับนําเอาผลและ

ขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหดีและเหมาะสมกับสภาพบริบทและผูเรียนในปการศึกษา

ตอไป สงเสริมใหครูไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน สูศตวรรษท่ี ๒๑ และครูมีการ

ประเมินผลการเรียนของผูเรียนและนําผลการประเมินมาปรบัปรุงการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคลพรอมท้ัง

จัดโตรงการ /กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน เชน จัดโครงการสงเสริมความสามารถในการอานเขียนสําหรับ

ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี ๑ ท่ียังอานเขียนภาษาไทยไมคลองเพ่ือพัฒนาทักษะในการอานเขียนทําให

ผูเรียนมีความสามารถอานเขียนไดคลองและผูเรียนรอยละ ๙๘.๔๒ อานเขียนไดคลองสูงกวาเปาหมาย                     

ท่ีสถานศึกษากําหนดไว มีทักษะและนิสัยรักการอาน ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการคนควา

หาขอมูลเพ่ือสรางองคความรูและสรางสรรคผลงานและนําเสนอผลงานได เชน การผลิตการตูนแอนิเมชัน     

การตัดตอภาพยนตร จัดคายบูรณาการวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณ 

ทักษะในดานการคิด และการทํางานเปนทีม จัดกิจกรรมการเรียนรูจากแหลงการเรียนนอกสถานศึกษา 

สงเสริมใหผู เรียนไดออกไปรวมกิจกรรมการแขงขันดานวิชาการ ท้ังในและนอกสถานศึกษา ผู เรียน                           

รับการสงเสริมใหมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษวัฒนธรรมไทยดานดนตรีไทย และนาฏศิลป มีนักจิตวิทยาและเจาหนาท่ี                 

จากศูนยบริการสาธารณสุข ๔๙ (วัดชัยพฤกษมาลา) มาดูแล ดานสุขภาพอนามัย  

ผู เรียนไดรับการพัฒนาครอบคลุมตามหลักสูตรอยางเหมาะสมเปนไปไดมีความนาเชื่อถือได                     

ในการดําเนินการและเกิดประสิทธิผลตอผูเรียนอยางชัดเจนมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง สงผลใหผูเรียน              

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต มีความสุข และ เปนคนดี เห็นไดจากผูเรียนมีหนาตา               

ยิ้มแยม แจมใส เบิกบาน มีสัมมาคารวะ แตงกายเรียบรอย วาจาสุภาพ เขารวมกิจกรรมท่ีทางสถานศึกษา                

จัดใหอยางพรอมเพรียงและมีความสุข ผลจากการจัดการการเรียนรูของผูเรียนทําใหผูเรียนมีผลการเรียน และ                      

มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงคบรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไว 

สรุปการประเมินดานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน  

๑. ผูเรียนมีความสามารถในดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา เห็นไดจากการตอบคําถามของผูเรียนท่ีผานการคิดวิเคราะห การสรุปความคิดเห็น

รวบยอด จากการนําเสนอโครงงานเปนการนําเสนอแบบผานการคิดวิเคราะหและสามารถอธิบายท่ีไปท่ีมาของ



 

๖ 

 

โครงการและกระบวนการดําเนินการพรอมท้ังสรุปผลไดอยางชัดเจน และมีโครงงานท่ีหลากหลาย  และเปน 

ผูท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการคนควา เพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ จากการศึกษาคนควา ท้ังนี้

เกิดจากสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกหองเรียนรวมท้ังมีการเปดวิชา

เพ่ิมเติมและมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน  

๒. ผู เรียนมีทักษะชีวิตและมีเจตคติ ท่ีดีตออาชีพเปนคนใฝรู ใฝเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต                            

อยางพอเพียงตามศักยภาพ มีสุขภาพกาย สุขลักษณะ สุขภาพจิตท่ีดี จิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผกับเพ่ือนหรือ                 

บุคคลอ่ืน ท้ังนี้เนื่องจากผูเรียนไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีสถานท่ีใหผูเรียนไดออกกําลังกาย 

มีมุมพักผอน ครูและผูบริหารสถานศึกษาใชวินัยเชิงบวกจึงสงผลใหผู เรียนมีลักษณะตามอัตลักษณ                        

