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๒

คํานํา
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม เปนการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่สะทอนผลการพัฒ นาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเปนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลการวิเคราะห จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ สํ า คั ญ คื อ นํ า เสนอรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาในรอบปที่ ผ า นมา ให ต น สั ง กั ด และ
สาธารณชนไดรับทราบ และเปนการเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป งานประกัน
คุณภาพขอขอบพระคุณ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ใหขอมูลและคําแนะนําตางๆ และหวัง เปนอยางยิ่ง วา
รายงานการประเมิ น ตนเองเล ม นี้ คงจะเป น ประโยชน แ ละเป น แนวทางให ส ถานศึ ก ษาอื่ น นํ า ไปใช พั ฒ นา
สถานศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นตอไป

(นายวุฒิชัย วรชิน)
ผูอํานวยการโรงเรียนมหรรรณพาราม
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๓

(ก)
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรรพาราม
สรุปการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพารามอยูในระดับ ดีเยี่ยม
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนมหรรณพารามไดดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตางๆโดยใชระบบ
PDCA ตามมาตรฐานตัวชี้วัดครบทุกกิจกรรม เปนผลทําใหผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพารามอยูใน
ระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยูในระดับ ดีเยี่ยม
โรงเรียนจัดกิจกรรม โครงการ และสงเสริมทักษะดานตางๆ แกนักเรียนอยางหลากหลายทําใหผูเรียน
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียน ผูเรียนมีความสมารถในดานการอาน เขียน สามารถสื่อสารและคิด
คํานวณไดตามเกณฑของแตละระดับชั้น นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร มีความ
พรอมในการทํางานหรือศึกษาตอ จากการจัดกิจกรรมตางๆ สงผลใหผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันกับผูอื่นบน
ความแตกตางและหลากหลาย มีคานิยมที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนด
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม
สถานศึ ก ษามี การกํา หนดเปา หมาย วิ สั ยทั ศ น และพั นธกิ จ ตรงกั บวั ต ถุป ระสงคข องแผนการศึ ก ษา
แหง ชาติ มีแผนและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร และการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมและครอบคลุม
พัฒนาวิชาการที่เนนผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน และดําเนินการอยางเป นระบบ จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสัง คมที่ดี ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม
ชัดเจน และเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับดีเยี่ยม
โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม ผูเรียนมีสาวนรวมใน
การวิเคราะหตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดเปนรายบุคคล
เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงความคิดเห็นแสวงหา
ความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลม ที่เอื้อตอการเรียนรู
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผูเรียน
จากสภาพจริง มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง
๒. สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและมีทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
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สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
สวนที่ ๑. ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง
โรงเรียนมหรรณพาราม ตั้งอยูเลขที่ 68/5 หมู 2 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10170 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท
0-2448-6258, 0-2448-6617 โทรสาร 0-2448-6482 E-mail : turakarnmahan@hotmail.com
Website: www.mh.ac.th เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีเนื้อที่ 13 ไร
50 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ 3 เขต รวม 9 แขวง ไดแก
- เขตตลิ่งชัน
ไดแก แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงคลองชักพระ
- เขตบางกอกนอย ไดแก แขวงบานชางหลอ แขวงศิริราช
- เขตบางพลัด
ไดแก แขวงบางพลัด แขวงบางบําหรุ และ แขวงบางยี่ขัน
แผนที่โรงเรียน

๑.๒ ประวัติโรงเรียน (ระบุประวัติความเปนมา,ปรัชญา ,อัตลักษณ ,เอกลักษณ,คําขวัญ,

คติพจน ฯลฯ)
ประวัติโรงเรียนโดยยอ
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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๖

๑.๒ ประวัติโรงเรียน (ระบุประวัติความเปนมา,ปรัชญา ,อัตลักษณ ,เอกลักษณ,คําขวัญ,
คติพจน ฯลฯ)
โครงการเดิมของกรมวิสามัญศึกษา มีนโยบายจะยายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ซึ่งตั้งอยูใกลวัด
โพธิ์ ตําบลบางระมาด อําเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มาอยูที่ดินแปลงนี้ ในป 2515 กรมสามัญศึกษาได
จัด ตั้ ง งบประมาณการก อ สรา งอาคารเรี ย น อาคารประกอบ ถมสนาม ปรั บปรุ ง บริ เ วณที่ ดิ น แปลงนี้ เ พื่ อ
เตรียมการยายโรงเรี ยนโพธิสารพิทยากร แตตอมากรมสามัญ ศึก ษาไดเปลี่ย นแปลงนโยบายใหระงับการยา ย
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ไวกอนและไดมีคําสั่งใหที่นี่เปดโรงเรียนใหมขึ้นอีกแหงหนึ่งในปการศึกษา 2516 เมื่อ
วั น ที่ 21 มี น าคม 2516 โดยมี พ ระราชวรเวที เจ า อาวาสวั ด มหรรณพารามวรวิ ห ารให ชื่ อ โรงเรี ย นว า
"โรงเรียนมหรรณพาราม" ทั้งนี้เพื่อเปนเกียรติยศแกโรงเรียนหลวงที่พระราชทานแกสามัญชนแหงแรกในประเทศ
ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่ 5) ทรงตั้งขึ้น และกําหนดอักษรยอวา "ม.ณ." โดยมี
นายลัทธิ ศิริวรรณ มาดํารงตําแหนง ครูใหญคนแรก โดยภายในรัศมีของโรงเรียน มีโรงเรียนอื่นๆตั้งอยูคือ
1. โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
2. โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
3. โรงเรียนฉิมพลี
4. โรงเรียนอยูเย็นวิทยา
5. โรงเรียนปยะมิตร
6. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาฯ
7. โรงเรียนวัดไกเตี้ย
8. โรงเรียนวัดชางเหล็๋ก
9. โรงเรียนวัดโพธิ์
10. โรงเรียนกุศลศึกษา
11. โรงเรียนวรรัตนศึกษา
12. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
13. โรงเรียนวัดทอง
14. โรงเรียนวัดมะกอก
15. โรงเรียนนิลประพันธ
16. โรงเรียนวัดประสาท
17. โรงเรียนโพธิสาราพิทยากร
18. โรงเรียนวัดนอยใน
วิสัยทัศน : มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรม ตามวิถีไทย
อัตลักษณของโรงเรียน : ยิ้มงาย ไหวสวย
เอกลักษณของโรงเรียน : โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน : พระพุทธรูป ภ. ป. ร
๑.๓ ขอมูลบุคลากร
๑.๓.๑ ขอมูลผูบริหารสถานศึกษา
๑) ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายวุฒิชัย วรชิน วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท โทรศัพท 0-2448-6258 มือถือ 084-3938881
E-mail : turakarnmahan@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จนถึงปจจุบันเปนเวลา 3 ป 4 เดือน
๒) ครูผูปฏัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียน
๒.๑) ชื่อ-สกุล นายอภิชาติ แสนโคตร วิทยฐานะ ครูชํานาญการ
มือถือ 086-0626966 E-mail : api_dump316@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา ฟสิกสศึกษา ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ป พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบันเปนเวลา 1 ป
รับผิดชอบกลุมบริหาร (ตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุมบริหารวิชาการ
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๗

๒.๒) ชื่อ-สกุล นายสายัณห โพธิ์ไพจิตร วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
มือถือ 083-0004785 E-mail : - วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต ป พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบันเปนเวลา 2 ป รับผิดชอบกลุมบริหาร
(ตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุมบริหารงานบุคคล
๒.๓) ชื่อ-สกุล นางเทวี โพธิ์ไพจิตร วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
มือถือ 085-1335976 E-mail : - วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต ป พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบันเปนเวลา 2 ป รับผิดชอบกลุมบริหาร (ตาม
โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุมบริหารงบประมาณ
๒.๔) ชื่อ-สกุล นางนาฏณฎา ชมภูนุช วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
มือถือ 089-2050409 E-mail : natnada@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขา บริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ป พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบันเปนเวลา 2 ป รับผิดชอบ
กลุมบริหาร (ตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุมบริหารทั่วไป
๑.๓.๒ ขอมูลหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหนางานแผนงานของสถานศึกษา
๑) หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา : ชื่อ-สกุล นางสาวมยุรี วังสะจันทานนท
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต ครูกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร โทรศัพท 097-0674999
E-mail : suny1988math@gmail.com
๒) หัวหนางานแผนงานของสถานศึกษา : ชื่อ-สกุล นายณชพล ฐานะอุดมมงคล
วุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารรัฐกิจมหาบัณฑิต ครูกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท 087-6751354 E-mail : nachapond@gmail.com
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๘

๑.๓.๓ ขอมูลครูและบุคลากร ( สามารถนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ)
๑) วิทยฐานะ
ครูและบุคลากร
ปการศึกษา
2561

ครู
คศ.๕

-

ครู
คศ.๔

-

ครู
คศ.๓

ครู
คศ.๒

ครู
คศ.๑

ครู
ผูชวย

12

7

31

11

ครู
ครู
ลูกจาง
อัตราจาง ตางชาติ ประจํา

14

2

6

รวม
83

หมายเหตุ : รวมครูที่ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียนตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา
๒) วุฒิการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
กลุมสาระฯ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รวม

จํานวนตามระดับการศึกษา (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1
1
1
1
2
1
3
1
3
4
4
4
3
4
7
1
1
1
6
7
2
2
4
1
7
8
1
1
2
2
1
5

2
3
3

4
4
8

1
1

3
17

5
1
35

8
1
52

8

-

รวม
1
4
8
8
11
10

2

1
3

-

-

-

4
5
11

2
2
15

2
2
23

-

-

-

10
3
75
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๙

๓) กลุมสาระการเรียนรู และภาระงานสอน
กลุมสาระการเรียนรู

จํานวน (คน)

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ภาษาตางประเทศ
๙. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

8
8
11
10

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแตละกลุมสาระฯ (ชม./สัปดาห)
21
19
18
19

4
5
11
10
3
70

23
17
17
20
13
19

๑.๔ ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน)
( สามารถนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ)
๑) จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
ระดับชั้น
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
รวม
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖

ชาย
137
130
142
409
109
55
71

รวม
รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด

235
644

เพศ

รวม

หญิง
115
128
128
371
120
70
77

252
258
270
780
229
125
148

จํานวน
หองเรียน
7
7
7
21
5
5
5

267
638

502
1282

15
36

จํานวนนักเรียน
เฉลี่ยตอหอง
34
35
34
34
33
23
28
28
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๑๐

๒) จําแนกตามปการศึกษา ๓ ปยอนหลัง
ระดับชั้น
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

2559
261
254
257
158
112
149
1,191

ปการศึกษา
2560
244
273
261
127
150
101
1156

2561
252
258
270
229
125
148
1282

๑.๕ ขอมูลอาคารสถานที่ ( สามารถนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ)
อาคารเรียน จํานวน 5 หลัง อาคารประกอบ จํานวน 1 หลัง สวม 4 หลัง
สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามวอลเลยบอล 1 สนาม
สนามตะกรอ 1 สนาม สนามเปตอง 1 สนาม สนามแบดมินตัน 1 สนาม และศูนยกีฬาในรม
ไดแก เทเบิลเทนนิส เปนตน
๑.๖ ขอมูลงบประมาณ ( สามารถนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ)
งบประมาณ (รับ-จาย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่น ๆ (ระบุ)
รวมรายรับ

