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๑ 

 

ตอนท่ี ๑ 
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

 (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 
 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จำนวนผู้เรียน  ๔,๙๗๔  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๘  
ครูประถมศึกษา  ๑๓๖  
ครูมัธยมศึกษา ๑๔๕  
บุคลากรสนับสนุน  ๒๕๑  
๑.๓ จำนวนห้อง   
ห้องเรียนประถมศึกษา ๔๘  
ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๔๘  
ห้องปฏิบัติการ ๙๖  
ห้องพยาบาล ๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒ 

 

๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๘  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๔๓  

จำนวนครู ครบช้ัน     ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดบัชั้น...... 

 

๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๕  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง ๑ : ๔๐  

จำนวนครู ครบช้ัน    ครบชั้น    
 ไม่ครบชั้น  ในระดบัชั้น...... 

 

๒.๓ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๙.๒๔  
๒.๔ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

ระดับประถมศึกษา ๒๐๐  

ระดับมัธยมศึกษา ๒๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓ 

 

๓. ข้อมูลพื้นฐานทีเ่ก่ียวข้อง (โปรดทำเคร่ืองหมาย ✓ หน้าข้อที่พบ)  
ระดับประถมศึกษา  

๑. อาหารกลางวัน (ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๕ บาท/คน/วัน)  
      ๑.๑ ครบห้าหมู่ 
      ๑.๒ เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน 
      ๑.๓ สะอาดปลอดภัยไม่ใส่ผงชูรส 
      ๑.๔ มีช้อนส้อมให้กับผู้เรียนครบทุกคนทุกครั้ง 

       ๑.๕ ผู้ประกอบอาหาร (แม่ครัว ผู้ช่วย) ระวังเรื่องความสะอาด (สวมหมวก ผ้ากันเป้ือน 
   ระหว่างประกอบอาหาร และแจกอาหาร)  

      ๑.๖ บริเวณห้องครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ มีความสะอาด 
      ๑.๗ บริเวณรับประทานอาหารสำหรับผู้เรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
 ๒. ห้องสุขา อ่างล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน สำหรับผู้เรียน 
      ๒.๑ ขนาดเหมาะสม 
      ๒.๒ เพียงพอ 
      ๒.๓ สะอาด 
      ๒.๔ มีความปลอดภัย 
      ๒.๕ มีผู้ดูแลและทำความสะอาด 
 ๓. บริเวณสนามเด็กเล่น 
      ๓.๑ ปลอดภัย  
      ๓.๒ ร่มรื่น สะอาด 
      ๓.๓ มีเครื่องเล่นท่ีเสริมพัฒนาการ 
      ๓.๔ มีผู้ดูแลตลอดเวลา 
 ๔. การจัดการเรียนการสอน 
      ๔.๑ มีส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับวัย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) ๙๗.๙๗ 
  ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต่อสายอาชีพ ๒.๐๓ 
  ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาท่ีไม่ศึกษาต่อ - 

มีครูครบทุกรายวิชา (ครบ  ไม่ครบ)  
 
 
 



 

๔ 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น ๙๙.๒๔ 

ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต่อสายอาชีพ         -  
  ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาท่ีไม่ศึกษาต่อ                  - 

มีครูครบทุกรายวิชา (ครบ  ไม่ครบ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 

 

ตอนท่ี ๒ 

สรุปผลประเมินการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
และข้อเสนอแนะ 

การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย √ ในช่องผลการพิจารณาท่ีพบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์   
ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องผลการพิจารณาท่ีไม่พบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์   

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพแบบพหปุัญญา 
ได้ผลประเมินระดับ ดี      

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ) 
  ดี  (๕ ข้อ) 
   

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

    ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน 

    ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี 

    เกี่ยวข้อง 

  ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 

สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนด มีการกำหนดจุดเน้น คือ ผู ้เรียนมี  
การพัฒนาอัจฉริยภาพแบบพหุปัญญา ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามจุดเน้นท่ีกำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษา



 

๖ 

 