ของสถานศึกษา คือ ยิ้มงาย ไหวสวย 

  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  

จากการท่ีสถานศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจําปตามแนวหลักสูตร

แกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามาตรฐานท่ีตนสังกัดกําหนด ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

อยางหลากหลาย สําหรับนวัตกรรมดานผูเรียนท่ีสถานศึกษาควรสงเสริมและใหความสําคัญ คือทักษะการ 

สรางงานและการสรางอาชีพ ในกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยครูผูสอนควรฝกใหผูเรียนศึกษาและ

สํารวจความตองการของตลาดมาเปนแนวในการสรางผลงานหรือชิ้นงาน เชน การผลิตหนังสั้น หรือการทํา

การตูนแอนิเมชัน เปนตน ซ่ึงผูเรียนมีความสนใจและมีทักษะจัดทําผลงานเพ่ือเสริมสรางในการสรางงาน สราง

อาชีพ ผูเรียนตองฝกตามวงจรคุณภาพ เพ่ือนําปญหามาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลงานตอไป 

ทําใหผู เรียนมีทักษะของประชาชนในศตวรรษท่ี ๒๑ สูความตองการไทยแลนด ๔.๐ เปนการทํางาน                         

ตอยอดสูชุมชนและหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๗ 

 

ดานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษามีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นําไปจัดทําแผน

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําป กําหนดโครงการในการพัฒนา ไดจัดโครงสรางการบริหารเปน ๔ กลุม                   

ใชหลัก การบริหารแบบมีสวนรวมดวยกระบวนการ PDCA คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการ

รวมขับเคลื่อนการศึกษา มีโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยวิธีการท่ีหลากหลายโดยยึดหลัก                         

ธรรมาภิบาล งานแผนงานไดติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินโครงการ กิจกรรมเพ่ือทราบความสําเร็จ

ตามเปาหมายและการใชงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน                    

ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกป โครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ มีกิจกรรม

ชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพ สงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนาตรงกับภาระงานและความตองการ 

สงเสริมใหทําผลงาน ทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ และมีนิเทศการสอน มีคณะกรรมการหลักสูตร                        

ไดปรับปรุงหลักสูตร ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางป ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงป ๒๕๖๐ บริบท                             

ของสถานศึกษา และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตเพ่ิมรายวิชา เชน โลกดาราศาสตร วิทยาการคํานวณ การออกแบบ

และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมชุมนุมหลากหลายสนองความสนใจของผูเรียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียนทุกกลุมสาระ โครงการสงเสริมความเปนเลิศ                     

ทางวิทยาศาสตร โครงการนักเรียนพิเศษเรียนรวมจัดเปนหองเรียนคูขนาน โครงการสงเสริมความรูทักษะ

พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีกิจกรรมเปดโลกอาชีพ เชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู เชน ถักโครเช                

ทําสลัดโรล กวยเตี๋ยวลุยสวน สมตํา พวงกุญแจ เทียนเจล โครงการหองเรียนพิเศษ Smart Class จัดหองเรียน

พิเศษเกงคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โครงการ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู                    

ไดพัฒนาอาคารสถานท่ีให มันคงแข็งแรง สามารถใชงานไดอยางเพียงพอ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและ

นวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โครงการใหบริการผลิตสื่อและสืบคน จัดคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและไวไฟ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี จัดสื่อ อุปกรณการเรียนรูใหทุกสาระการเรียนรู จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ ประมวลผล นําเสนอผลและจัดเก็บไวในไฟลเผยแพรผาน Website และทําเปน

เอกสารรูปเลม มีการสแกนใบหนาผูเรียนมา/กลับสงไปยังมือถือผูปกครอง ใหผูเก่ียวของประเมินโครงการ 

กิจกรรมผาน QR Code ทําสื่อสัมพันธ ของสถานศึกษาทุกสัปดาหแจงกิจกรรม ขาวสารของสถานศึกษา                     

ไปยังผูเก่ียวของเปน Page Application เปนตน การดําเนินการมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนําผลไปปรับปรุงพัฒนางานตอไป ผลการประเมิน มีประสิทธิผล ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล 

สรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี ครู บุคลากรสามารถปฏบิัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครอบคลุม ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน นําไปใช ในการเรียนการสอน การบริหารไดสะดวก                               

มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย มีการแนะแนวทีดี                 

ใหคําปรึกษาผู เรียนและ จัดแนะแนวการศึกษาตอ อาคาร หองเรียน หองปฏิบั ติการ สถานท่ีตางๆ                        

ม่ันคง ปลอดภัยใชไดอยางพอเพียง มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเก่ียวของทุกฝายผานการรวมกิจกรรม การสื่อสาร

ผาน Page Application จากการบริหารสงผลใหไดรับรางวัลไดแก รางวัลผลการประเมินระดับเงิน                         



 

๘ 

 

ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ป ๒๕๖๑ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต ๑ รางวัลสถานศึกษา ท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในดีเดนสถานศึกษา ขนาดใหญ ป ๒๕๖๑ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานและไดยกระดับเปนโรงเรียนคุณธรรมดานคุณธรรม จริยธรรมระดับ ๑ ดาว ป ๒๕๖๑ และระดับ                 

๒ ดาวป ๒๕๖๒ สถานศึกษา มีการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนท่ีพึงพอใจของทุกฝาย   

สรุปการประเมินดานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน  

๑. ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถ               

สรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดีใหครูมุงม่ัน ทุมเทในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มประสิทธิภาพ 

๒. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมากดวยประสบการณจากหลากหลายสาขาอาชีพ                

มีบทบาทสําคัญในการรวมขับเคลื่อนการศึกษาไดใหการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาทุกดาน               

ท้ังแนวความคิด กําลังกาย กําลังใจและทุนทรัพยและไดรับการสนับสนุนจากภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยากร                   

มาใหความรูดานตางๆแกผูเรียนอยางตอเนื่อง 

๓. สถานศึกษาใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกสวนงาน ผานกระบวนการวงจรคุณภาพ

(PDCA)ท่ีเขมขนและชัดเจนทุกข้ันตอนท้ังการวางแผน ดําเนินการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นําผลไปปรับปรุงพัฒนางาน ตลอดจนนําไปเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการในปถัดไป  

๔. ครู บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางรอบดานตรงกับภาระงานและ                

ความตองการท้ังการอบรมภายในสถานศึกษาโดยวิทยากรภายนอก การสงไปอบรมภายนอก และศึกษาดูงาน                   

ท่ีสถานศึกษาอ่ืน 

๕. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย มีหัวหนางานรับผิดชอบทังสถานศึกษาดําเนินการ                    

รวบรวมขอมูลจากสวนงาน สาระการเรียนรู กลุมบริหารงาน ตรวจสอบ ประมวลผล นําเสนอและจัดเก็บทําให

ขอมูลครอบคลุม ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเรียนรู และการบริหารตลอดจนการสื่อสารกับผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ไดสะดวกและมีคุณภาพ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี  

๑.  สถานศึกษาควรเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของขอมูลท่ีทําเปนสารสัมพันธทาง Page Application                 

ท่ีใชสื่อสารกันท้ังผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาโดยเพ่ิมขอมูลท่ีเปน

ประโยชนสวนรวมท่ีไมเก่ียวของโดยตรงกับสถานศึกษา เชน รณรงคใหลดใชถุงพลาสติกใหใชถุงผาแทน 

ขาวสารการมาใหบริการในชุมชนของหนวยงานภาครัฐอาทิ ฉีดยาปองกันพิษสุนัขบาใหสุนัข แมว การดูแล

สุขภาพ กิจกรรม ท่ีสําคัญของชุมชน เปนตน  

๒. สถานศึกษาควรจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถ่ินระบุชื่อนามสกุลพรอมรูปถาย อายุ ท่ีอยู                        

หัวขอความรูท่ีให เนื้อหาความรู หรือวัสดุ อุปกรณ สูตร/วิธีการทํา การนําไปใช จัดใหเปนระบบเทคโนโลยี



 

๙ 

 

สารสนเทศและทําเปนเอกสารรูปเลมโดยรวบรวมจากภูมิปญญาทองถ่ิน/วิทยากรในแตละปจัดไวในหองสมุด