จํานวน/บาท
4,159,400
6,207,640
10,367,040

สรุป งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง
สรุป งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

รายจาย
งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่น ๆ (ระบุ)
รวมรายจาย

จํานวน/บาท
9,279,159
9,279,159

คิดเปนรอยละ 90 ของรายรับ
คิดเปนรอยละ 0 ของรายรับ
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๑๑

๑.๗ ขอมูลสภาพชุมชน
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน เปนเขตอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมผสมผสาน ที่อยู
อาศัยไมหนาแนน ปจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมลดลงมาก จากการสรางที่อยูอาศัยและการสรางถนนสายตางๆ มี
ประชากรประมาณ 105,613 คน บริเวณใกลเคียงโรงเรียนมีสถานที่สําคัญ คือ สถานีตํารวจนครบาลตลิ่ง
ชัน วั ด มณฑป วั ด สมรโกฏิ สํ านั ก งานเขตตลิ่ ง ชั น ตลาดน้ํ า ตลิ่ ง ชั น ศู น ย ม านุ ษ ยวิท ยาสิริ น ธร ห องสมุ ด
ประชาชนวัดรัชฎาธิษฐาน อาชีพหลักของประชากรคือ เกษตรกรรม รับจางทั่วไป คาขาย ประชากรสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นคือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีชักพระ การละเลน
กระตั้วแทงเสือ
๒) ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพหลัก คือ รับจางทั่วไป
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจและรายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอปประมาณ 250,000
บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน และแนวโนมความตองการของผูปกครอง และชุมชนคือผูปกครองมี
ความคาดหวังวาผูเรียนจะไดรับการอบรมสั่งสอน แนะนําความรู บมเพาะวิชา ใหผูเรียนไดประสบความสําเร็จ
ทางการการเรียนการใชชีวิต
๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน โรงเรียนมหรรณพารามเปนโรงเรียนดีของชุมชน เปน
โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี อยูใกลแหลงเรียนรูชุมชนและวัด โรงเรียนมหรรณพารามไดรับความรวมมือจาก
สํานักงานเขตพื้นที่ตลิ่งชัน สถานีตํารวจนครบาลตลิ่งชัน เจาอาวาสจากวัดมณฑปและผูปกครองในชุมชนดวยดี
เสมอมา
ดานโอกาสของโรงเรียน
1. สภาพแวดลอมใกลบริเวณโรงเรียนสวนใหญเปนพื้นที่ทางการเกษตร ทําใหบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมโดยรอบ ปราศจากมลพิษ และสิ่งอบายมุข การคมนาคมติดตอสื่อสาร สะดวก รวดเร็ว
2. ใกลแหลงการเรียนรูที่สําคัญและหลากหลาย เชน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร โรงเรียนฝก
อาชีพกรุงเทพมหานคร หองสมุดประชาชนวัดรัชฎาธิษฐาน วัดชัยพฤกษมาลา วัดตลิ่ง ชัน วัดไกเตี้ย วัด
มณฑป ฯลฯ ทําใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู ไดซึมซับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นที่
สืบทอดมายาวนานอยางใกลชิด โรงเรียนสามารถสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคแก
ผูเรียนไดงาย
3. ไดรับความรวมมือและสงเสริม / สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน ผูนําชุมชน องคกร
ปกครองส วนทอ งถิ่น หน วยงานราชการทั้ ง ภาครั ฐและเอกชนอยา งต อ เนื่ องสม่ํา เสมอ โดยมีพ .ต.ท.วัน ชั ย
ฟกเอี้ยง ศิษยเกาและอดีตสมาชิกสภากรุงเทพฯ เขตตลิ่งชัน เปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน
4. โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนมีความถูกตองชัดเจน สงผลใหการบริหารงานเปน
ระบบ บุคลากรมีคุณวุฒิ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องอยูเสมอ มีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยี ICT ที่ทันสมัยเพียงพอตอ
การพัฒนาเรียนรู มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ
อยางหลากหลาย มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและพัฒ นาตนเองของผูเรียน มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขายผูปกครอง ที่เขมแข็งรวมกันบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
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๑๒

ดานขอจํากัดของโรงเรียน
1. ดานผูปกครอง นักเรียนสวนใหญที่อยูในเขตพื้นที่บริการ จะมีผูปกครองประกอบอาชีพ
รับจาง หาเชากินค่ํา เวลาสวนใหญขึ้นอยูกับการทํามาหากิน ผูปกครองจึงไมคอยมีเวลาอบรมสั่งสอนดูแลเอาใจ
ใสบุตรหลานเทาที่ควร ทําใหนักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไมตั้งใจเรียน จากการไปเยี่ยมบานนักเรียนพบวา
นักเรียนสวนหนึง่ อยูบานตามลําพังรอจนกวาผูปกครองจะกลับ บางสวนกลับถึงบานแลวจะออกไปเที่ยววิ่งเลน
หรือเลนเกม ไมทําการบาน หรืองานตางๆ ที่ครูมอบหมาย
2. ดานอาคารสถานที่ โรงเรียนมีอาคารเรียนนอย หองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนชั้นเรียน นักเรียนจึง
ตองเดินเรียน ไมมีหองทํากิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมของหองเรียน นอกจากนี้หองปฏิบัติการพิเศษในการ
สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ของนักเรียน เชน หองดนตรีไทย ดนตรีสากล หองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หอง
ประชุมกลุมยอย หองทํางานของคณะกรรมการนักเรียน ไมมีและไมไดมาตรฐาน
3. ดานบุคลากร โรงเรียนขาดครูและฝายบริหารหลายอัตรา เชน รองผูอํานวยการ 3 กลุมบริหาร ครู
กลุมสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา สังคมศึกษา และ ศิลปะ เปนตน
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๑.๘ โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา

โครงสรางเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนมหรรณพาราม พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง)
กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม
ม.1

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ม.2
ม.3

 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
คณิตศาสตร
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
วิทยาศาสตร
160 (4 นก.)
160 (4 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา
160 (4 นก.)
160 (4 นก.)
และวัฒนธรรม
0 ประวัติศาสตร
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
0 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
0 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตใน
120 (3 นก.) 120 (3 นก.)
สังคม
0 ภูมิศาสตร
0 เศรษฐศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
ศิลปะ
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
ภาษาตางประเทศ
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
880 (22 นก.)
880 (22 นก.)
 รายวิชาเพิ่มเติม
280 (7 นก.)
หองเรียนพิเศษ
440 (11 นก.)
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
0 กิจกรรมแนะแนว
40
0 ลูกเสือ เนตรนารี
40
0 ชุมนุม/รด.
25
0 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
0 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
15
สาธารณประโยชน
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
1,280 (29 นก.)
หองเรียนพิเศษ

1,400 (32 นก.)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4-6

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
160 (4 นก.)

240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
320 (8 นก.)
320 (8 นก.)

40 (1 นก.)

80 (2 นก.)

120 (3 นก.)

240 (6 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
240 (6 นก.)
1,640 (41 นก.)

280 (7 นก.)
440 (11 นก.)

280 (7 นก.)
440 (11 นก.)

1,800-2,160 (45-54 นก.)
64 (2,560 นก.)

40
40
25

40
40
25

120
120

-

-

60

15

15

60

120
120
1,280 (29นก.) 1,280 (29
นก.)
1,400 (32
1,400 (32
นก.)
นก.)

360
3,800-4,160(86-95 นก.)
4,560 (105 นก.)
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๑.๙ แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
1. หองสมุดมีขนาด 520 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด 18,000 เลม
การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบบริการดวยบุคคล จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการสืบคนขอมูลจํานวน
12 เครื่อง จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 250 คนตอวัน คิดเปนรอยละ 20.49
ของนักเรียนทั้งหมด จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 600 คนตอ
วัน คิดเปนรอยละ 49.58 ของนักเรียนทั้งหมด
2. หองปฏิบัติการ
2.1 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
จํานวน 7 หอง
2.2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวน 5 หอง
2.3 หองปฏิบัติการทางภาษา
จํานวน 1 หอง
2.4 หองปฏิบัติการกลุมสาระศิลปะ
จํานวน 1 หอง
2.5 หองปฏิบัติการกลุมสาระการงานอาชีพ
จํานวน 4 หอง
2.6 หองปฏิบัติการนาฏศิลป
จํานวน 1 หอง
2.7 หองปฏิบัติการดนตรีไทย
จํานวน 1 หอง
2.8 หองปฏิบัติการดนตรีสากล
จํานวน 1 หอง
2.9 หองโสตทัศนศึกษา
จํานวน 1 หอง
3. คอมพิวเตอร
จํานวน 211 เครื่อง
3.1 ใชเพื่อการเรียนการสอน
จํานวน 210 เครื่อง
3.2 ใชเพื่อการบริหารจัดการ
จํานวน 12 เครื่อง
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4. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2561
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

ชื่อแหลงเรียนรู
1. หองสมุด
2. หองเรียนคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
3. หองปฏิบัติการทางภาษา
4. หองปฏิบัติการทางฟสิกส
5. หองปฏิบัติการทางเคมี
6. หองปฏิบัติการทางชีววิทยา
7. หองปฏิบัติการทางดนตรีสากล
8. หองปฏิบัติการทางดนตรีไทย
9. หองปฏิบัติการทางนาฏศิลป
10. หองศูนยกีฬาในรม
ชื่อแหลงเรียนรู
11. หองแนะแนว
12. หองพยาบาลและงานอนามัยโรงเรียน
13. ระเบียงความรูทุกอาคารเรียน
14. ปายนิเทศรอบบริเวณโรงเรียน
15. พื้นที่ใตอาคาร 3 สําหรับจัดนิทรรศการวิชาการตางๆ เชน
- เปดโลกการเรียนรูสูอาเซียน
- งานสัปดาหหองสมุด
- วันวิทยาศาสตร
- วันภาษาไทย
- วันสุนทรภู
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
- วันสําคัญทางศาสนา ตลอดปการศึกษา
- กิจกรรมเปดโลกอาชีพ

สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป
23,600 ครั้ง
34,000 ครั้ง
25,600 ครั้ง
12,800 ครั้ง
12,800 ครั้ง
12,800 ครั้ง
25,600 ครั้ง
25,600 ครั้ง
25,600 ครั้ง
25,600 ครั้ง
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป
25,600 ครั้ง
1,400 ครั้ง
150 ครั้ง
120 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
4 ครั้ง
1 ครั้ง
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แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
1.ศูนยการเรียนรูธนาคารแหงประเทศไทย
2.ไรลุงจวบ
3.น้ําตกไทรโยคนอย
4.หลักสูตรทองถิ่น ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
5.ตลาดน้ําตลิ่งชัน
6.สถานีขนสงสายใตใหมตลิ่งชัน
7.คายวิทยาศาสตรทางทะเลและการอนุรักษ ต แสมสาร ชลบุรี
8.สถาบันวิจัยไมกลายเปนหิน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
9.ศูนยปฏิบัติธรรมตลิ่งชัน
10.วัดมหรรณพารามวรวิหาร
11.วัดระจัง
12.ชุมชนวัดมณฑป
13.ชุมชนวัดชางเหล็ก
14.ชุมชนวัดแกว
15.ชุมชนวัดสมรโกฏิ
16.ชุมชนตลาดศาลาน้ําเย็น
17.ชุมชนตลาดบางขุนนนท
18.ชุมชนตลาดบางขุนศรี
19.ชุมชนตลาดสถานีรถไฟธนบุรี
20.ชุมชนตลาดพรานนก
21.ชุมชนตลาดวังหลัง
22.ชุมชนวัดมหรรณพารามวรวิหาร
23.ชุมชนตลาดบางแค
24.สถานีตํารวจตลิ่งชัน
25.วัดโบสถอินทรสารเพ็ชร
26.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
27.คายลูกเสือไผหวาน จ.กาญจนบุรี
28.อุทยานประวัติศาสตร วัดในสมัยอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
30.มหาวิทยาลัยสยาม
31.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
32.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกวมรกต)