มีแนวทางการดำเนินงานท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียน มีร่องรอยหลักฐาน การดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม และรายงาน
ผลตามแผนการดำเนินงานกำหนดไว้มีระบบสารสนเทศ สถานที่ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีทันสมัยนำมาใช้ใน 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้ดนตรี และกีฬา ท่ีมีความพร้อมในการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนเป็นอย่างมาก โดยศูนย์ดนตรีก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑ ศูนย์กีฬาก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
และดำเนินงานอย่างต่อเนื ่องจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื ่องและมี
ประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ PDCA มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบและร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสรุปแนวทางการรักษาผลการพัฒนาเพื่อใช้
ในปีการศึกษาต่อไป พร้อมทั้งมีกระบวนการในการรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของ
แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมผู้เรียนด้านดนตรีและกีฬา จนเป็นท่ียอมรับจาก
หน่วยงานภายนอกมากมาย รวมถึงผู ้เรียนได้รับรางวัลในระดับชาติ ระดับอาเซียน และ ระดับโลก รวมถึงมี
นวัตกรรม (Innovation) ของผู้เรียนคือเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ ท่ีเป็นผลงานท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ เพื่อให้มีการ
พัฒนาที่ต่อเนื่องและมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นในปีการศึกษาถัดไปสถานศึกษาควรกำหมดเป้าหมายด้านผู้เรียนให้
สูงขึ้นจากเดิมหรือมีการพัฒนากระบวนการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในอีกหลายมิติ เพื่อให้ครอบคลุมอัจฉริยภาพของ
ผู้เรียนแบบพหุปัญญา เช่น แบบอย่างที่ดีด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น รวมไปถึงนวัตกรรมด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถานศึกษา  

 

 

  



 

๗ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูให้ผู้เรียนพฒันา 
         อัจฉริยภาพแบบพหปุัญญา  
ได้ผลประเมินระดับ ดี 
 

    ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ) 
ดี  (๕ ข้อ) 
   

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  
 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 

    ในปีการศึกษาต่อไป 

 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ได้ผลประเมินระดับ  ดีเยี่ยม  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 
       สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดตามจุดเน้นในเรื่องการบริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูให้ผู ้เรียนพัฒนาอัจฉริยภาพแบบพหุปัญญา ได้ดำเนินงาน

บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้น มีการบริหารและจัดการเชิงคุณภาพตามหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มีแผนงาน

พัฒนาครูให้ใช้วิธีสอนแบบผสมหลายรูปแบบ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทุกด้าน มีรายงานสรุปผลการประเมิน

ศักยภาพของครูมีความโดดเด่นในการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นอัจฉริยภาพ เช่น ดนตรี กีฬา เป็นต้น นำเสนอ

แนวทางการพัฒนา และการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ได้ดำเนินการตามจุดเน้นมาอย่าง

ต่อเนื่องในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และสถานศึกษายังมีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) คือ ต้นแบบด้าน

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีนโยบายให้แต่ละกลุ่มสาระ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และ



 

๘ 

 

อยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุล ได้ดำเนินงานพัฒนามาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน ได้รับการยอมรับ

และได้รับรางวัลจากองค์กรด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศ มีหลายรางวัล เช่น รางวัล

ดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม โครงการ Thailand Energy Awards 2018 จัดโดยกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และรางวัลที่สอง ด้านพลังงานทดแทน ประเภทอาคาร

ควบคุมขนาดใหญ่ ระดับอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดโดย ASEAN Centre for Energy, Southeast Asian 

Ministers of Education Organization (SEAMEO) ในงาน AMEM ครั ้งที ่  ๓๖ ที ่ประเทศสิงคโปร์  เป็นต้น      

และยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนคิดโครงงานต่อยอดแผนงานดังกล่าว ซึ่งมีหลายโครงงานที่โดดเด่น เช่น โครงงาน 

เรื่องระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน ได้รับรางวัล

ระดับประเทศ จำนวน ๔ รางวัล ได้แก่ รางวัลต้นแบบยอดเยี่ยมสาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม     

รางวัลท่ีหนึ่ง สาขาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รางวัลท่ีหนึ่ง สาขาการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

และรางวัลท่ีหนึ่งสาขานวัตกรรม ดำเนินงานโดยการไฟฟ้านครหลวง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ตามโครงการนวัตกรรม

พลังงานและส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา (EN novation School เป็นต้น ดังนั้น สถานศึกษาควรรักษาคุณภาพและ

ส่งเสริมให้เกิดโครงงานครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการพหุปัญญาสู่ความเป็น