เพ่ือบริการแกผูท่ีสนใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

๑๐ 

 

ดานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษามีการวางแผนงานอยางมีระบบในการบริหารจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

มีการสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนสอดคลองกับบริบทและความตองการของชุมชน ผูปกครองและผูเรียน 

ผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจ แตมีบางสวนท่ีตองหยุดลงเนื่องจากขาดครูเฉพาะทาง เชน งานไม

งานเครื่องยนต งานเกษตร ซ่ึงมีอุปกรณอยู  

 ครูใชเทคนิคการสอนในหลากหลายรูปแบบ เชน การสอนในรูปแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตรการ

สอนแบบโครงงาน (Project Approach) กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดปฏบิัติจริงและการคิดเก่ียวกับ

สิ่งท่ีตองการรู Active Learning เทคนิคการสอนแบบมหรรณพาราม คือ 4 Noble Truth ตามแนวคิด 

Constructionism ซ่ึงกําลังขยายผลใหเปนระบบ ซ่ึงแตละเทคนิคเปนการสอนใหผู เรียน เกิดทักษะ

กระบวนการคิดการเรียนรูดวยตนเอง ไดลงมือปฏิบัติไดแกไขปญหาตางๆ และพัฒนาตนเอง 

ครูมีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู เชน โครงการ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โครงการผลิตสื่อและสืบคนจากคอมพิวเตอร โครงการ

พัฒนาสื่อพัฒนาแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ งานหองสมุดและแหลงเรียนรู และนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

สาระสังคมศึกษา โครงการพัฒนาสื่อและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูภาษาไทย มีการจัดหาสื่อ เปนตน 

ครูทุกคนใชหลักจิตวิทยาในการจัดการชั้นเรียน ดูแลเอาใจใสผูเรียนทุกคนเสมอกัน เอาใจใสผูเรียน 

ทุกคนเรียกถามใหตอบ ใหคิด ใหออกมาเสนองานอยางท่ัวถึง มีระบบการแนะแนวท่ีดีโดยแตละหอง                     

มีครูท่ีปรึกษา ๒ คน มีการประเมินความเครียดโดยใหผูเรียนประเมินตนเองและใหครูและเพ่ือนประเมิน                   

จัดแนะแนวการศึกษาตอโดยวิทยากรจากภายนอก ติดปายนิเทศรายชื่อผูเรียนท่ีศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

เพ่ือใหผูเรียนสนใจและเปนทางเลือกท่ีดีในการศึกษาตอ และใหความเอาใจใสผูเรียนท่ีเรียนรวมใหไดรับ                   

การเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

ครูรวมกันกําหนดวิธีการและออกแบบเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู อยางหลากหลาย

พรอมนําผลการประเมินไปใชในการใหขอมูลยอนกลับ เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําผลไปใชในการพัฒนาตนเอง       

มีการบันทึกผลหลังการสอนเพ่ือประเมินผูเรียนและแกไขทันเวลา นําปญหาตางๆ มาวิเคราะหรวมกัน ในระบบ 

PLC ทําการเยี่ยมบานผูเรียนเพ่ือศึกษาปญหาและใหการชวยเหลือท้ังการเรียนและการดํารงชีวิต และ                     

จัดทุนการศึกษาใหปละหลายทุนมีประเภทเรียนดีแตยากจน ทุนเรียนดี ทุนปจจัยพ้ืนฐาน โดยรับบริจาค                  

จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ครูอาวุโส คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคคลท่ัวไป มีการสรางสัมพันธท่ีดี

กับผูเรียนเพ่ือผูเรียนใหความเชื่อใจ 

มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมในและนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง เชน การทําปายนิเทศ                    

ตามเทศกาลตาง ๆ ดูแลความสะอาด จัดเปนแหลงเรียนรูตางๆ เปนตน  

ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เชน เขารับการอบรมตามสถาบันตางๆ สถานศึกษาเชิญวิทยากร                       

มาใหความรูเก่ียวกับกระบวนการสอนการผลิตสื่อการสอน สืบคนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน อินเตอรเน็ต 

หนังสือความรูตางๆ เปนตน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและรวมกันแกปญหาผูเรียนในกรณีตาง ๆ ท้ัง ดาน