สถิติการใช
(ครั้ง / ป)
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
8 ครั้ง
4 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
4 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
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ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในปการศึกษาที่
รายงาน
1. ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรภร เปรมปรี ใหความรูเรื่อง ติว O-Net ม.3 สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
2. ชื่อ-สกุล นายฐาปกรณ พันธรักษ ใหความรูเรื่อง ติว O-Net ม.6 ติว PAT 1 ม.6 สถิติ
การใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
3. ชื่อ-สกุล นางสาวรุงอรุณ ลิ้มสกุล ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอ สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
4. ชื่อ-สกุล นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใหความรูเรื่อง การศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
5. ชื่อ-สกุล นายสมภพ นาคบุญ ใหความรูเรื่อง แนวทางการศึกษาตอ สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1
ครั้ง ตอป
6. ชื่อ-สกุล นางสาวบุษบา รมไมเจริญสุข ใหความรูเรื่อง แนวทางการศึกษาตอ สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
7. ชื่อ-สกุล นางสาวรดามณี ธนวัฒนสิริ ใหความรูเรื่อง แนวทางการศึกษาตอ สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
8. ชื่อ-สกุล นางสาวหนึง่ หทัย ทองสมพร ใหความรูเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
9. ชื่อ-สกุล นายภัทรพล ขาวสอาด ใหความรูเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย สถิติ
การใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
10. ชื่อ-สกุล นายนครินทร นาคพงษ ใหความรูเรื่อง การทํา Portfolio สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
11. ชื่อ-สกุล นายณัฏฐเมธร ดุลคนิต ใหความรูเรื่อง โรงเรียนคุณธรรม สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
12. ชื่อ-สกุล นายไชยวัฒน วรเชฐวราวัตร ใหความรู เรื่อง ประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
13. ชื่อ-สกุล คณะพระอาจารยจากวัดกระจัง ใหความรูเรื่อง การสอบธรรมศึกษา สถิติการ
ใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
14. ชื่อ-สกุล Mr. Pascal Didier Jean-Micel ใหความรูเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
15. ชื่อ-สกุล Mr. Guillaume Cruz ใหความรูเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
16. ชื่อ-สกุล Mr. Minsoo Daniel Kim ใหความรูเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
17. ชื่อ-สกุล Mr. Minjun Cho ใหความรูเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
18. ชื่อ-สกุล Mr. Kenji Shiratai ใหความรูเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
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19. ชื่อ-สกุล คุณนีรชา ฟลาทอฟ และทีมงาน ใหความรูเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
20. ชื่อ-สกุล นายรณรบ ขําประสาท ใหความรูเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมจีน สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
21. ชื่อ-สกุล นายพีรพัฒน เรืองฤทธิ์กุล ใหความรูเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมจีน สถิติการ
ใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
22. ชื่อ-สกุล นางสาวจรัญญา เรืองฤทธิ์กุล ใหความรูเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมจีน สถิติ
การใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
23. ชื่อ-สกุล นายวิสุทธิ์ แกวเจก ใหความรูเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมจีน สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
24. ชื่อ-สกุล นางสาวสุณัฏฐา เรืองฤทธิ์กุลใหความรูภาษาและวัฒนธรรมจีน สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
25. ชื่อ-สกุล นายธนกฤษ ลิขิตธรากุล ใหความรูเรื่อง จิตวิทยาการใหคําปรึกษาเด็กและวัยรุน
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
26. ชื่อ-สกุล นายพงศกร เฮงวิวัฒนชัย ใหความรูเรื่อง จิตวิทยาการใหคําปรึกษาเด็กและ
วัยรุน สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
27. ชื่อ-สกุล นางสาววรรณิตา ยมนาค ใหความรูเรื่อง การสอนภาษาญี่ปุน สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
28. ชื่อ-สกุล นายชยากร เติมสายทอง ใหความรูเรื่อง การเรียนภาษาญี่ปุน สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
29. ชื่อ-สกุล นายวศิน อภิวัฒนพงศ ใหความรูเรื่อง การเรียนภาษาญี่ปุน สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
30. ชื่อ-สกุล นายภานุวัฒน พฤกษา ใหความรูเรื่อง การเรียนภาษาญี่ปุน สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
31. ชื่อ-สกุล Mr. Tomohito Takata ใหความรูเรื่อง การสอนภาษาญี่ปุน สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
32. ชื่อ-สกุล Mr. James Hall ใหความรูเรื่อง การสอนภาษาญี่ปุน สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
33. ชื่อ-สกุล Mr. Kento Kunii ใหความรูเรื่อง เมือง Hokkaido สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
34. ชื่อ-สกุล Miss Yui Saito ใหความรูเรื่อง Japanese Fashion สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
35. ชื่อ-สกุล Miss Ayaka Motomiya ใหความรูเรื่อง J-pop สถิติการใหความรูในโรงเรียน
แหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
36. ชื่อ-สกุล Miss Yui Saito ใหความรูเรื่อง Japanese Fashion สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
37. ชื่อ-สกุล นายปรัชญา ดวงมั่น ใหความรูเรื่อง ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ สถิติ
การใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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38. ชื่อ-สกุล นางสาวกันยสินี โฆษิโรจนหิรัญ ใหความรูเรื่อง การสอนภาษาจีน สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
39. ชื่อ-สกุล นายณัฐพงษ ฉัตรไชยศิริ ใหความรูเรื่อง ติว O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
40. ชื่อ-สกุล นางสาวฐิติรัตน จิระวงศอราม ใหความรูเรื่อง ความรูเกี่ยวกับการนําภาษาจีน
มาใชในชีวิตประจําวัน สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
41. ชื่อ-สกุล นางกนกวรีย โลหิรัญ ใหความรูเรื่อง การทํายําวุนเสน-ยํามามา สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
42. ชื่อ-สกุล นางพัชรนันท เธียรธนาพจน ใหความรูเรื่อง การทํายําวุนเสน-ยํามามา สถิติ
การใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
43. ชื่อ-สกุล นางสาวสุริย สาริกา ใหความรูเรื่อง การทําน้ําพริก เครื่องเคียง ผักสด สถิติการ
ใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
44. ชื่อ-สกุล นางปารยทิพย สําราญมาก ใหความรูเรื่อง การทําน้ําพริก เครื่องเคียง ผักสด
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
45. ชื่อ-สกุล นางสาวเมลี ยินดี สําราญมาก ใหความรูเรื่อง การทําสมตํา สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
46. ชื่อ-สกุล นางเสาวลักษณ เทียนจันทร สําราญมาก ใหความรูเรื่อง การทําสมตํา สถิติ
การใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
47. ชื่อ-สกุล นางสาวสมหมาย อริยสินสุวศ ใหความรูเรื่อง การทําวุนลูกชุบ สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
48. ชื่อ-สกุล นางสาวอนงค จีนชาวสวน ใหความรูเรื่อง การทําสลัดโรล สถิติการใหความรู
ในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
49. ชื่อ-สกุล นางสาวอําไพ จีนชาวสวน ใหความรูเรื่อง การทํากวยเตี๋ยวลุยสวน สถิติการ
ใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
50. ชื่อ-สกุล คุณประไพ โพธิกุล ใหความรูเรื่อง การทํากวยเตี่ยวลุยสวน สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
51. ชื่อ-สกุล นางสาวโสรัตน ครุฑธา ใหความรูเรื่อง การทําผัดไทย สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
52. ชื่อ-สกุล นางสาวอัจจิมา รัตนพงษพันธุ ใหความรูเรื่อง การทําผัดไทย สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
53. ชื่อ-สกุล นางสาวชุดาภรณ โตษณีย ใหความรูเรื่อง พวงกุญแจเดคูพาจ สถิติการให
ความรูในโรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
54. ชื่อ-สกุล นางสาวสศิดา อาจดอน ใหความรูเรื่อง เทียนเจลแฟนซี สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป
55. ชื่อ-สกุล คุณศิขรินทรา โลหิรัญ ใหความรูเรื่อง เทียนเจลแฟนซี สถิติการใหความรูใน
โรงเรียนแหงนี้ 1 ครั้ง ตอป

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
( สามารถนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ)
๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
- ระดับสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย 62.27 (ระบุทศนิยม ๒ ตําแหนง)
- ระดับชั้นเรียน
จํานวน
คน

๐

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

239

2

จํานวน
นักเรียน
ที่ได
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ระดับ ๓
ขึ้นไป
15 17 23 26 35 34 88 157

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

244

4

19

18

26

28

40

39

72

150

61.48

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

236

3

16

18

26

32

42

39

62

142

59.96

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔

163

11

9

12

17

21

26

21

46

93

56.75

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕

116

7

8

8

13

15

17

16

32

65

56.03

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

140

2

4

5

11

16

25

26

53

104

73.93

ระดับชั้นเรียน

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

รอยละ
นักเรียน
ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป
65.48

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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- ระดับกลุมสาระการเรียนรู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับ ชั้น ม.๑ - ม.๖
กลุมสาระการเรียนรู

จํานวน
นักเรียน
ที่ได
๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ระดับ ๓
ขึ้นไป
92 160 202 244 182 180 606

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู

รอยละ
นักเรียน
ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป
53.29

จํานวน
คน

๐

๑

ภาษาไทย

1138

37

40

คณิตศาสตร

1138

46 159 131 171 162 151 116 200

468

41.12

วิทยาศาสตร

1138

21

55

91

164 184 215 170 239

624

54.85

สังคมศึกษา ศาสนา และ

1138

41

52

79

104 127 170 160 405

736

64.65

สุขศึกษาและพลศึกษา

1138

20

4

11

41

222 203 548

972

85.42

ศิลปะ

1138

54

33

49

105 121 132 164 482

777

68.31

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

1138

39

39

36

81

817

71.75

1138

63 203 156 170 154 131

391

34.40

วัฒนธรรม
91

126 195 212 409
97

164

๑.๑๐.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖
ปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖
ระดับชั้น
ม.๓
ม.๖
ปการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ภาษาไทย
41.31
48.00
52.52
49.36
44.00
46.95
คณิตศาสตร
25.06
22.97
26.38
21.67
17.42
25.64
วิทยาศาสตร
31.83
30.08
33.26
28.65
25.54
28.74
33.44
31.03
33.51
สังคมศึกษาฯ
28.33
29.06
27.25
25.26
23.45
28.40
ภาษาอังกฤษ
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โรงเรียนมหรรณพาราม