อัจฉริยภาพ ต่อไป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๙ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
จุดเน้น ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสานวิธี (mixed methods Teach) (MMT) 
ได้ผลประเมินระดับ ดี 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ) 
ดี  (๕ ข้อ) 
  

 ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด 

    การเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
    แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  
    อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

    ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา 

    ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

   
ได้ผลประเมินระดับ  ดีเยี่ยม  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาท่ีสูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างท่ีดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงขึ้น 
           สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนด สถานศึกษามีการกำหนดจุดเน้น คือ  
"ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสานวิธี" (mixed methods Teach) (MMT) ซึ่งสามารถดำเนินการ
ได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี มีการจัดทำแผน  
การเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบ 
Active Learning และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนฝึกทักษะการคิด การสร้างองค์ความรู้ในเรื ่องที่ตน
สนใจ ครูทุกคนใช้แผนการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้สื ่อ หรือแหล่งเรียนรู ้ต่าง ๆ ที ่เอื ้อต่อการเรียนเรียนรู ้ มี  
การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการกำกับติดตาม ควบคุมคุณภาพ



 

๑๐ 

 

กระบวนการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกรายวิชา มีการนำผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู มีการสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติมให้ผู้เรียนเมื่อไม่ผ่านในรายวิชา
ต่าง ๆ มีการทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนมีกระบวนการจัดการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการประชุมสายช้ัน 
กลุ่มสาระ และประชุมบุคลากรท้ังระบบอย่างต่อเนื่อง มีการเชิญผู้เช่ียวชาญมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
บุคลากร สถานศึกษาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา และยังมีแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) คือ 
กระบวนการสอนแบบผสานวิธี (mixed methods Teach) (MMT) ที ่มีการส่งเสริมรูปแบบการสอนของครู 
อย่างหลากหลาย เช่น รูปแบบการจัดกิจกรรมตอบปัญหา (Social Studies Genius) โดยนำรูปแบบเกมการตอบ
คำถามจากรายการโทรทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการท่ีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน รวมถึง
มีการเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของนวัตกรรม ( Innovation) คือ 
แอพพลิเคช่ันเกมอานุภาพพ่อขุนรามคำแหง ท่ีนำเนื้อหาความรู้ในรายวิชาสังคมศึกษามาใส่ในเกมเพื่อให้ผู้เรียนได้
เล่นพร้อมกับเกิดความรู้ จนเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานภายในประเทศ โดยผลงานเกมอานุภาพพ่อขุนรามคำแหง
ได้ตีพิมพ์ลงเว็บไซต์ข่าวเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า ๑๙๐,๐๐๐ คน (https://gamingdose/com/news)  
และโพสข้อมูลดังกล่าวถูกแชร์ไปมากกว่า ๒,๐๐๐ ครั้ง ดังนั้นสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรรักษาคุณภาพ
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาไปสู่รายวิชาอื่น ๆ รวมถึงเผยแพร่ผลงานสู่ระดับสากลต่อไป 
 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

สถานศึกษาควรมีการจัดทำแนวทางรักษาผลการพัฒนาให้ยั ่งยืนและอาจจะมีการจัดทำแบบอย่างที่ดี  
(Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ให้ครอบคลุมทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การคิดประดิษฐ์
เครื่องมือตรวจวัดความชื้นในดิน ควรมีกลุ่มผู้เรียนสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระอื่น ๆ เข้ามาร่วมทำโครงงาน 
เพราะจะต้องมีการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน การทำแผ่นวงจรพิมพ์เพื่อสร้างเซ็นเซอร์วัดความช้ืน จะทำให้
เกิดสหวิทยาการมีองค์ความรู้เป็นพหุปัญญา ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นจากรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 
เป็นต้น หรือทำการประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างกลุ่มท่ีใช้แอพพลิเคช่ัน
เกมเพื่อการศึกษากับกลุ่มท่ีใช้รูปแบบการสอนแบบ Active Learning เป็นต้น  

https://gamingdose/com/news)%20และ
https://gamingdose/com/news)%20และ


 

๑๑ 

 

คำรับรอง 

 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมินผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดย  
คณะผู้ประเมินดังนี้ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นายชวพัฒน์ พรมขุนทด 
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กรรมการและเลขานุการ นายพีรพงษ์ พรมโคตร  
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