 

๑๑ 

 

การเรียนและพฤติกรรมผู เรียนไดอยางเปนระบบ ซ่ึงแสดงสถานศึกษาดําเนินการอยางเปนระบบ                         

ผลการประเมินตนเองมีความสอดคลองกับผลการดําเนินการและผลการประเมินภายนอก ผูเรียนไดรับการ

พัฒนาอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง 

สรุปการประเมินดานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน  

๑. ครูเปนครูแนวใหมมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดคลองตัว สถานศึกษาจัดใหทุกหองเรียนมี

เครื่องโปรเจคเตอร โทรทัศน โนตบุค เพ่ือใหครูใชในการจัดการเรียนรูและผูเรียนไดใชสืบคนขอมูลท่ีตองการรู 

๒. ครูจัดการเรียนรูสงเสริมใหผู เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ดวยวิธีการ                         

ท่ีหลากหลาย เชน Active Learning, Project Approach การสอนแบบ IS และสรางการสอนแบบ ๔ Noble 

Truth ของสถานศึกษา ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เรียนรูจากความสนใจ สืบหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

สรุปรวบรวมผลการดําเนินการหาความรูในรูปแบบรายงานและโครงงาน ผูเรียนรูจักแกปญหาดวยตนเอง และ

สามารถนําความรู ท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตได  

๓. ครูใหความเอาใจใสผูเรียนอยางท่ัวถึงเสมอกันท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนรวม ปลูกฝงใหผูเรียนดูแล

ชวยเหลือซ่ึงกัน ไมเอาเปรียบเพ่ือน สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันแบงปนความคิดซ่ึงกันและกันและเรียนรู

ดวยกันอยางมีความสุข โดยเฉพาะโครงการพ่ีสอนใหนองอาน  

๔. ครูมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและแกปญหาผูเรียนสัปดาหละครั้ง ใหไดขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในรูปแบบของ PLC  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ

กระบวนคิด การวิเคราะห ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและเขาถึงแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก พรอมท้ัง

สรางวิธีการสอนในรูปแบบ 4 Noble Truth โดยนําตามแนวคิด Constructionism จากการอบรมมาใช เปน

แนวการสอน ๔ ข้ันตอน คือ 

๑. ใหผูเรียนรูสึกสงสัยและตองการเรียนรู  

๒. ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองตามความตองการรูโดยครูเปนผูชวย 

๓. ผูเรียนตกผลึกความรู 

๔. ผูเรียนเผยแพรความรู  

ซ่ึงเปนวิธีการท่ีนาสนใจ สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจของตน 

ครูควรนําวิธีการสอนนี้ตอยอดใหชัดเจน ขยายผลใหเปนแนวสอนของโรงเรียนมหรรณพาราม และผลงานท่ี

ผูเรียนทําจากการเรียนรู สรุปรวบรวมผลวิธีการสอนปรับปรุงพัฒนาจนเปนนวัตกรรมของสถานศึกษา ขยายผล

ออกสูสาธารณชนจนเปนท่ียอมรับในวิธกีารสอนรูปแบบ 4 Noble Truth ของมหรรณพาราม 

  



 

๑๒ 

 

การประเมินความโดดเดน 

 

ผลการประเมินความโดดเดน  

ความโดดเดน ระดับคุณภาพ 

 

 

ไมมีการประเมิน 

 

 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓) 

 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C๒) 

 เปนตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถ่ิน/ภูมิภาค (C๑) 

 ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดน 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๑๓ 

 

คํารับรองของคณะผูประเมิน 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว 

 ตรวจสอบคําผิด การใชภาษา 

 ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ. กําหนด 

 ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน จุดท่ี

ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม และการประเมินความโดดเดนเฉพาะทาง 

รายช่ือ ตําแหนง ลงช่ือ 
 

๑. นางงามละมัย เสริมสกุลวัฒน 
 

ประธาน 
  

 

๒. นางนางวัชรี กมลเสรีรัตน 
 

กรรมการ   
 

๔. นางสาวดาริกา อวมสําอางค 
 

กรรมการและเลขานุการ 
  

  

 

  วันท่ี ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 