22

๑.๑๐.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา 2561
จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
239
244
236
163
116
140
1138

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
88.08
11.09
0.20
0.63
82.38
15.78
0.41
1.43
80.08
18.01
0.21
1.70
88.04
9.51
0
2.45
87.50
12.50
0
0
91.43
8.57
0
0
982
143
2
11
86.25
12.58
0.14
1.04

๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน ปการศึกษา 2561
ดาน
๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร
๒) ดานความสามารถในการคิด
๓) ดานความสามารถในการแกปญหา
๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
1138
1138
1138
1138
1138

จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
86.93
12.14
0.31
0.63
78.28
19.47
0.62
1.64
83.90
13.66
0.00
2.45
88.80
11.21
0.00
0.00
85.40
13.47
0.19
0.94
963
159
3
13
84.66
13.99
0.22
1.13

๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
239
244
236
163
116
140
1138

จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
85.77
13.18
0.42
0.63
74.18
23.16
0.82
1.84
54.24
43.64
0.21
1.91
79.75
17.79
0
2.45
90.09
9.91
0
0
86.79
13.21
0
0
870
250
4
15
78.47
20.15
0.24
1.14
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๑.๑๐.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
239
244
236
163
116
140
1138

จํานวน (รอยละของนักเรียน)
ผาน
ไมผาน
97.07
2.93
98.16
1.84
97.03
2.97
96.01
3.99
99.14
0.86
99.29
0.71
1111
2
97.78
2.22

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๒๓๙
๒๔๔
๒๓๖
๑๖๓
๑๑๖
๑๔๐
๑,๑๓๘
๑๐๐

จํานวน (รอยละของนักเรียน)
ผาน
ไมผาน
100
98.36
1.64
94.5
5.5
92.64
7.36
95.69
4.31
99.29
0.71
580.48
19.52
๙๖.๙๓
๓.๐๗

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๒๓๙
๒๔๔
๒๓๖
๑๖๓
๑๑๖
๑๔๐
๑,๑๓๘
๑๐๐

จํานวน (รอยละของนักเรียน)
ผาน
ไมผาน
98.74
1.26
99.18
0.82
96.61
3.39
96.32
3.68
100
100
590.85
9.15
๙๘.๓๓
๑.๖๗

กิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

กิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๒๓๙
๒๔๔
๒๓๖
๑๖๓
๑๑๖
๑๔๐
๑,๑๓๘
๑๐๐

จํานวน (รอยละของนักเรียน)
ผาน
ไมผาน
100
99.18
0.82
97.46
2.54
97.55
2.45
100
100
594.19
5.81
๙๘.๙๕
๑.๐๕

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๒๓๙
๒๔๔
๒๓๖
๗๑๙
๑๐๐

จํานวน (รอยละของนักเรียน)
ผาน
ไมผาน
100
99.18
0.82
98.31
1.69
297.49
2.51
๙๙.๑๗
๐.๘๓

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๑๖๓
๑๑๖
๑๔๐
๔๑๙
๑๐๐

จํานวน (รอยละของนักเรียน)
ผาน
ไมผาน
97.55
2.45
100
100
297.55
2.45
๙๙.๐๔
๐.๙๖

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
รวม
เฉลี่ยรอยละ

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ
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๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑.๑๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘) ของสถานศึกษา
สถานศึกษา โรงเรียนมหรรณพาราม ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ. เมื่อวันที่ ๔-๖
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ดังตารางตอไปนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๔ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตนสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐

๙.๖๒
๙.๕๒
๙.๒๙
๙.๑๘
๑๐.๐๗

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐.๐๐

๘.๐๐

ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐๐.๐๐

๘๕.๖๘

ดี
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๑.๑๑.๒ ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
๑) จุดเดน
๑. ผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีความใฝรูและเรียนรู
อยางตอเนื่อง มีความสามารถดานการคิดและดานการปรับตัวเขากับสังคม
๒. ผลการพัฒนาของสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจ ผูเรียนแตงกาย
สะอาด มารยาทงามและมีจุดเดนที่สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา คือ โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี
ผลการดําเนินเพื่อแกปญหาอาหารปนเปอน และการขาดความรูในการบริโภค คือ โครงการแพทยทางเลือก
วิถี ธ รรม พึ่ ง ตนเองตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบบบู ร ณาการ ซึ่ ง เกิด ประโยชน เ ป น แบบอย า งของการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
๓. ผูบริ หารมีประสิทธิภาพในการบริหารจั ดการตามบทบาท หนาที่ มีวิสัยทัศ น มีภาวะผูนําทาง
วิชาการ สนับสนุนผูมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและ
มีปริมาณเพียงพอ มีการวางแผนงานบริหารทั่วไปที่ครอบคลุมภาระงานที่สําคัญ คณะกรรมการสถานศึกษามี
สวนรวมในการบริหารจัดการ จัดระบบสารสนเทศที่สามารถใชในการบริหารจัดการและเปนแหลง สืบคน
ขอมูลสารสนเทศไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สถานศึกษาจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมไดสะอาด สวยงาม
และถูกสุขลักษณะ
๔. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของสถานศึกษา ดานประสิทธิผล
การดําเนินการของสถานศึกษาและดานกระบวนการจัดการเรียนรูอยูในระดับคุณภาพ ดี
๕. ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยตนสังกัดและพัฒนาการของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานสถานศึกษาอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก
๒) จุดที่ควรพัฒนา
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีอยูในระดับคุณภาพพอใช กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาตางประเทศ อยูในระดับคุณภาพ ตองปรับปรุง
๓) ขอเสนอแนะ
๑. ดานผลการจัดการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ควรใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาจากใบงาน ใบ
ความรูใหจริงจังสม่ําเสมอ สอนเทคนิควิธีลัด มีการสอนซอมเสริมเด็กออน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมทดลอง ที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
วิธีทางวิทยาศาสตร เรียนดวยกิจกรรมที่ใชสิ่งแวดลอมเปนสื่อ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนสืบคนความรู นํามาอภิปรายกลุมและนําเสนอหนาชั้นเรียนที
ละกลุมมีการประเมินตามสภาพจริง มีการสอนแบบบทบาทสมมุติ มีการสรุปองคความรูเปนแผนที่ความคิด
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากเนื้อหางายไปยาก ฝกปฏิบัติจริง
มีการนําเสนอผลงาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จัดกิจกรรมใหถูกตองตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรและ
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเพิ่มวง
คําศัพท มีเกม crossword มีกิจกรรมฝกปฏิบัติ ฟง พูด อาน เขียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สอนเนื้อหา
ใหกระจางแจง เรียงจากเรื่องงายไปเรื่องยาก จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวม เรียนใหสนุกคือ เรียนปนเลน มี
การนําเสนอผลงานและทุกกลุมสาระการเรียนรูควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ระยะเวลาใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนภายใน ๑ ปการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

27

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา ใหสะอาดและสวยงาม
อยางยั่งยืน
๓. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๑. พัฒนาประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา คือ นําผลการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู ผลการตรวจกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการตรวจแบบวัดแบบทดสอบของครู ไปพัฒนาครูแตละคน
อยางเปนระบบ PDCA
๓.๒. ครู ควรจัด เตรียมและใช สื่อ ใหเ หมาะสมกั บกิจ กรรม ที่ผ านมาพบวา ครูบางคนใช
แบบเรียนเปนสื่อแตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ควรนําเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน
๓.๓. มีการออกแบบการเรียนการสอนใหนาสนใจและสนุกสนาน ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริง ที่ผานมาพบวา ครูบางสวนใชการสาธิต บรรยาย ผูเรียนทําใบงาน เทานั้น ควรสอนแบบบทบาทสมมุติ
มีการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน มีกระบวนการกลุม การสอนแบบ 5 E การสอนแบบ CIPPA มีการเรียนปน
เลน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดยใชสิ่งแวดลอมเปนสื่อ เปนตน ระยะเวลาใน
การพัฒนาครูภายใน ๑ ปการศึกษา
๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา มีความตระหนักเห็น
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษา
ใหไดมาตรฐานตอเนื่องตลอดไป
๑.๑๒ ผลงานดีเดน/รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา
ไมมี
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สวนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป
๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 กลุม ไดแก
1. กลุมบริหารงานวิชาการ
2.กลุมบริหารงานบุคคล
3.กลุมบริหารงานงบประมาณ
4.กลุมบริหารงานทั่วไป
ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ
การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA
Plan คือ ผูบริหารมีการวางแผนกําหนดบทบาทบุคลากร วางแผนการกําหนดเปาหมาย (Goals)
วัตถุประสงค (Objective) กลยุทธ (Strategies) และแผนงาน (Plan) เปนการกําหนดเปาหมายและกลยุทธ
ตาง ๆ และจัดทําแผนงานเพื่อประสานกิจกรรมตางๆ ที่จะกระทําในอนาคต เปนการเตรียมการเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จ ลดวามเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
DO คือ การลงมือทําหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนงานที่ไดกําหนดไวอยางเปนระบบและใหมี
ความตอเนื่อง โดยในขั้นตอนการปฏิบัตินี้ฝายบริหารและคณะครูทุกทานไดศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับการทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และ ผลลัพธที่ดีที่สุด รวมถึงในระหวางการปฏิบัติงานไดมีการเก็บ
ขอมูลที่สําคัญ หรือ ขอผิดพลาดตาง ๆ ของงานเอาไวเพื่อประโยชนในการทํางานขั้นตอนตอไป
Check คือ ฝายบริหารและคณะครูมีการตรวจสอบวาหลังจากนําแผนที่วางไวไปปฏิบัติจริง (Do) แลว
โครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือมาตรฐานที่ไดกําหนดไวหรือไม ทุกกิจกรรมหรือ
โครงการมีการตรวจสอบมีการประเมินผลอยูเสมอ การตรวจสอบการทํางานมีการจดบันทึกในรูปแบบตางๆ ไว
เชน สมุดบันทึก เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร เปนตน เพื่อใหงายในการปรับปรุง และแกไขในการ
ทํางานครั้งตอไปเพื่อใหขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบเปนประโยชนสําหรับขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือการดําเนินการ
การปรับปรุงแกไข (Action)
Action คือ ทุกโครงการหรือกิจกรรมที่ไดดําเนินการมีการนําผลสะทอนกลับไมวาจากนักเรียน จาก
คณะครูและผูบริหารมา มาวิเคราะหและตรวจสอบ (Check) สาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาประเมินเพื่อ
พัฒนาแผนและหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิด เพื่อปองกันไมใหปญหาเดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว ถึงแมวา
จะไมมีขอบกพรองจากกระบวนการทํางานที่ผานมา แตผูที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมมีวิธีในการพัฒนา
ปรับปรุงการทํางานของตนเองอยูเสมอ เพื่อใหการดําเนินงานครั้งตอไปมีประสิทธิภาพที่ดีกวาเดิม
กระบวนการบริหารงานแบบ PDCA
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ผูอํานวยการโรงเรียน
นายวุฒิชัย วรชิน

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง

รองผูอํานวยการโรงเรียน

กลุมบริหารวิชาการ
นายอภิชาต แสนโคตร

กลุมบริหารบุคคล
นายสายัณห โพธิ์ไพจิตร

กลุมบริหารงบประมาณ
นางเทวี โพธิ์ไพจิตร

1. งานวางแผนวิชาการ
2. งานบริหารวิชาการ
3. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. งานพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
5. งานวัดผล ประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน
6. งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. งานแนะแนวการศึกษา
8. งานประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ
9. งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ
10. งานพิเศษอื่นๆ :
10.1 งานบริหารหองเรียนพิเศษ Smart
Class
10.2 งานคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการ
สอนและการบริการ
10.3 งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
10.4 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10.5 งานสงเสริมการอาน
10.6 งานการศึกษาพิเศษเรียนรวม
10.7 งานเศรษฐกิจพอเพียง

1. งานวางแผนกิจการนักเรียน
2. งานบริหารกิจการนักเรียน ความประพฤติ
ระเบียบวินัย ระดับชั้น
3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. งานสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม
5. งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภา
นักเรียน
6. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหา
ทางเพศ ฯลฯ
7. งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน
เครือขายผูปกครอง
8. งานโครงงานคุณธรรม ประวัติขอมูลนักเรียน
9. งานบริหารกลุมบริหารงานบุคคล
10. งานวางแผนอัตรากําลัง บรรจุ แตงตั้ง
11. งานลงเวลา การลา มาสาย
12. งานดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
13. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชฯ
14.งานสงเสริมวิทยะฐานะ อบรม ศึกษาดูงาน
15. งานแผนงานและประเมินผลการดําเนินงาน
16. งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล

1. งานบริหารการเงิน
2. งานบริหารบัญชี
3. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย
4. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5. งานประเมินผลการดําเนินงานการเงินและ
พัสดุ
6. งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ
7. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน
8. งานจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
9. งานคํานวณตนทุนผลผลิต
10.งานควบคุมภายใน
11. งานประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน
และประกันคุณภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษา

กลุมบริหารทั่วไป
นางนาฏณฎา ชมภูนุช
1. งานอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดลอม
2.งานบริการอาคารเรียน หองเรียน หองบริการ
หองพิเศษ และอาคารประกอบ
3. งานโภชนาการและบริหารน้าํ ดื่ม
4. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
5. งานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ สรางและ
เผยแพรเกียรติประวัติโรงเรียน
6. งานโสตทัศนศึกษา
7. งานรักษาความปลอดภัย เวรประจําวันและวิทยุ
สื่อสาร
8. งานประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม
9. งานวางแผนงานธุรการ งานบริหารงานธุรการ
และ e-office และงานสํานักงานกลุมบริการทั่วไป
10. งานยานพาหนะ
11. งานสวัสดิการ
12. งานตรวจสอบภายใน
13. งานประเมินผลการดําเนินงานธุรการ
14. งานสํานักงานผูอํานวยการ
15. งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน งานใหบริการชุมชน และมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน นตนเองของสถานศึกษา
รายงานผลการประเมิ
16. งานคณะกรรมการสถานศึ
กษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
17. งานประเมินผลการดําเนินงานสัมพันธชุมชน

๓๐

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธของสถานศึกษา
วิสัยทัศน
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรม ตามวิถีไทย
พันธกิจ
1. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขาติ และมาตรฐานสากล
4. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
5. จัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกในความเปนไทย รักษา สืบสาน และถายทอดวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
6. จัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณของโลก เพื่อเปน
สมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
8. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูดวยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
10. ประสานความรวมมือระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่นๆ ในการจัดการศึกษา
เปาหมาย
ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ใหเปนคนดี มีความรู ตามมาตรฐานการศึกษา มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยและสามารถดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนความเปนสากล
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนปลูกฝง คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บน
พื้นฐานความเปนไทย
กลยุทธที่ 2 สรางโอกาสและทางเลือกในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยวิธีการที่หลากหลาย
กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูและทักษะ ตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ และเปนครู
มืออาชีพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ดวยวิธีที่หลากหลาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 6 สง เสริมการมีสวนรวมของเครือขายผูปกครอง ชุมชนและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้ง ภาครัฐและ
เอกชนในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 7 พัฒนาแหลง เรียนรูสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม
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๓. โครงการที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบุชื่อโครงการสําคัญที่ใชขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา)
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ชื่อโครงการ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระ
(กิจกรรม Chill Out on Wednesday กิจกรรมสอนวิธีทําขอสอบ
นักเรียนชั้นม.2,3,6)
2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
3. โครงการติว GAT และ PAT สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
4. โครงการสงเสริมความสามารถในการอานเขียน
5. โครงการสงเสริมการอานในโรงเรียนมหรรณพาราม
6. โครงการ Crossword เพื่อการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
7. โครงการ/กิจกรรม Singing Contest
8. โครงการวันตรุษจีน
9. โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร (กิจกรรมแขงขัน
ตอบปญหาและทักษะทางวิทยาศาสตรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา)
10. โครงการ/กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
11. โครงการสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา (กิจกรรม
คายคณิตศาสตร กิจกรรมแขงขันหมากลอมนอกสถานที่ กิจกรรมการ
แขงขันทักษะทางคณิตศาสตรภายนอกสถานศึกษา)
12. กิจกรรมคายบูรณาการวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(หองเรียนพิเศษ)
13. โครงการนักเรียนพิเศษเรียนรวม
14. โครงการ/กิจกรรมติว O-Net ม.3 และ ม.6 กลุมสาระหลัก
15. โครงการสงเสริมความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตออาชีพ
(กิจกรรมเปดโลกอาชีพ กิจกรรมเทศกาลภาษาตางประเทศ Japanese
is Fun กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอและประกอบอาชีพ)
16. โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพพัฒนา
ทักษะดนตรีสากล
17. โครงการหองเรียนพิเศษ Smart Class
18. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางอาชีพ
19. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานปกดวยมือและงานอาการเพื่อ
การประกอบอาชีพ
20. กิจกรรมการสอนวิชาการงานอาชีพ งานไม ม.2
21. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานฝมือ
22. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพม.3,ม.4,ม.6
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบริหารสถานศึกษา

ชื่อโครงการ
1. โครงการสงเสริมคุณลักษณะคานิยมที่ดี ภูมิใจในทองถิ่นและความ
เปนไทยเพื่อศักดิ์ศรี ม.ณ. (กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารีทุก
ระดับชั้น กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยดานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ กิจกรรม
วันมหาธีรราชเจา)
2. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม(กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ)
3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
4. กิจกรรมพี่อําลานอง (Memory ความทรงจําที่มีแตความสุข)
5. กิจกรรมสาธารณะประโยชน
6. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
7. โครงงานคุณธรรม
8. โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพพัฒนา
ทักษะดนตรีสากล
9. โครงการนักเรียนพิเศษเรียนรวม

1. งานสํานักงานผูอํานวยการ
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. งานเครือขายผูปกครอง(สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขาย
ผูปกครอง ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ)
3. งานประชุมผูปกครอง
4. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
5. โครงการเรียนฟรี 15 ป
6. งานรับ-สง หนังสือราชการ/พัฒนางานสํานักงานกลุมงบประมาณ
7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยวิธีการที่หลากหลายโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล (งานตรวจสอบภายใน)
8. โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย บํารุงสิ่งปลูกสราง ผลิต
เอกสาร
9. งานอัตรากําลังบุคคล
10. โครงการรักษาความสะอาดเครื่องนอนและปรับปรุงอุปกรณหอง
พยาบาล
11. โครงการพัฒนาปรับปรุงทําสนามเปตอง
12. โครงการจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู
13. งานพัฒนาและประชุมบุคลากรในโรงเรียน
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ชื่อโครงการ
14. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ (กิจกรรม
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC)
16. โครงการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (กลุมสาระฯภาษาไทย)
17. งานรับนักเรียน
18. งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
19. งานสํานักงานกลุมบริหารทั่วไป
20. งานโสตทัศนศึกษา(ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณหองโสตทัศนศึกษา)
21. โครงการพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชุมนุม)
2. กิจกรรมกํากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร
3. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(กิจกรรมเทศกาลภาษาตางประเทศ Foreign Language Festival)
4. กิจกรรมแขงขันประกวดกระทง
5. โครงการใหบริการผลิตสื่อและสืบคน (งานคอมพิวเตอร)
6. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
7. งานหองสมุดและแหลงเรียนรู
8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
9. โครงการพัฒนาสื่อพัฒนาแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ
10. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและนวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู
(กลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ)
11. งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
12. งานนิเทศการศึกษา
13. งานทะเบียนและเอกสารทางการศึกษา
14. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
15. กิจกรรมสอนซอมเสริม

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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สวนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
ระดับคุณภาพ : ระดับดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมหรรณพาราม มีการสง เสริมคุณภาพผูเรียนครอบคลุมทั้ง ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและทั้ง
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ทางดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโรงเรียนมหรรณพารามไดจัดกิจกรรม /
โครงการ ที่สงเสริมและพัฒนาที่หลากหลายกิจกรรม มีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุม
สาระ เชน กิจกรรม Chill out on Wednesday กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กิจกรรมการสอนวิธีทํา
ขอสอบ กิจกรรมติว GAT – PAT ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ กิจกรรมติว O-Net สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ ในรายวิชาหลักเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีหลักการหรือวิธีการที่
สามารถทําขอสอบไดงายขึ้น โครงการสงเสริมความสามารถในการอานเขียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาไทยใหผูเรียนไดอานออกเขียนคลองไดมากขึ้น โครงการสงเสริมการอานในโรงเรียนม
หรรณพาราม ผูเรียนทุกคนมีหนังสือบันทึกรักการอานเพื่อบันทึกความรูที่ไดจากการอาน เปนการฝกใหผูเรียนได
อานออกเขียนคลองไดมากขึ้น โครงการสงเสริมความสามารถของผูเรียนตามความสามารถ และความถนัด เชน
กิจกรรม Crossword เพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ กิจกรรม Singing Contest สงเสริมความสามารถ
ดานการแสดงออก กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร การแขง ขันการตอบปญ หาทาง
วิทยาศาสตร นอกจากนี้โรงเรียนมหรรณพารามยัง พร อมสง เสริมและสนับ สนุนให ผูเรีย นมีความเปนเลิศทาง
วิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เชน การแขงขันหมากลอม การแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร การ
แขงขันทางดนตรี กีฬา อีกมากมาย เพื่อใหผูเรียนคนพบความสามารถและความถนัดของตนเอง และยัง มีการ
สงเสริมดานทักษะอาชีพโดยการจัดกิจกรรมเปดโลกอาชีพ มีการนําอาชีพตาง ๆ ที่ผูเรียนสามารถทําได สามารถ
นํามาประกอบเปนอาชีพตามที่ตนเองสนใจได โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ Smart Class มี
การจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเด็กเรียนรวม
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน โรงเรียนจัดโครงการสง เสริมคุณลักษณะคานิยมที่ดีภูมิใจใน
ทองถิ่นและความเปนไทยเพื่อศักดิ์ศรี ม.ณ. เชน กิจกรรมคายลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทยดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป เพื่อใหผูเรียนมีสุนทรียภาพทางการใชชีวิตและมีสภาวะจิตใจที่ดี โครงการสงเสริม
สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม เชน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงสมบูรณ โรงเรียนมหรรณพารามมุงเนนผูเรียนใหเปนคนดีมีจริยธรรม และพรอมที่จะยอมรับการ
อยูรวมกับผูอื่นบนความแตกตางและหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมพี่อําลานอง (Memory ความทรงจําที่มีแต
ความสุข) เพื่อใหเกิดความรักใครสามัคคีกัน ฉันทพี่นอง และโรงเรียนยังมีการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
อยางตอเนื่องทุก ๆ ป เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมในการดําเนินชีวิตตอไป
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๒. ผลการดําเนินงาน
(ระบุผลการดําเนินการที่เปนผลผลิต / ผลลัพธจากกระบวนการพัฒนา)
จากการดําเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของโรงเรียนมหรรณพาราม สงผลใหผูเรียนมี
ความสามารถในดานตาง ๆ มากขึ้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่อานเขียนภาษาไทยไมคลองมีพัฒนาการใน
การอาน เขียน รอยละ ๙๕ ผูเรียนรอยละ ๘๕ เกิดทักษะและมีนิสัยรักการอาน มีความสามารถในการเรียนรูโดย
การแสวงหาความรูดวยตนเองอยางรอบดาน ผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจากประสบการณและเทคโนโลยี
เพื่อการศึ กษา ผูเรี ยนได รับการพัฒ นาในดานสัง คม – อารมณ และจิตใจ ได เลนดนตรี ไดรั บความรู รักใน
เสียงดนตรี และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน การเลนดนตรีเปนการชวยปลูกฝงจิตสํานึก ปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี ผูเรียนเกิดสุนทรียภาพที่ดีทางจิตใจ ในดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนในแตละกลุม
สาระ ผูเรียนเกิดทักษะการคิดคํานวณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละรายวิชาดีขึ้น มีความรู ความสามารถตาม
หลักสูตรที่ทางสถานศึกษากําหนด ผูเรียนเกิดทักษะที่หลากหลาย ไดเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไดฝกการ
นําเสนอและกลาแสดงออก โครงการสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ย นความคิด เห็น และแก ปญ หา จากการจัด กิจ กรรมค า ยคณิต ศาสตร สง ผลใหผู เ รีย นเกิ ดการเรีย นรู
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํางานรวมกันเปนทีมได เกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร กิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตร ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มีความสุขในการเรียนรู กิจกรรมการแขงขัน Crossword ผูเรียน
เกิดทักษะการสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษมีทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ ฝกสมาธิและความจําและการ
รูจักวางแผน กิจกรรม Singing Contest ผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีของชาวตางชาติจากภาพยนตรและ
เพลง เกิดการเรียนรูจากเพลงมีความมั่นใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสม เกิดสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ดานนันทนาการ รูจักสืบสวน สรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและชาติตะวันตก กิจกรรมวันตรุษจีน
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมาและความสําคัญของเทศกาลตรุษจีน สามารถใชภาษาจีนในการสื่อสาร
กับชาวตางชาติได กิจกรรมคายบูรณาการวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร ผูเรียนมีนวัตกรรมใหม ๆ จากการเรียนรู
รูจักการใชชีวิตรวมกับผูอื่น กลาที่จะแสดงความคิดเห็น กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทั้ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษาสงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม เชน โครงงานวิทยาศาสตร โครงงานคณิตศาสตร
การสรางนวัตกรรมคอมพิวเตอร ผูเรียนเกิดประสบการณในการเรียนรู เกิดความภูมิใจในตนเองมากขึ้น โครงการ
นักเรีย นพิ เศษเรีย นร วม ผู เรี ยนเกิ ดพั ฒ นาการดา นการอยู รว มกั นกั บผู อ่ืน บนความแตกต างและหลากหลาย
สามารถเรียนรูและใชชีวิตกับผูอื่นได โครงการสงเสริมคุณลักษณะคานิยมที่ดีภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
สงผลใหผูเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ตระหนักและรูคุณคาของ
วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ ดี ง าม มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ภ ายใต ก ารปกครองระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ กิจกรรมกีฬาสีสงผล
ใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ กิจกรรมเปดโลก
อาชีพ ผูเรียนเกิดทักษะและมีความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สรางสรรคผลงาน
ดวยความภูมิใจ สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิต และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
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๓. จุดเดน
(ระบุสิ่งที่สถานศึกษาดําเนินการไดดี : อาจจะเปนดานปจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ)
จากการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมตลอดปการศึกษาทําใหโรงเรียนมหรรณพารามไดผลิตดาน
ผูเรียนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในดานตาง ๆ จนมีผลงานเปนประจักษไมวาจะเปนผลคะแนน O-Net แตละ
รายวิชาเพิ่มขึ้น หรือผลงานจากการแขงขันภายในสถานศึกษาหรือภายนอกสถานศึกษา เชน รางวัลเหรียญทอง
การแขงขันรําวงมาตรฐานระดับชาติ การประกวดวงสตริงรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รางวัลระดับ
เหรียญทองการแขงขันการขับรองเพลงไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัล
เนื้อหายอดเยี่ยม รางวัลยอดนิยมจากการประกวดภาพยนตรสั้น หัวขอ “เปนหนึ่ง ไมพึ่งยา” ชิงถวยพระราชทาน
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การ
แขงขันการเดี่ยวซออู ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญทองการแขงขันการขับรองเพลงไทย
รางวัลระดับเหรียญทองการแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแขงขันการขับรองเพลง
ไทย รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแขงขันการเดี่ยวซออู รางวัลอันดับที่ ๕ Division ๒ การแขงขันหมาก
ลอมมัธยมลีกชิงถวยประทานพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา รางวัลเหรียญเงินรุนบุคคล อายุไมเกิน
๑๘ ป การแขงขันหมากลอม ระหวางโรงเรียน กรมพลศึกษา รางวัลเหรียญเงินรุนทีมผสม อายุไมเกิน ๑๖ ป การ
แขงขันหมากลอม ระหวางโรงเรียน กรมพลศึกษา รางวัลอันดับที่ ๔ Thailand Pair GO Championship รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ หมากลอมเยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้ง ที่ ๒๒ ชิง ถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันหมากฮอต ระดับ ม. ปลาย
นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขัน ตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.๑ - ม.๓ งานวิชาการมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปการศึกษา ๒๕๖๑ รางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญเงิน การสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D) ม.
๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.๑ - ม.๓
รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑ - ม.๓
นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๕ การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.ตน การแขงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๑๐ การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ
(Crossword) ม.ปลาย การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแขงขัน
เลานิทาน (Story telling) ระดับชั้น ม.๔ – ๖ การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเหรียญทอง
ทองอาขยายทํานองเสนาะ ระดับเหรียญเงินเรียงรอยถอยความ นักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.๑ - ม.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแขงขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลอยอิสระ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ นักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแขงขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมการประกวดโครงงานคุ ณธรรม ระดับชั้ น ม.๔ - ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปการศึกษา
๒๕๖๑ รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔ - ม.๖ และระดับ ม.๑ - ม.๓ ถวยรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ฟุตซอลวันพอรายการฟุตซอล H3 รักพอหลวงตลอดกาลรุน ๑๓ ป เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๓ รายการฟุตซอลเทศบาลบางกระทึกคัพรุน ๑๕ ป ถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ฟุตซอลรายการฟุต
ซอลวันเด็กแหงชาติรุน ๑๓ ป
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๔. จุดควรพัฒนา
(ระบุสิ่งที่สถานศึกษาจะตองปรับปรุง / พัฒนา : อาจจะเปนดานปจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ)
4.๑. จัดใหมีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนอยางตอเนื่องทุก ๆ ปการศึกษา
4.2. สงเสริมกิจกรรมที่ฝกกระบวนการคิดการสื่อสารที่หลากหลาย
4.3. สงเสริมกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม
4.4. เชิญวิทยากร / ผูทรงคุณวุฒิ / รุนพี่ที่ประสบความสําเร็จมาบอกเลาประสบการณสรางแรงบันดาล
ใจในการเรียนใหแกนอง ๆ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ระดับยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
(ระบุกิจกรรม / โครงการ / งานสําคัญที่สถานศึกษาดําเนินการทีท่ ําใหบรรลุผลสําเร็จตามตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๒)
โรงเรียนมหรรณพารามมีการประชุมเพื่อกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนไวอยาง
ชัดเจน จากความรวมมือของฝายบริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ
พันธกิจของโรงเรียนนั้นสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน สภาพชุมชน ความตองการของชุมชนและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ รวมทั้งมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและตนสัง กัด ทัน ตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหรรณพารามดําเนินการตามขั้นตอน
อย า งเป น ระบบและต อ เนื่ อ งในทุ ก ๆ ป มี ก ารนํา แผนพั ฒ นามาปฏิ บัติ ใ ช อ ย า งต อ เนื่ อ ง มี ก ารกํ ากั บ ติ ด ตาม
ตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอ นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
งานประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึก ษาจั ดใหมี โครงการพัฒ นาระบบประกั นคุณ ภาพภายในสถานศึก ษาเป น
โครงการตอเนื่องทุกปการศึกษา โรงเรียนมีการบริหารจัดการอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียนในทุก ๆ ป จัดใหมีครูที่ปรึกษาประจําชั้นเรียนละ ๒ คน คอยดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการเยี่ยม
บานใหคําปรึกษานักเรียนเปนประจําและตอเนื่อง งานบริหารวิชาการมีการดําเนินงานจัดโครงการเพื่อพัฒนางาน
วิชาการโดยเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย งานวิชาการดําเนินใหมี
การนิเทศภายใน ทั้งผูบริหารนิเทศครูผูสอน ครูผูสอนนิเทศครูผูสอนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ครูทุกคนนําผล
การนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง โรงเรียนจัดการบริหารดานหลักสูตร เชน การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
งานดานวิชาการ โรงเรียนสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต จัดกิจกรรมการสอนที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายรวมถึง กลุมนักเรียนเรียนร วม งานบุคคลมีการจัดโครงการสง เสริมพัฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ งานบริหารทั่วไปจัดโครงการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูทั้งสภาพภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน เชน โครงการรักษาความสํา
อาดเครื่ องนอนและปรับ ปรุง อุป กรณหองพยาบาล โครงการพัฒ นาปรับ ปรุง ทําสนาม เปตอง โครงการจั ด
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู ดําเนินการจัดหาและบริการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการศึกษา
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๒. ผลการดําเนินงาน
(ระบุผลการดําเนินการที่เปนผลผลิต ผลลัพธจากกระบวนการพัฒนา)
โรงเรียนมหรรณพารามมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไวอยางชัดเจนสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียนของโรงเรียน ความตองการของชุมชนและนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนมีระบบกลไกการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีเดนดานงานประกันคุณภาพสายในสถานศึกษาประกาศใชมาตรฐาน
โรงเรียนตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมหรรณพารามไดรับการประเมินอยางตอเนื่องทั้ง ภายในและ
ภายนอกไดผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามมาจาก สมศ. ในระดับดี และมีการนําผลประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง อัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ครูทุกคนมีการ
เยี่ยมบานและดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการนิเทศติดตามการสอนของครูทุกภาคเรียนครบ ๑๐๐% ครูทุกคนมีสวน
รวมในการวางแผนพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ครูทุกคนมีการเขารวมอบรมทั้งภายในและภายนอกไมต่ํากวา
๒๐ ชั่วโมงตอสัปดาห รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สะอาดและปลอดภัย มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู มีการบริหารจัดการดานวัสดุอุปกรณที่เพียงพอ คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูปกครอง คณะกรรมการเครือขายผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ผูปกครองใหความรวมมือและความสนใจในการเขารวมประชุมเปนอยางดี และมีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา มีความสัมพันธที่ดีระหวางครูและผูปกครอง
โรงเรี ย นมี แ ผนการดํ า เนิ น งาน / โครงการในทุ ก ๆ ป เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาที่ ดี แ ละมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โรงเรี ย นประสานงานและร ว มมื อ ในการจั ด การศึ ก ษาโดยสถาบั น ทางการศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการในทองถิ่น / ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการบริการขอมูลดานการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ฝาย
งานอาคารสถานที่มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอาคารเรียนใหสะอาดมั่นคงและปลอดภัยอยูเสมอ การบริหารจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษามีความรอบคอบ รัดกุม ทุกงานและฝายบริหารตลอดจนการปองกัน ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในทุกปการศึกษา มีการตรวจสอบภายในความถูกตองทางการเงิน การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติง านภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อควบคุมและประเมินความเสี่ยง โรงเรียน
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปผลการดําเนินงานปงบประมาณละ ๑ ครั้ง ตรวจสอบ
ความถูกตองดานการเงินและงบประมาณภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมปงบประมาณละ
๑ ครั้ง โรงเรียนมหรรณพารามไดดําเนินงาน สรุปผล ประเมินผลจากโครงการ / กิจกรรม แลวนําผลประเมินมา
เปรียบเทียบในทุก ๆ ปงบประมาณเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมโครงการ / กิจกรรมใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
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๓. จุดเดน
(ระบุสิ่งที่สถานศึกษาดําเนินการไดดี : อาจจะเปนดานปจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ)
ผูบริหารมีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายสะอาดเรียบรอยเหมาะสมกับความเปนผูบริหารสถานศึกษา มีมนุษย
สัมพันธที่ดี มีความเคารพและใหเกียรติผูเกี่ยวของทุกคนประพฤติปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมหวังผล
และแสวงหาผลประโยชนอัน มิควร มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม สง เสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรของสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้ง ดานอาคารสถานที่สะอาด เรียบรอย
ปลอดภัย มีสภาพแวดลอมบรรยากาศที่รมรื่นสวยงาน สนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
มีชุมชนการเรียนรูทางวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
แบบบู ร ณาการโดยใชม าตรฐานการศึก ษาในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาและนํ าไปสูก ารเปลี่ย นแปลงของ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง ผูบริหารเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนจากประเทศสิงคโปร (Jurong
West Secondary School NPCC) มีการบริหารจัดการสงเสริมครูและนักเรียนในการพัฒนาตนเอง สราง
ความสําเร็จใหแกสถานศึกษาโดยมีผลงาน และไดรับรางวัลตางๆ จนเปนประจักษ เชน
๑. รางวัลจากกรมการจัดหางาน ใหไวเพื่อแสดงวาโรงเรียนมหรรณพารามเปนสถานที่ไดรับใหการ
สนับสนุนบุคลากรเปนอาสาสมัครเครือขายการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน ๕ ป ติดตอกัน
๒. รางวัลผลการประเมินระดับเงิน ดานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๓. รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพ ระดับดีเดน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. จุดควรพัฒนา
(ระบุสิ่งที่สถานศึกษาจะตองปรับปรุง / พัฒนา : อาจจะเปนดานปจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ)
๑. สนามกีฬาอเนกประสงค พื้นชํารุดเปนหลุม อาจเปนสาเหตุทําใหสะดุดลมเกิดอุบัติเหตุในขณะที่มีการ
ทํากิจกรรมหรือเลนกีฬา พื้นต่ํากวาถนนเวลาฝนตกน้ําทวมในสนาม
๒. อาคารเรียนไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียน
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๔๐

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ระดับคุณภาพ : ระดับดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
(ระบุกิจกรรม / โครงการ / งานสําคัญที่สถานศึกษาดําเนินการที่ทําใหบรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ ๓)
โรงเรียนมหรรณพารามมีน โยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง และผูเรียนมีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามีการประชุม วางแผน วิเคราะหหลักสูตร เพื่อ
การจัดการเรียนสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลมาใชในการจัดการ
เรียนรู จัดโครงการ / กิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชน กิจกรรมเทศกาล
ภาษาตางประเทศ Foreign Language Festival ใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารการใชภาษาอังกฤษ สามารถสรางองค
ความรูไดดวยตนเอง กิจกรรมวันวิทยาศาสตร การแขงขันโครงงาน การแขงขัน Science Show การแขงขันการ
ประกอบอาหาร การประกวดกระทง การจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน ลูกเสือ – เนตร
นารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม เปนตน ครูผูสอนมีการผลิตและพัฒ นาสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุง
หองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู เชน โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โครงการผลิตสื่อ
และสืบคน (งานคอมพิวเตอร) โครงการพัฒนาสื่อพัฒนาแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ งานหองสมุดและแหลงเรียนรูมี
การปรับปรุงจัดทําความสะอาดหองสมุดใหเรียบรอย สะอาดอยูเสมอ ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ใชหลักจิตวิทยาในการจัดการชั้นเรียน มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมในหองเรียนอยางตอเนื่อง เชน
การทําปายนิเทศตามเทศกาลตาง ๆ การทํากระดานความรูตามเสา ประตูหนาตาง ประตูหองเรียน ในการจัดการ
เรียนการสอน โครงการ / กิจกรรม ตาง ๆ ตองมีการตรวจสอบ ประเมินผลทุกโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนมีการประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ พรอมทั้งนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียนในลําดับ
ตอไป โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพนักเรียน ครู สภาพแวดลอมและการบริหารจัดการ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู เชน งานทะเบียนและเอกสาร
ทางการศึกษา งานนิเทศการสอน งานวัดและประเมินผล กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ
๒. ผลการดําเนินงาน
(ระบุผลการดําเนินการที่เปนผลผลิต ผลลัพธจากกระบวนการพัฒนา)
ครูทุกคนมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถปฏิบัติหนาที่
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงครูมีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย มีวิธีการสอนใหม ๆ มีการคิดพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
สรางเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงและหลากหลาย เชน การถามตอบ การตรวจการบาน / ใบ
งาน การสังเกตจากการรวมกิจกรรมกลุม ครูมีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลทําใหรูปญหา มีการนําขอมูลมา
วิเคราะห ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาดานการเรียนการสอน ครูมีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน
มีการใชเทคโนโลยีชวยสอนมากขึ้น ครูไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญในการสอนจากการแลกเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู PLC มีแนวทางในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียนมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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๓. จุดเดน
(ระบุสิ่งที่สถานศึกษาดําเนินการไดดี : อาจจะเปนดานปจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ)
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยเทอมละ ๑ เลม
๒. ครูทุกคนไดรับการพัฒนา แลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู PLC
๓. ครูทุกคนมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
๔. ครูมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยและเหมาะสมตามชวงวัยของผูเรียน
๔. จุดควรพัฒนา
(ระบุสิ่งที่สถานศึกษาจะตองปรับปรุง / พัฒนา : อาจจะเปนดานปจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ)
๑. ครูทุกคนควร ใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย และใชวิธีการวัดและประเมินผลที่
สอดคลองกับบริบทของผูเรียน และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ ๆ
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
๑. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยูในระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
(ระบุระดับคุณภาพโดยรวม)
๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จําแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ระดับ
กําลัง
พัฒนา

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน
ระดับ
ระดับ ระดับ ระดับ
ปานกลาง ดี
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม










1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2. มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
3. ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม







มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา
2.1 เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนรู
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู
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มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ
เรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมา
พัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใชขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู
รวมทุกมาตรฐาน

ระดับ
กําลัง
พัฒนา

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน
ระดับ
ระดับ ระดับ ระดับ
ปานกลาง ดี
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
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สวนที่ ๔ สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความตองการชวยเหลือ
๔.๑ สรุปผลในภาพรวม
โรงเรียนมหรรณพารามมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยูในระดับคุณภาพ
ระดับดีเลิศ ผลการสอบ O-Net ในแตละรายวิชาหลักเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา ผูเรียนมี
ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสารและการคํานวณในระดับที่ดีขึ้น สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน ผูเรียนเกิดกระบวนการคิดมากขึ้นรูจักคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ มีความกลาที่จะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในสถานการณตางๆ สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง มี
ผลงานที่เกิดจากการเรียนรูมีความภาคภูมิใจในการคิดสรางสรรคผลงานดวยตนเอง ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีใน
การสรางสรรคผลงาน การเรียนรู และการสือ่ สารไดอยางเหมาะสม มีความรูและทักษะพื้นฐานที่ดี มีเจตคติที่ดีตอ
งานอาชีพสามารถดํารงชีวิตในสภาพสัง คมปจจุบันได มีความรู ความสามารถตามหลักสูตรที่ทางสถานศึกษา
กําหนด ผูเรียนเกิดทักษะที่หลากหลาย ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนในแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ผูเรียนเกิดทักษะการคิดคํานวณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต
ละรายวิช าดีขึ้ น แตผ ลสั มฤทธิ์ยั ง ค อนขางต่ํา เนื่ องจากผูเ รีย นยัง ไม มีแ รงบันดาลใจในการเรี ยนมากนัก ยัง ขาด
เปาหมายในชีวิต
๔.๒ แนวทางการพัฒนาในปตอไป
โรงเรียนมหรรณพารามจะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
และจะนําผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมมาเปรียบเทียบในทุกๆปเพื่อปรับปรุงและนําไปพัฒนาผูเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตอไป ผูบริหารคณะครูและผูเกี่ยวของจะ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมทางดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง จัดใหมีการติว
O-Net ติ ว GAT PAT อยางตอเนื่ องทุก ๆปการศึกษา สง เสริมกิจ กรรมที่ฝกกระบวนการคิด การสื่ อสารที่
หลากหลาย สงเสริมกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม ครูทุกคนจะดําเนินการพัฒนาตนเอง
เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญทางอาชีพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๔.๓ ความตองการและการชวยเหลือ
งบประมาณในการสรางลานอเนกประสงคเนื่องจากพื้นลานเอนกประสงค ชํารุดเปนหลุม อาจ
เปนสาเหตุทําใหสะดุดลมเกิดอุบัติเหตุในขณะที่มีการทํากิจกรรมหรือเลนกีฬา พื้นมีระดับต่ํากวาถนนเวลาฝนตก
น้ําทวมในสนาม งบการสรางอาคารเรียนเนื่องจากอาคารเรียนไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๔๕

ภาคผนวก

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๔๖

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๔๗

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๔๘

รับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับเงิน

รับรางวัลระบบงานประกัน ระดับดีเดน
IQA AWARD ระดับ สพฐ.
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๔๙

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๕๐

ครูผูฝกสอนนักเรียนเขาแขงขัน(สังคมศึกษา)

รับรางวัลการแขงขันหมากลอมชิงถวยพระราชทาน
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๕๑

การแขงขันทักษะทางดานภาษาตางประเทศ

การแขงขันวิทยาศาสตร

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๕๒

กิจกรรมสัปดาหหองสมุด

กิจกรรมวันกลาวคําปฏิญาณลูกเสือ

กิจกรรมวันภาษาไทย

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๕๓

กิจกรรมแหเทียนพรรษา

กิจกรรมบรรพชาสามเณร

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๕๔

กิจกรรมการปองกันการติดเชื้อเอชไอ

กิจกรรมการแขงขันตอบปญหา

กิจกรรมทําบุญตักบาตรเปนพระราชกุศล

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๕๕

กิจกรรมวันวิทยาศาสตรสมเด็จพระนาง

กิจกรรมคายรักการอานเจาฯ

กิจกรรมคณิตศาสตรพระบรมราชินีนาถ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๕๖

กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจา

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันเอดสโลก

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๕๗

คําสั่งโรงเรียนมหรรณพาราม
ที่ ๑25/๒๕๖1
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําป ๒๕๖1
..................................................
ดวยการประกัน คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แกไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประเมินคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนจึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการ
นายวุฒิชัย
วรชิน
นางอังสนา
เกิดบุญสง
นางนาฏณฎา
ชมภูนุช
นายสายัณห
โพธิ์ไพจิตร
นางเทวี
โพธิ์ไพจิตร
นางสาวมยุรี
วังสะจันทานนท

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. กําหนดแนวนโยบายและใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน
๒. ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. กํากับและติดตามผลการดําเนินงาน
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายศักดิ์สิทธิ์
สุวรรณบูลย
พระเทพสุตกวี
พระสมุหอนันต
โชติธัมโม
นายกนก
แสนประสริฐ
นายสัณห
อินตะไชยวงศ
นายพรเทพ
ตันติวานนท
นายศักรภพน
ธนปติ
นางสาวรัตนา
โลหะรัตน
นางสาวธนวิภา
สมศรี
พลอากาศโท เอกราช ชาติชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๕๘

นางอังสนา
นายโสภณ
นายธีรินทร
นายภัคพงษ
นายวุฒิชัย

เกิดบุญสง
ยิ้มแยม
สุรางคศรีรัฐ
สอดสอง
วรชิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. ใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน
๒. ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. ประเมินกํากับและติดตามผลการดําเนินงานตางๆ
๔. อนุมัติผลการประเมินตนเองและรายงานประจําป
๓. คณะกรรมการดําเนินงาน
๓.๑ ฝายจัดเตรียมแหลงขอมูล (เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน รองรอย ใหขอมูลและจัดทําแฟม)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ผูเรียนมีทักษะในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนดในแตละระดับชั้น
นางสาวเครือวัลย
ปุจฉาการ
ประธานกรรมการ
นายคมกริช
นวมนาม
กรรมการ
นางภิญุภา
บุญลักขะ
กรรมการ
นางสาวสุมนา
แทนบุญชวย
กรรมการและเลขานุการ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหาอยางมีเหตุผล
นางสาวลักษณอนงค ดงขุนทศ
ประธานกรรมการ
นางสาวปยะวรรณ
เรืองสา
กรรมการ
นางสาวชนัตตา
ชื่นจิตต
กรรมการ
นางสาวกาญจนา
วรสิงห
กรรมการและเลขานุการ
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม
เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสิ่งใหมๆ อาจเปนแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
นายศักดิ์ชัย
ราชนิยม
ประธานกรรมการ
นางเสาวลักษณ
คงทน
กรรมการและเลขานุการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๕๙

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง
และสังคมในการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม
นายอาทิตย
พลสุวรรณ
ประธานกรรมการ
นายมานะ
ผิวผอง
กรรมการ
นางสาวพรพิมล
เครือวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
ดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลทดสอบอื่น ๆ
นายอภิชาติ
แสนโคตร
ประธานกรรมการ
นางลักขณา
เอื้อใจ
กรรมการและเลขานุการ
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ
นางสาวทวินนั ท
ชุมจิตร
ประธานกรรมการ
นางเทวี
โพธิ์ไพจิตร
กรรมการ
นางสาวณฐพร
ชาวพงษ
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและ
จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
นางอภิรดี
วัศราติยานนท
ประธานกรรมการ
นางสาวนิธิมา
อัศวบุญญาเลิศ
กรรมการ
นายศุภรัตน
แนวเนียม
กรรมการและเลขานุการ
๒) มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย
นายกฤติกร
บุญมี
ประธานกรรมการ
นางวาสนา
นาครัตน
กรรมการ
นางสาวกฤษณา
ประชากุล
กรรมการและเลขานุการ
๓) ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
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นางสาวสุนทรี
นางสาวสิริมา
นางสาวพนาไพร
นายณัฐพงษ

บุญจันทร
ศรียาภัย
โกยรัมย
กุศลรักษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออกอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยง
กับผูอื่น
นางสาววิมณเทียร
เพาะบุญ
ประธานกรรมการ
นางพรนภา
รัชนิพนธ
กรรมการ
นายธีรธร
วิศวปติ
กรรมการ
นายอนุวัฒน
ไชยศิลป
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
๒.๑ เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและของตนสังกัด รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
นายณชพล
ฐานะอุดมมงคล
ประธานกรรมการ
นางธิดารัตน
บูรณวนิช
กรรมการ
นายธีระพันธุ
นาคายน
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการ
นิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลากรและผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
นางสาวมยุรี
วังสะจันทานนท
ประธานกรรมการ
นางสาวอริยา
วงษอินตา
กรรมการ
นางสาวปญชาน
สมภักดี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลุมเปาหมาย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เนนผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมาย
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย
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นางสาวดลฤดี
นางสาวเจนจิรา
นางสาวจิราพร

ปสสา
เวียนสุข
ยกตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๔

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
นางภคพร
ศรีดาวเดือน
ประธานกรรมการ
นางสาวดวงเดือน
กลีบอุบล
กรรมการ
นายสายัณห
โพธิ์ไพจิตร
กรรมการและเลขานุการ

๒.๕

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และ
สภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย
นายคะเณศร
สมรัตน
ประธานกรรมการ
นายอิทธิณัติ
เสวกโกเมต
กรรมการ
นายกาบีรอน
กรดดํา
กรรมการและเลขานุการ

๒.๖

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
นางสาวอรวรรณ
จิตประไพ
ประธานกรรมการ
นางสาวภูสุตา
โสไกร
กรรมการ
นางสาวกมลชนก
สุขอิ่ม
กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนน
ผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัด
กิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปนและตองการชวยเหลือ
พิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอผลงานและ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
นายดานิยาน
สันบากอ
ประธานกรรมการ
นางสาวมยุรา
สิงสุข
กรรมการ
นายนฤเทพ
บัวพัฒน
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
การจัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
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นายสุวิบูลย
นางนาฏณฎา
นางสาวไอรินลดา

พิมพศรวงษ
ชมภูนุช
สีมาพล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
นางสาวจารุวรรณ
เทียนเงิน
ประธานกรรมการ
นางสาวกิตติภา
นิมา
กรรมการ
นายวโรตม
ศรีรัตนพาทานนท
กรรมการและเลขานุการ
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใช
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู
นายนําชัย
แสนศิลป
ประธานกรรมการ
นางสาวกัญญา
รอบแควน
กรรมการ
นางสาวกุลภัสสร
ปองคํา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใชขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูล
ปอนกลับเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู
นางสาวผกายมาศ
เหมชูเกียรติ์
ประธานกรรมการ
นางสาวจตุพร
วิรัตจริยาพร
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนผลการดําเนินงาน ๔ มาตรฐาน
๑. คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๑ ตรวจสอบทบทวนผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่ ๒
๒. คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๒ ตรวจสอบทบทวนผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่ ๓
๓. คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๓ ตรวจสอบทบทวนผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่ 1
หนาที่

๑. ตรวจสอบทบทวนแฟมสรุป SAR ของแตละมาตรฐานใหเปนไปตามแบบฟอรมที่กําหนด
๒. ตรวจสอบเอกสาร รองรอย หลักฐานและการจัดทําแฟมใหครบสมบูรณ
๓. ใหขอเสนอแนะและคําแนะนําที่เปนประโยชนเพิ่มเติม
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5. คณะกรรมการกํากับดูแล ใหคําปรึกษา และประสานงาน
นางนาฏณฎา
ชมภูนุช
มาตรฐานที่ 1
นายสายัณห
โพธิ์ไพจิตร
มาตรฐานที่ 2
นางเทวี
โพธิ์ไพจิตร
มาตรฐานที่ 3
หนาที่
1. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
2. ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานที่
กําหนด
6. คณะกรรมการจัดทํารูปเลมรายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นางสาวมยุรี
วังสะจันทานนท
ประธานกรรมการ
นางสาวอรวรรณ
จิตประไพ
กรรมการ
นายสุวิบูลย
พิมพศรวงษ
กรรมการ
นายอาทิตย
พลสุวรรณ
กรรมการ
นายอภิชาติ
แสนโคตร
กรรมการ
นางสาวปญชาน
สมภักดี
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
๑. จัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประสานงานและรวบรวมขอมูล
ทุกมาตรฐาน
๒. จัดทําวีดิทัศน ปายนิเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
๓. จัดทําแผนพับและขอมูลการประเมินตนเองเพื่อเผยแพรแกสาธารณชน
๔. รายงานขอมูลการประเมินตนเองแกหนวยงานตนสังกัด
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖1

(นายวุฒิชัย วรชิน)
ผูอํานวยการโรงเรียนมหรรณพาราม
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บันทึกการใหความเห็นชอบ
รายงานประจําป ปการศึกษา 2561 โรงเรียนมหรรณพาราม
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2553 ให
สถานศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพภายในประจําปและจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชนโดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานประจําปปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมหรรณพารามฉบับนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนมหรรณพาราม ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในและมีมติใหรับรองผลการประเมินเพื่อ
จะไดรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอไป

ลงชื่อ

(นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณบูลย)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมหรรณพาราม

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

๖๕

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหรรณพาราม
ลําดับที่

ชื่อ -นามสกุล

ผูแทน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณบูลย
พระเทพสุตเมธี
พระสมุหอนันต โชติธัมมโม
นายกนก แสนประเสริฐ
นายสัณห อินตะชัยวงศ
นายพรเทพ ตันติวานนท

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นายศักรภพ ธนปติ
นางสาวรัตนา โลหะรัตน
นางสาวธนวิภา สมศรี
พลอากาศโทเอกราช ชาติชัย
นางอังสนา เกิดบุญสง
นายโสภณ แยมยิ้ม
นายธีรินทร สุรางคศรีรัฐ
นายภคพงษ สอดสอง
นายวุฒิชัย วรชิน

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู
ผูแทนศิษยเกา
ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการและเลขานุการ

ผูแทนพระภิกษุสงฆ
ผูแทนพระภิกษุสงฆ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนมหรรณพาราม

