
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานการประเมนิตนเองของโรงเรียนมหรรรพาราม 

สรุปการประเมนิในภาพรวม 

ผลการประเมนิตนเองของโรงเรียนมหรรณพารามอยูในระดับ ดีเลิศ 

ปการศึกษา 256๒ โรงเรียนมหรรณพารามไดดําเนินงานตามโครงการและกจิกรรมตางๆโดยใช

ระบบ PDCA ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดครบทุกกจิกรรมเปนผลทําใหผลการประเมนิตนเองของโรงเรียน 

มหรรณพารามอยูในระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศกึษา อยูในระดับ ดเีลศิ 

โรงเ รียนมหรรณพารามไดจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสนับสนุนผู เ รียนตาม

ความสามารถและความถนัดของตนเอง  จัดกิจกรรมที่ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดมี

พัฒนาการมทีักษะดานการส่ือสาร  การอาน เขยีน  และทักษะทางดานการคดิคํานวณใหอยูในระดับที่สูงขึ้น

ตามเกณฑที่สถานศึกษาไดกําหนดไว  สงเสริมและสนับสนุนกจิกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกตนเองใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค  มคีานิยมที่ดีงามอยูบนพ้ืนฐานของความเปนไทย  ใหเกิดความภูมิใจในทองถิ่น

สามารถอยูรวมกับผูอื่นบนความแตกตางและหลากหลาย  มีความสุขในการเรียนรูมีสุขภาวะทางรางกาย

และจติสังคมที่ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศกึษา อยูในระดับดเีลศิ  

โรงเรียนมหรรณพารามไดกําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศนและพันธกิจที่ชัดเจน  มีการบริหารจัดการ

ระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาทุกปการศึกษา  จัดใหมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  ทั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษา  ฝายบริหาร  คณะครู  ผูปกครอง  และนักเรียน  ไดมสีวนรวมในการเสนอความ

คิดเห็นในการออกแบบการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรม  โรงเรียนไดดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน

ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหมคีวามครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  ฝายบริหารสงเสริมให

มกีารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหบุคลากรมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพพรอม

ที่จะถายทอดและใหความรูแกผูเรียนอยางเต็มความสามารถ  มีการจัดสภาพแวดลอมและสังคมที่เอื้อตอ

การจัดการเรียนรูอยางมคีุณภาพ  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและพรอมสําหรับการจัดการ

เรียนรู 

 

 

 



 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับ  ดเีลศิ 

โรงเรียนจัดใหมกีารเรียนการสอนที่ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงใหผูเรียนสามารถนําความรู

ไปประยุกตใชในชีวิตได  ครูมีการใชส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย  มีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนรู  ครูใชการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ผูเรียนและครูเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข    ครูมี

วธิกีารตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ  มีขั้นตอนโดยการใชเคร่ืองมือและ

วธิกีารวัดและประเมนิผลที่หลากหลายเหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน  และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือ

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. สงเสริมใหผูเรียนมสีวนรวมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง 

๒. สงเสริมใหนักเรียนมนิีสัยรักการอานและมทีักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง 

3. สนับสนุนใหผูเรียนไดกลาที่จะส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ 

4. สงเสริมใหผูเรียนไดกลาแสดงออกตามความถนัดและความสามารถของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 
  
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  เปนการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเปนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  3  มาตรฐาน  ไดแก 
มาตรฐานท่ี  1  ดานคุณภาพของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ผลการวิเคราะห  จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ  คือ  นําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมา  ใหตนสังกัดและ
สาธารณชนไดรับทราบ  และเปนการเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป  งานประกัน
คุณภาพขอขอบพระคุณ  ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกทาน  ท่ีใหขอมูลและคําแนะนําตางๆ  และหวังเปนอยางยิ่งวา
รายงานการประเมินตนเองเลมนี้  คงจะเปนประโยชนและเปนแนวทางใหสถานศึกษาอื่นนําไปใชพัฒนาสถานศึกษา
ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งข้ึนตอไป 
  
 

 
                    (นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท) 

                                                              หัวหนางานประกนัคุณภาพโรงเรียนมหรรณพาราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
๑.  ขอมูลท่ัวไป 
     ๑.๑  ท่ีต้ัง 
      โรงเรียนมหรรณพาราม  ต้ังอยูเลขท่ี 68/5 หมู 2  ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร   
รหัสไปรษณีย   10170    สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  1  โทรศัพท  0-2448-6258,   
0-2448-6617 โทรสาร 0-2448-6482 E-mail : turakanmahan@hotmail.com Website: 
www.mh.ac.th  เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีเนื้อท่ี 13 ไร 50 ตารางวา  
มีเขตพื้นท่ีบริการ   3  เขต   รวม  9  แขวง   ไดแก     
  -   เขตตล่ิงชัน        ไดแก   แขวงตล่ิงชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด  แขวงคลองชักพระ 
          -   เขตบางกอกนอย  ไดแก   แขวงบานชางหลอ  แขวงศิริราช   
  -   เขตบางพลัด       ไดแก   แขวงบางพลัด  แขวงบางบําหรุ  และ แขวงบางยี่ขัน 
  

แผนท่ีโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๑  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 



 

         ๑.๒  ประวัติโรงเรียน (ระบุประวัติความเปนมา,ปรัชญา ,อัตลักษณ ,เอกลักษณ,คําขวัญ,  
คติพจน ฯลฯ) 
 โครงการเดิมของกรมวิสามัญศึกษา  มีนโยบายจะยายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ซึ่งต้ังอยูใกลวัดโพธิ์  
ตําบลบางระมาด  อําเภอตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร  มาอยูท่ีดินแปลงนี้  ในป 2515   กรมสามัญศึกษาไดจัดต้ัง
งบประมาณการกอสรางอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ถมสนาม  ปรับปรุงบริเวณท่ีดินแปลงนี้เพื่อเตรียมการยาย
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แตตอมากรมสามัญศึกษาไดเปล่ียนแปลงนโยบายใหระงับการยายโรงเรียนโพธิสารพิทยา
กร ไวกอนและไดมีคําส่ังใหท่ีนี่เปดโรงเรียนใหมข้ึนอีกแหงหนึ่งในปการศึกษา  2516   เมื่อวันท่ี  21  มีนาคม  
2516  โดยมีพระราชวรเวที เจาอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหารใหช่ือโรงเรียนวา "โรงเรียนมหรรณพาราม" ท้ังนี้
เพื่อเปนเกียรติยศแกโรงเรียนหลวงท่ีพระราชทานแกสามัญชนแหงแรกในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลท่ี 5) ทรงต้ังข้ึน  และกําหนดอักษรยอวา "ม.ณ."  โดยมีนายลัทธิ  ศิริวรรณ  
มาดํารงตําแหนง ครูใหญคนแรก  โดยภายในรัศมีของโรงเรียน  มีโรงเรียนอื่นๆต้ังอยูคือ 
1. โรงเรยีนวัดตล่ิงชัน                 2. โรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน             3. โรงเรียนฉิมพลี                    
4. โรงเรียนอยูเย็นวิทยา            5. โรงเรยีนปยะมิตร                    6. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาฯ         
7. โรงเรยีนวัดไกเต้ีย                  8. โรงเรียนวัดชางเหล๋็ก              9. โรงเรยีนวัดโพธิ์                       
10. โรงเรียนกุศลศึกษา              11. โรงเรียนวรรัตนศึกษา             12. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
13. โรงเรียนวัดทอง                  14. โรงเรียนวัดมะกอก                15. โรงเรียนนิลประพันธ         
16. โรงเรียนวัดประสาท            17. โรงเรียนโพธิสาราพิทยากร       18. โรงเรียนวัดนอยใน 
 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน : พระพุทธรูป ภ. ป. ร 
วิสัยทัศน     : มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรม ตามวิถีไทย 
อัตลักษณของโรงเรียน   :   ยิ้มงาย ไหวสวย                
เอกลักษณของโรงเรียน  :   โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี       
 
         ๑.๓ ขอมูลบุคลากร  
             ๑.๓.๑ ขอมูลผูบริหารสถานศึกษา 
 

                         ๑)  ผูอํานวยการโรงเรียน นายวิจิตร  สมบัติวงศ  วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการ 
   พิเศษ   โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 123  E-mail : turakarnmahan@hotmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การสอนมัธยม (วิทยาศาสตร)  
   ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต 19 ธันวาคม 2562 จนถึงปจจุบันเปนเวลา  5  เดือน 
     
 
 
 
                 ๒)  ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ นายอภิชาติ แสนโคตร  

วิทยฐานะ ครูชํานาญการ  โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 125   
E-mail : apichart@mh.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เอก ฟสิกส 
ดํารงตําแหนงนี้ถึงปจจุบันเปนเวลา  2  ป  7 เดือน  รับผิดชอบกลุมบริหารงานวิชาการ 

 
 
 



 

                         ๓)  ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล นายธีระพันธ นาคายน  ครู  คศ.๑  
             โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 111  E-mail : theeraphan@mh.ac.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษาศาสตรบัณฑิต เอก คณิตศาสตร   
   ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต  จนถึงปจจุบันเปนเวลา   6   เดือน 
 
 
 
 
 

                         ๔)  ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ นางธิดารัตน บูรณวนิช วิทยฐานะ  
   ครูชํานาญการ  โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 113 E-mail: thidarat151@hotmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เอก  การบริหารการศึกษา  
   ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้จนถึงปจจุบันเปนเวลา  2  ป  7 เดือน 
   รับผิดชอบกลุมบริหารงบประมาณ 
 
 
                         ๕)  ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป นางสาวกิตติภา  นิมา ครู คศ.๑   
     โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 123  E-mail : kittipa@mh.ac.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต เอก  สังคมศึกษา ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี ้
   จนถึงปจจุบันเปนเวลา  6  เดือน รับผิดชอบกลุมบริหารท่ัวไป 
 
 
 
          ๑.๓.๒  ขอมูลหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหนางานแผนงานของสถานศึกษา 
 
   ๑) หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา : นางสาวมยุรี วังสะจันทานนท 
                                   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต  ครูกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
                                    โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 111  E-mail : krusun@mh.ac.th 
 
 
 
 
   ๒)  หัวหนางานแผนงานของสถานศึกษา : นายณชพล ฐานะอุดมมงคล 
วุฒิการศึกษา       วุฒิการศึกษาสูงสุด  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ครูกลุมสาระการเรียนรู 
        สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 111   
        E-mail : nachaphol@mh.ac.th 
 
 
 
 
 



 

              ๑.๓.๓ ขอมูลครูและบุคลากร   
         ๑) วิทยฐานะ 

ครูและบุคลากร 
ครู 

คศ.๕ 
ครู 

คศ.๔ 
ครู 

คศ.๓ 
ครู 

คศ.๒ 
ครู 

คศ.๑ 
ครู

ผูชวย 
ครู 

อัตราจาง 
ครู

ตางชาติ 
ลูกจาง 
ประจํา 

รวม 

ปการศึกษา 
๒๕๖๒ 

  ๑๑ ๘ ๓๓ ๙ ๕ ๒ ๑๐ ๗๘ 

 

       ๒) วุฒิการศึกษา (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓) 
 

กลุมสาระฯ 
จํานวนตามระดับการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผูอํานวยการ    ๑  ๑    ๑ 

รองผูอํานวยการ           
ภาษาไทย ๑ ๓ ๔  ๔ ๔    ๘ 
คณิตศาสตร ๔ ๓ ๗  ๑ ๑    ๘ 
วิทยาศาสตร ๑ ๖ ๗ ๒ ๒ ๔    ๑๑ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑ ๖ ๗ ๑ ๑ ๒    ๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒        ๕ 
ศิลปะ ๒ ๑  ๑      ๔ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๕ ๒ ๗  ๒ ๒    ๙ 

ภาษาตางประเทศ ๓ ๖ ๙  ๒ ๒    ๑๑ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ๑ ๑  ๑ ๑  ๑ ๑ ๓ 

รวม ๒๐ ๓๐ ๔๒ ๕ ๑๓ ๑๗  ๑ ๑ ๖๙ 
 

         ๓) กลุมสาระการเรียนรู และภาระงานสอน (ไมรวมอัตราจาง) 
 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแตละกลุมสาระฯ (ชม. / สัปดาห) 

๑. ภาษาไทย ๘ ๒๓ 

๒. คณิตศาสตร ๘ ๒๓ 

๓. วิทยาศาสตร ๑๐ ๒๑ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘ ๒๒ 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒๒ 

๖. ศิลปะ ๓ ๒๑ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๙ ๑๘ 

๘. ภาษาตางประเทศ ๘ ๒๓ 

๙. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๓ ๑๕ 

รวม ๖๑ ๑๙ 
               



 

          ๑.๔ ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษา  ๒๕๖๒)  
                   ๑) จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน  
 
 

ระดับช้ัน เพศ รวม 
 

จํานวน
หองเรียน 

จํานวนนักเรียน 
เฉลี่ยตอหอง ชาย หญิง 

ม. ๑  124 134 258 ๗ 37 

ม. ๒ 132 112 244 7 35 

ม. ๓  136 128 264 7 38 

รวม 392 374 766 21 36 

ม. ๔ 77 84 161 5 32 

ม. ๕ 73 85 158 5 32 

ม. ๖ 49 66 115 5 23 

รวม 199 235 434 15 29 

รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 591 609 1,200 36 33 
 

 
 
๒) จําแนกตามปการศึกษา ๓ ปยอนหลัง (ขอมูล 10 มิถุนายนของทุกปการศึกษา) 
 

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ม.๑ 244 252 ๒58 
ม.๒ 273 258 244 
ม.๓ 261 270 264 
ม.๔ 127 229 161 
ม.๕ 150 125 158 
ม.๖ 101 148 115 
รวม 1,156 1,282 1,200 

  
 
        ๑.๕ ขอมูลอาคารสถานท่ี   
    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  และ ศูนยกีฬาในรม ไดแก เทเบิลเทนนิส เปนตน 
        
 
 
 
 



 

 ๑.๖  ขอมูลงบประมาณ  
    ปงบประมาณ ๒๕๖๓   หรือ  ปการศึกษา ๒๕๖๒   (รับ-จาย) 
 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ 2,427,497.59 งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง 1,969,463 
เงินนอกงบประมาณ 6,424,551.65 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เงินอื่น ๆ (ระบุ)  งบอื่น ๆ (ระบุ)  

รวม 8,852,049.24 รวม 1,969,463 
 
 สรุป  งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง     คิดเปนรอยละ   ๗๗.๗๕  ของรายรับ 
           สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ    -          ของรายรับ 
 
 ๑.๗  ขอมูลสภาพชุมชน 
      ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน เปนเขตอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมผสมผสาน ท่ีอยูอาศัยไม
หนาแนน  ปจจุบันพื้น ท่ีเกษตรกรรมลดลงมาก จากการสราง ท่ีอยูอาศัยและการสรางถนนสายตางๆ   
มีประชากรประมาณ  ๑๐๕,๖๑๓  คน บริเวณใกลเคียงโรงเรียนมีสถานท่ีสําคัญ  คือ  สถานีตํารวจนครบาลตล่ิงชัน  
วัดมณฑป วัดสมรโกฏิ สํานักงานเขตตล่ิงชัน  ตลาดน้ําตล่ิงชัน  ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร หองสมุดประชาชนวัด
รัชฎาธิษฐาน  อาชีพหลักของประชากรคือ เกษตรกรรม รับจางท่ัวไป คาขาย  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินคือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีชักพระ การละเลนกระต้ัวแทงเสือ 
 ๒)  ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ ตํ่ากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพหลัก คือ รับจางท่ัวไป  
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจและรายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัวตอปประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว  ๔  คน และแนวโนมความตองการของผูปกครอง และชุมชนคือผูปกครองมีความ
คาดหวังวาผูเรียนจะไดรับการอบรมส่ังสอน แนะนําความรู บมเพาะวิชา ใหผูเรียนไดประสบความสําเร็จทางการ
การเรียนการใชชีวิต 
                ๓)  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนมหรรณพารามเปนโรงเรียนดีของชุมชน  เปนโรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี อยูใกลแหลงเรียนรูชุมชนและ
วัด โรงเรียนมหรรณพารามไดรับความรวมมือจากสํานักงานเขตพื้นท่ีตล่ิงชัน สถานีตํารวจนครบาลตล่ิงชัน เจา
อาวาสจากวัดมณฑปและผูปกครองในชุมชนดวยดี  
  
ดานโอกาสของโรงเรียน   
 ๑. สภาพแวดลอมใกลบริเวณโรงเรียนสวนใหญเปนพื้นท่ีทางการเกษตร  ทําใหบรรยากาศและส่ิงแวดลอม 
โ ด ย ร อ บ  ป ร า ศจ า ก ม ลพิ ษ   แ ล ะ ส่ิ ง อ บ า ย มุ ข   ก า ร คม น า คม ติ ด ต อ ส่ื อ ส า ร  ส ะ ด ว ก  ร ว ด เ ร็ ว 
 ๒. ใกลแหลงการเรียนรูท่ีสําคัญ เชน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร  
หองสมุดประชาชนวัดรัชฎาธิษฐาน  วัดชัยพฤกษมาลา  วัดตล่ิงชัน  วัดไกเต้ีย  วัดมณฑป ฯลฯ  ทําใหมีบรรยากาศ
เอื้อตอการเรียนรู  ไดซึมซับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินท่ีสืบทอดมายาวนานอยางใกลชิด 
โรงเรียนสามารถสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียนไดงาย 
 ๓. ไดรับความรวมมือและสงเสริม / สนับสนุนจากผูปกครอง  ชุมชน  ผูนําชุมชน  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หนวยงานราชการท้ังภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยมีพ.ต.ท.วันชัย   
ฟกเอี้ยง ศิษยเกาและอดีตสมาชิกสภากรุงเทพฯ เขตตล่ิงชัน เปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียน 



 

 ๔. โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนมีความถูกตองชัดเจน  สงผลใหการบริหารงานเปนระบบ 
บุคลากรมีคุณวุฒิ  มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
อยูเสมอ  มีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  มีเทคโนโลยี ICT ท่ีทันสมัยเพียงพอตอการพัฒนาเรียนรู  
มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถดานวิชาการ  ศิลปะ  ดนตร ี กีฬาและนันทนาการอยางหลากหลาย  มีการ
จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาตนเองของผูเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เครือขายผูปกครอง ท่ีเขมแข็งรวมกันบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
  
 ดานขอจํากัดของโรงเรียน  
 ๑. ดานผูปกครอง  นักเรียนสวนใหญท่ีอยูในเขตพื้นท่ีบริการ  จะมีผูปกครองประกอบอาชีพรับจาง หาเชา
กินคํ่า เวลาสวนใหญข้ึนอยูกับการทํามาหากิน  ผูปกครองจึงไมคอยมีเวลาอบรมส่ังสอนดูแลเอาใจใสบุตรหลาน
เทาท่ีควร  ทําใหนักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไมต้ังใจเรียน จากการไปเยี่ยมบานนักเรียนพบวา  นักเรียนสวนหนึ่ง
อยูบานตามลําพังรอจนกวาผูปกครองจะกลับ บางสวนกลับถึงบานแลวจะออกไปเท่ียววิ่งเลนหรือเลนเกม  ไมทํา
การบาน หรืองานตางๆ ท่ีครูมอบหมาย 
 ๒. ดานอาคารสถานท่ี  โรงเรียนมีอาคารเรียนนอย  หองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนช้ันเรียน  นักเรียนจึง
ตองเดินเรียน  ไมมีหองทํากิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมของหองเรียน  นอกจากนี้หองปฏิบัติการพิเศษในการสงเสริม
พัฒนาการดานตางๆ ของนักเรียน  เชน หองดนตรีไทย ดนตรีสากล หองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หองประชุมกลุม
ยอย หองทํางานของคณะกรรมการนักเรียน  ไมมีและไมไดมาตรฐาน  
 ๓. ดานบุคลากร  โรงเรียนขาดครูและฝายบริหารหลายอัตรา เชน รองผูอํานวยการ 3 กลุมบริหาร    
ครูกลุมสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา  สังคมศึกษา  และ ศิลปะ เปนตน



 
 

   ๑.๘  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรโรงเรียนมหรรณพาราม  พุทธศักราช 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )  

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม เวลาเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
 กลุมสาระการเรียนรู  
      ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
      คณิตศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
      วิทยาศาสตร 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 320 (8 นก.) 
      สังคมศึกษา ศาสนา  
      และวฒันธรรม 

160 (4 นก.) 
 

160 (4 นก.) 
 

160 (4 นก.) 
 

320 (8 นก.) 
 

      0 ประวัติศาสตร 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
      0 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
      0 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดําเนินชีวิตใน 
         สังคม 
      0 ภูมิศาสตร 
      0 เศรษฐศาสตร 

 
 

120 (3 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
     ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
     ภาษาตางประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
       รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 
    หองเรียนพิเศษ 

280 (7 นก.) 
440 (11 นก.) 

280 (7 นก.) 
440 (11 นก.) 

280 (7 นก.) 
440 (11 นก.) 

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

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
         0 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
         0  ลูกเสือ  เนตรนารี 40 40 40 - 
         0  ชุมนุม/รด. 25 25 25 120 
      0 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
             จริยธรรม 

- - - 60 

      0 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
              สาธารณประโยชน 

15 15 15 60 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,280 (29 นก.) 1,280 (29นก.) 1,280 (29 

นก.) 
3,800-4,160(86-95 นก.) 

 หองเรียนพิเศษ 1,400 (32 นก.) 1,400 (32 
นก.) 

1,400 (32 
นก.) 

4,560 (105 นก.) 
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 ๑.๙  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน   
1. หอ งสมุ ดมี ขนาด   520  ตารา ง เมตร    จํ าน วนหนั ง สื อ ในห อ งสมุ ด   1๒ ,000  เ ล ม  

การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบบริการดวยบุคคล จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการสืบคนขอมูลจํานวน 
12 เครื่อง จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  250 คนตอวัน  คิดเปนรอยละ  20.49  
ของนักเรียนท้ังหมด  จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย 600  คนตอวัน  
คิดเปนรอยละ 49.58   ของนักเรียนท้ังหมด 

2.  หองปฏิบัติการ 
     2.1  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร     จํานวน  7  หอง 
   2.2  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     จํานวน  ๔  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. คอมพวิเตอร        จํานวน  211  เครื่อง 
                     3.1  ใชเพื่อการเรียนการสอน    จํานวน  210  เครื่อง 
   3.2  ใชเพื่อการบริหารจัดการ     จํานวน  12    เครื่อง 
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ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2561 
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

  
 

ช่ือแหลงเรียนรู 
สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 

1. หองสมุด 23,600  ครั้ง 
2. หองเรียนคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 34,000  ครั้ง 
3. หองปฏิบัติการทางภาษา 25,600  ครั้ง 
4. หองปฏิบัติการทางฟสิกส 12,800  ครั้ง 
5. หองปฏิบัติการทางเคมี 12,800  ครั้ง 
6. หองปฏิบัติการทางชีววิทยา 12,800  ครั้ง 
7. หองปฏิบัติการทางดนตรีสากล 25,600  ครั้ง 
8. หองปฏิบัติการทางดนตรีไทย 25,600  ครั้ง 
9. หองปฏิบัติการทางนาฏศิลป 25,600  ครั้ง 
10. หองศูนยกีฬาในรม 25,600  ครั้ง 
11. หองแนะแนว 25,600  ครั้ง 
12. หองพยาบาลและงานอนามัยโรงเรียน 1,400  ครั้ง 
13. ระเบียงความรูทุกอาคารเรียน 150  ครั้ง 
14. ปายนิเทศรอบบริเวณโรงเรียน 120  ครั้ง 
15. พื้นท่ีใตอาคาร 3 สําหรับจัดนิทรรศการวิชาการตางๆ  เชน 
          -  เปดโลกการเรียนรูสูอาเซียน 
          -  งานสัปดาหหองสมุด 
          -  วันวิทยาศาสตร 
          -  วันภาษาไทย  
          -  วันสุนทรภู  
          -  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
          -  วันสําคัญทางศาสนา ตลอดปการศึกษา 
          -   กิจกรรมเปดโลกอาชีพ 

1  ครั้ง 
1  ครั้ง 
1  ครั้ง 
1  ครั้ง 
1  ครั้ง 
1  ครั้ง 
1  ครั้ง 
4  ครั้ง 
1  ครั้ง 
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แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 

ช่ือแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช  
(คร้ัง / ป) 

1.พิพิธภัณฑพระรามเกา จังหวัดปทุมธานี 1 ครั้ง 
2.พิพิธภัณฑทหาร อาคารโรงเรียน จปร. 100 ป 1 ครั้ง 
3.คายบานกลางเขาแคมปรีสอรท จ.นครนายก 1 ครั้ง 
4.โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร มรภ.สวนสุนันทา 1 ครั้ง 
5.ตลาดน้ําตล่ิงชัน 1 ครั้ง 
6.สถานีขนสงสายใตใหมตล่ิงชัน 1 ครั้ง 
7.วัดมณฑป 1 ครั้ง 
8.โรงละครศรีสุริยวงศ อาคาร 150 ป มหาบุรุษรัตโนดม (ชวง บุนนาค) 
   มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา 

1 ครั้ง 

9.ศูนยปฏิบัติธรรมตล่ิงชัน 8 ครั้ง 
10.วัดมหรรณพารามวรวิหาร 4 ครั้ง 
11.วัดระจัง 1 ครั้ง 
12.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 ครั้ง 
13.ชุมชนวัดชางเหล็ก 1 ครั้ง 
14.ชุมชนวัดแกว 1 ครั้ง 
15.ชุมชนวัดสมรโกฏิ 1 ครั้ง 
16.ชุมชนตลาดศาลาน้ําเย็น 1 ครั้ง 
17.ชุมชนตลาดบางขุนนนท 1 ครั้ง 
18.ชุมชนตลาดบางขุนศรี 1 ครั้ง 
19.ชุมชนตลาดสถานีรถไฟธนบุร ี 1 ครั้ง 
20.ชุมชนตลาดพรานนก 1 ครั้ง 
21.ชุมชนตลาดวังหลัง 1 ครั้ง 
22.ชุมชนวัดมหรรณพารามวรวิหาร 1 ครั้ง 
23.หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรงุเทพมหานคร 1 ครั้ง 
24.สถานีตํารวจตล่ิงชัน 1 ครั้ง 
25.หอศิลปพระนางเจาศิริกิตต 4 ครั้ง 
26.วัดใหญชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ครั้ง 
27.ตลาดน้ําอโยธยา 1 ครั้ง 
28.อุทยานประวัติศาสตร วัดในสมัยอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ครั้ง 
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13. ขอมูลปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในปการศึกษาท่ีรายงาน 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ใหความรูเร่ือง 
สถิติการใหความรู 

(คร้ัง / ป) 
1 นายศรราม  แสงสวาง การอานทํานองเสนาะ 1 ครั้ง / ป 
2 นายภัทรพล  ขาวสะอาด O-net ม.๖ 1 ครั้ง / ป 
3 นายชิษณุพงษ  อินทรเกษม Gat เช่ือมโยง 1 ครั้ง / ป 
4 ผศ.ดร. มาลี ลิขิตชัยกุล รูทันปองกันฝุนควันพิษ 1 ครั้ง / ป 
5 ผศ. ดร. อรพิมพ มงคลเคหา รูทันปองกันฝุนควันพิษ 1 ครั้ง / ป 
6 ผศ. ขนิษฐา หทัยสมิทธ รูทันปองกันฝุนควันพิษ 1 ครั้ง / ป 
7 ดร. สรายุทธ คาน รูทันปองกันฝุนควันพิษ 1 ครั้ง / ป 
8 นางณัฐริกา รอดสถิตย O-Net ม.3 และ ม.6 (วิทยาศาสตร) 1 ครั้ง / ป 
9 นายสุภกิจ  กําลังคล่ี การประกวด MISS  ASEAN 1 ครั้ง / ป 

10 นายธนสรณ  สุมังคละกุล การประกวด MISS  ASEAN 
ติว O-NET ม.6 

1 ครั้ง / ป 

11 นายนครินทร  นาคพงษ การรูจักตนเอง และเตรียมตัวสอบ 
TCAS 

1 ครั้ง / ป 

12 คณะพระอาจารยจากวัดกระจัง ติวธรรมศึกษา 1 ครั้ง / ป 
13 นายนัฐพงศ ฉัตรไชยศิริ O-Net ม.3 

O-Net ม.6 
GAT ภาษาอังกฤษ 

1 ครั้ง / ป 

14 Mr. Pascal  Didier Jean-Micel ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ 1 ครั้ง / ป 
15 Mr. Jose Sebastian Dottermusch ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ 1 ครั้ง / ป 
16 Mr. Jung Gyu Choi ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1 ครั้ง / ป 
17 Mr. Kenji  Shiratai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 1 ครั้ง / ป 
18 คุณนีรชา  ฟลาทอฟ และทีมงาน  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 1 ครั้ง / ป 

ช่ือแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช  
(คร้ัง / ป) 

29.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 ครั้ง 
30.มหาวิทยาลัยสยาม 1 ครั้ง 
31.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 1 ครั้ง 
32.คายกุลรดา จ.ลพบุรี 1 ครั้ง 
33.สะพานขามแมน้ําแคว จ.กาญจนบุรี 1 ครั้ง 
34.สวนสัตวซาฟารีปารค  จ.กาญจนบุร ี 1 ครั้ง 
35.คายทุงเกาทัพ จ.กาญจนบุรี 1 ครั้ง 
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ท่ี ช่ือ – สกุล ใหความรูเร่ือง 
สถิติการใหความรู 

(คร้ัง / ป) 
19 นางสาวฐิติรัตน จิระวงศอราม  ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 ครั้ง / ป 
20 คุณกัญญาณัฐ  ขุมทอง ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 ครั้ง / ป 
21 Mr. Tomohito Takata การสอนภาษาญี่ปุน 1 ครั้ง / ป 
22 Professor James  Hall การสอนภาษาญี่ปุน 1 ครั้ง / ป 
23 Mr. Kawamura  Taichiro Global warming 1 ครั้ง / ป 
24 Miss Motomiya  Ayaka Healthy living 1 ครั้ง / ป 
25 Miss Kobayashi  Natsuko Natural disaster awareness 1 ครั้ง / ป 
26 Miss Hori Miu การเรียนภาษาญี่ปุน 1 ครั้ง / ป 
27 Miss Iida Yuri การเรียนภาษาญี่ปุน 1 ครั้ง / ป 
28 นายศรายุทธ รัตนภูมิ นาฏศิลปอนุรักษ 1 ครั้ง / ป 
29 นายธัชกร นันทรัตนชัย นาฏศิลปอนุรักษ 1 ครั้ง / ป 
30 นายฉัตรชัย ฉิมประสิทธิ์ รําวงมาตรฐาน 1 ครั้ง / ป 
31 นายเตยมี ศรีคง รําวงมาตรฐาน 1 ครั้ง / ป 
32 นายภูเบศ  กระแสโสม วาดภาพเหมือน 1 ครั้ง / ป 
33 นายตํารา  ชาติกานนท วาดภาพสีน้ํา 1 ครั้ง / ป 
34 นายสุทธิพงษ คํายุทา วงโยธวาทิต 1 ครั้ง / ป 
35 นายธนพัฒน  อินทุกานตะ อังกะลุง 1 ครั้ง / ป 
36 นายเธียรวิชญ สรรพกุลโรจน    Relexing art 1 ครั้ง / ป 
37 นายพงศกร แทนประยุทธ    ถุงผาจากเศษผาเหลือใช 1 ครั้ง / ป 
38 นายณัฐพงษ เกียรติธนวิมล ทําอาหารจากตนออนทานตะวัน 1 ครั้ง / ป 
39 น.ส.ศศิวิมล บูรณรักษ ทําน้ําจ้ิมสุกี้ 1 ครั้ง / ป 
40 น.ส.ธัญชดา ภักด์ิแจมใส   ปลูกตนออนทานตะวัน 1 ครั้ง / ป 
41 นายปฐมพงษ ตระกูลมณีเนตร บลูเบอรี่ชีสพาย  1 ครั้ง / ป 
42 นายภูมิใจ โลหะพรหม    ลูกโปงแฟนซ ี 1 ครั้ง / ป 
43 นาสุพัตรา ต้ังวัฒนางกูร    ทอผา 1 ครั้ง / ป 
44 นางจามรี กุลชนานนท    สอนเปนนักชิม ทําสูตรน้ําจ้ิม 1 ครั้ง / ป 
45 คุณสริยา ชนประเสริฐ    ทําสบูจากกากกาแฟ 1 ครั้ง / ป 
46 นายประชุมโชค  ดรงคมาศ การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและ

การประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

1 ครั้ง / ป 

47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 

การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 1 ครั้ง / ป 

48 สถาบันจัดการปญญาภิวัฒน การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 1 ครั้ง / ป 
49 นางวันทนา  ชูชวย การใช Google Classroom ในการ

จัดการเรียนการสอน 
1 ครั้ง / ป 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ใหความรูเร่ือง 
สถิติการใหความรู 

(คร้ัง / ป) 
50 นางสาวทิพยภาภรณ  สะเดา การสรางงาน (Assignment) ในการ

สอนออนไลน 
1 ครั้ง / ป 

51 นายสมโภช  พวงเจริญ การใช Google Meet ในการจัดการ
เรียนการสอน 

1 ครั้ง / ป 

52 นางสาวมณิวรา  กฤดากร ณ อยุธยา การใช Google Meet ในการจัดการ
เรียนการสอน 

1 ครั้ง / ป 

53 ดร.ภูมิสิษฐ  สุคนธวงศ การทําหลักสูตรตามสมรรถนะของ
ผูเรียน 

1 ครั้ง / ป 

54 นางสาวจงชนิษฐ  แสงศร การทําหลักสูตรตามสมรรถนะของ
ผูเรียน 

1 ครั้ง / ป 

55 บริษัท บางกอกซอฟตแวร การใชโปรแกรม Adobe illustrator 1 ครั้ง / ป 
 
           

          ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                  (สามารถนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ / แผนภาพประกอบ) 
            ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
           - ระดับสถานศึกษา 
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท้ังหมดโดยเฉล่ีย  ๒.๗๓ (ระบุทศนิยม ๒ ตําแหนง)  
           - ระดับช้ันเรียน  
                                 (ระบุขอมูลตลอดท้ังปการศึกษา ๒๕๖๒ ไมตองระบุเปนภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒) 
 

ระดับช้ันเรียน 
 
จํานวน 
นักเรียน
(คน) 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 

   ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ๒๕๑ ๒ ๑ ๒๓ ๓๙ ๖๘ ๖๐ ๕๘  ๑๑๘ ๔๗.๐๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ๒๓๓ ๑๑ ๖ ๒๘ ๔๖ ๕๖ ๕๘ ๒๘  ๘๖ ๓๖.๙๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ๒๓๙ ๗ ๖ ๒๒ ๓๖ ๖๐ ๖๓ ๔๔ ๑ ๑๐๘ ๔๕.๑๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  ๑๕๒ ๓ ๖ ๒๕ ๓๐ ๔๔ ๒๗ ๑๗  ๘๘ ๕๗.๘๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕  ๑๕๑ ๕ ๑๐ ๑๘ ๒๗ ๔๓ ๒๘ ๒๐  ๔๘ ๓๑.๗๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ๑๑๕   ๔ ๒๗ ๓๕ ๒๓ ๒๖  ๔๙ ๔๒.๖๑ 

รวมจํานวนนักเรียนม.๑ - ๖ ๑,๑๔๑ ๒๘ ๒๙ ๑๒๐ ๒๐๕ ๓๐๖ ๒๕๙ ๑๙๓ ๑ ๔๕๓ ๓๙.๗๐ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 
 

                              - ระดับกลุมสาระการเรียนรู 
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับ  ช้ัน ม.๑ - ม.๖ (ระบุขอมูลตลอดท้ังปการศึกษา 
๒๕๖๒ ไมตองระบุเปนภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒) 
 
 

 
กลุมสาระการเรียนรู 

 
จํานวน 
นักเรียน
(คน) 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
จํานวน 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ที่ได 
ระดับ ๓ 
   ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑,๑๔๑ ๑๕ ๕๖ ๙๒ ๑๕๖ ๒๐๖ ๒๓๑ ๑๘๐ ๑๘๑ ๕๙๓ ๕๑.๙๘ 

คณิตศาสตร ๑,๑๔๑ ๖๗ ๑๓๑ ๑๑๘ ๑๖๘ ๑๘๐ ๑๕๙ ๑๒๖ ๑๙๒ ๔๗๗ ๔๑.๘๑ 

วิทยาศาสตร ๑,๑๔๑ ๒๖ ๗๐ ๗๖ ๑๒๑ ๑๕๒ ๒๐๒ ๑๙๔ ๒๙๙ ๖๙๕ ๖๐.๙๕ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑,๑๔๑ ๓๗ ๕๔ ๘๔ ๑๘๑ ๑๕๔ ๒๑๖ ๑๖๒ ๒๕๓ ๖๓๑ ๕๕.๓๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๑๔๑ ๕ ๙ ๓๖ ๗๕ ๘๑ ๑๘๘ ๑๕๑ ๕๙๖ ๙๓๖ ๘๒.๐๒ 

ศิลปะ ๑,๑๐๘ ๒๗ ๖๕ ๕๙ ๑๐๖ ๑๑๗ ๑๖๑ ๑๘๘ ๓๘๕ ๗๓๔ ๖๖.๒๒ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๙๙๐ ๑๖ ๒๑ ๓๖ ๔๗ ๖๗ ๑๖๖ ๒๙๑ ๓๔๖ ๘๐๔ ๘๑.๑๙ 

ภาษาตางประเทศ ๑,๑๔๑ ๑๔๐ ๒๒๔ ๑๕๗ ๑๘๑ ๑๓๓ ๑๐๓ ๗๓ ๑๒๘ ๓๐๔ 
 

๒๖.๖๖ 

                
          ๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET)   
        ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ 
ระดับชั้น ม.๓ ม.๖ 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย 48.00 52.52 ๕๒.๙๘ 44.00 46.95 38.83 
คณิตศาสตร 22.97 26.38 23.29 17.42 25.64 20.48 
วิทยาศาสตร 30.08 33.26 28.69 25.54 28.74 26.61 
สังคมศึกษาฯ - - - 31.03 33.51 34.02 

ภาษาอังกฤษ 29.06 27.25 32.32 23.45 28.40 25.54 

               
 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 
 

       ๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๒.๙๘ 23.29 28.69 32.32 
คะแนนเฉล่ีย ระดับสพม.1 60.08 35.21 32.75 42.15 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด ๖๐.๐๓ 33.25 32.25 41.90 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด ๕๕.๙๑ 26.98 30.22 32.98 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๕๕.๑๔ 26.73 30.07 33.25 
       ๓)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖   
ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 38.83 20.48 26.61 34.02 25.54 
คะแนนเฉล่ีย ระดับสพม.1 50.60 36.80 35.01 40.24 40.89 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด 48.68 34.63 33.35 39.17 40.05 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.
ท้ังหมด 

43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 

คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
 

                  ๑.๑๐.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   ปการศึกษา ๒๕๖๒  (ระบุขอมูลตลอด
ท้ังปการศึกษา ๒๕๖๒ ไมตองระบุเปนภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๒๕๑ 242 / 96.28 3 / 1.19 - 6 / 2.53 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๓๓ 223 / 95.56 0 - 10 / 4.44 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๓๙ 174 / 72.86 50 / 20.99 - 15 / 6.15 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๕๒ 142 / 93.50 4 / 2.50 - 6 / 4.00 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๕๑ 140 / 92.77 5 / 3.29 - 6 / 3.94 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๑๕ 114 / 99.13 1 / 0.87 - 0 

รวม ๑,๑๔๑ 1,035 63 - 43 
เฉลี่ยรอยละ  90.68 5.51  3.51 

 

                           
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 
 

                    ๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญของผูเรียน  ๕ ดาน   ปการศึกษา  ๒๕๖๒   
(ระบุขอมูลตลอดท้ังปการศึกษา ๒๕๖๒ ไมตองระบุเปนภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒) 
 

ดาน 
จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร ๒๕๑ 242 / 96.28 3 / 1.18 - 6 / 2.55 
๒) ดานความสามารถในการคิด ๒๓๓ 223 / 95.56 0 / 0.00 - 10 / 4.44 
๓) ดานความสามารถในการแกปญหา ๒๓๙ 174 / 72.86 50 / 20.99 - 15 / 6.16 
๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต ๑๕๒ 142 / 93.50 2 / 1.63 - 7 / 4.87 
๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ๑๕๑ 140 / 92.77 5 / 3.29 - 6 / 3.94 

รวม 1026 113 / 99.13 1 / 0.87 - 0.00 
เฉลี่ยรอยละ  91.65 4.66 - 3.66 

               
             ๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   ปการศึกษา ๒๕๖๒  (ระบุขอมูล
ตลอดท้ังปการศึกษา ๒๕๖๒ ไมตองระบุเปนภาคเรนีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๒๕๑ 242 / 96.28 3 / 1.18 - 6 / 2.55 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๓๓ 223 / 95.56 0 / 0.00 - 10 / 4.44 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๓๙ 174 / 72.86 50 / 20.99 - 15 / 6.16 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๕๒ 142 / 93.50 2 / 1.63 - 7 / 4.87 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๕๑ 140 / 92.77 5 / 3.29 - 6 / 3.94 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๑๕ 113 / 99.13 1 / 0.87 - 0.00 

รวม ๑,๑๔๑ 1,034 62 - 45 
เฉลี่ยรอยละ  90.62 5.43  3.94 

 

                  ๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๖๒  (ระบุขอมูลตลอด
ท้ังปการศึกษา ๒๕๖๒ ไมตองระบุเปนภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวน (รอยละของนักเรียน) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๒๕๑ 243 / 96.74 8 / 3.26 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๓๓ 226 / 96.79 7 / 3.21 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๓๙ 234 / 97.75 5 / 2.25 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๕๒ 150 / 98.38 2 / 1.63 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๕๑ 148 / 97.79 3 / 2.21 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๑๕ 114 / 99.13 1 / 0.87 

รวม ๑,๑๔๑ 1,113 28 
เฉลี่ยรอยละ  97.56 2.44 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 
 

  ๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม  (พ.ศ. 2554 – 2559) ของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม ไดรับการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ. 
เมื่อวันท่ี ๔–๖  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ดังตารางตอไปนี ้
 
 

ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ําหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

ระดบั 
คณุภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงช้ีพืน้ฐาน    
ตัวบงช้ีท่ี ๑    ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๒    ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๓    ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๒๙ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๔    ผูเรียนมีคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ ๙.๑๘ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๕    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๗ พอใช 
กลุมตัวบงช้ีอัตลกัษณ    
ตัวบงช้ีท่ี ๙    ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจ 
                  และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 
                  ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑  ผลการดําเนินโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการการศึกษา      
กลุมตัวบงช้ีพืน้ฐาน    
ตัวบงช้ีท่ี ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีท่ี ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
                  และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ    
กลุมตัวบงช้ีพืน้ฐาน    
ตัวบงช้ีท่ี ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๔   วาดวยการประกันคณุภาพภายใน    
กลุมตัวบงช้ีพืน้ฐาน    
ตัวบงช้ีท่ี ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                 และตนสังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

 
ผลรวมคะแนนท้ังหมด 

 
๑๐๐.๐๐ 

 
๘๕.๖๘ ดี 
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๑3. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
๑๓.๑ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานตนสังกัด  
 ๑๓.๑.๑  จุดเดน            ไมมี 
 ๑๓.๑.๒  จุดท่ีควรพัฒนา  ไมมี 
           ๑๓.๑.๓  ขอเสนอแนะ  
๑. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  
-  ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 
-  การประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ควรวัดจากกระบวนการจัดการเรียนรูในหองเรยีนของแตละ
รายวิชา 
-  ในมาตรฐานท่ี ๑,๔,๖ ควรเนนท่ีการจัดการเรียนรูท่ีครูผูสอน 
-  ควรใหความรูแกครูผูสอนดานวิจัยเพื่อพัฒนา 
๒. มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
-  ควรวัดผลและประเมินโครงการ กิจกรรมใหตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
 -  ควรเปรียบเทียบโครงการ กิจกรรม ท่ีมีการพัฒนาจากปท่ีผานมา ดีกวาหรือมากกวาเทาไร 
 -  การทําบัญชีเอกสาร 
 - โครงการ กิจกรรม ช้ินงานหนึง่สามารถวัด เช่ือมโยงหรือสะทอนกับมาตรฐาน/ตัวบงช้ีมากท่ีสุด และ
สามารถตอบไดหลายมาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
๓. มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
- ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมท่ีใหความรูหรือบริการทางวิชาการแกชุมชน ผูปกครองใหมากข้ึน และดึงความรูจาก
ชุมชน ผูปกครองมาใชใหเต็มศักยภาพมากข้ึน 
๔.  มาตรฐานดานอัตลักษณ 
 -  โรงเรียนสะอาดเรียบรอย นักเรียนเรียบรอย 
๕.  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
 - ควรบูรณาการความรูเรื่องอาเซียนลงในแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาตางๆ ดวย 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาไทยใหถูกตอง ชัดเจน โดยการสรางหรือพัฒนาส่ือนวัตกรรม การ
แกปญหาและขยายผลการใชอยางเปนระบบ และจะดีท่ีสุดถามีการวิจัยพัฒนาส่ือแกปญหาดวย เพราะถา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานภาษาไทยสูง ก็จะทําใหผลสัมฤทธิ์วิชาอื่นสูงดวย 
- ควรเนนใหท้ังครูและนักเรียนออกเสียงควบกลํ้าใหชัดเจน เพื่อรักษาเอกลักษณความเปนไทย และเนนการ
พัฒนาบุคลิกภาพดวย 
ขอช่ืนชมในความอุตสาหะ พยายามของคณะครูและผูบริหารโรงเรียน ท่ีมุงมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนา
โรงเรียนอยางทุมเททามกลางภาวการณขาดครู และขอจํากัดดานสถานท่ี แตโรงเรียนสามารถแกปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของโรงเรียน 
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๑๓.๒  จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
          ๑๓.๒.๑ จุดเดน      
๑.  ผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค มีความใฝรูและเรียนรู
อยางตอเนื่อง มีความสามารถดานการคิดและดานการปรับตัวเขากับสังคม 
 ๒.  ผลการพัฒนาของสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจ  ผูเรียนแตงกาย
สะอาด  มารยาทงามและมีจุดเดนท่ีสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา คือ โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี   
ผลการดําเนินเพื่อแกปญหาอาหารปนเปอน และการขาดความรูในการบริโภค คือ โครงการแพทยทางเลือก 
วิถีธรรม พึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ ซึ่งเกิดประโยชนเปนแบบอยางของการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
 ๓. ผูบริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามบทบาท หนาท่ี มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนําทาง
วิชาการ  สนับสนุนผูมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและ
มีปริมาณเพียงพอ มีการวางแผนงานบริหารท่ัวไปท่ีครอบคลุมภาระงานท่ีสําคัญ  คณะกรรมการสถานศึกษามี
สวนรวมในการบริหารจัดการ  จัดระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชในการบริหารจัดการและเปนแหลงสืบคน
ขอมูลสารสนเทศไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สถานศึกษาจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมไดสะอาด สวยงาม
และถูกสุขลักษณะ 
 ๔. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของสถานศึกษา ดานประสิทธิผล
การดําเนินการของสถานศึกษาและดานกระบวนการจัดการเรียนรูอยูในระดับคุณภาพ ดี 
 ๕. ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยตนสังกัดและพัฒนาการของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานสถานศึกษาอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 
๑๓.๒.๒  จุดท่ีควรพัฒนา 
 ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  สุขศึกษาและ
พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยีอยูในระดับคุณภาพพอใช  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ และภาษาตางประเทศ อยูในระดับคุณภาพ ตองปรับปรุง  
๑๓.๒.๓  ขอเสนอแนะ 
๑.  ดานผลการจัดการศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ควรใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาจาก 
ใบงาน ใบความรูใหจริงจังสม่ําเสมอ สอนเทคนิควิธีลัด มีการสอนซอมเสริมเด็กออน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมทดลอง ท่ีเนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและวิธีทางวิทยาศาสตร เรียนดวยกิจกรรมท่ีใชส่ิงแวดลอมเปนส่ือ กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนสืบคนความรู นํามาอภิปรายกลุมและ
นําเสนอหนาช้ันเรียนทีละกลุมมีการประเมินตามสภาพจริง  มีการสอนแบบบทบาทสมมุติ มีการสรุปองค
ความรูเปนแผนท่ีความคิด กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาก
เนื้อหางายไปยาก ฝกปฏิบัติจริง มีการนําเสนอผลงาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จัดกิจกรรมใหถูกตองตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตรและใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหผูเรียนเพิ่มวงคําศัพท มีเกม crossword มีกิจกรรมฝกปฏิบัติ ฟง พูด อาน เขียน กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สอนเนื้อหาใหกระจางแจง เรียงจากเรื่องงายไปเรื่องยาก จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวน
รวม เรียนใหสนุกคือ เรียนปนเลน มีการนําเสนอผลงานและทุกกลุมสาระการเรียนรูควรเพิ่มกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบโครงงาน ระยะเวลาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนภายใน ๑ ปการศึกษา 
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๒.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาดูแลรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอมของสถานศึกษา  ใหสะอาดและสวยงามอยาง
ยั่งยืน 
๓.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ      
 ๑.  พัฒนาประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา คือ นําผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู ผล
การตรวจกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการตรวจแบบวัดแบบทดสอบของครู ไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปน
ระบบ PDCA 
 ๒.  ครูควรจัดเตรียมและใชส่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม ท่ีผานมาพบวา ครูบางคนใชแบบเรียนเปนส่ือ
แตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ควรนําเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเหมาะสมมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 ๓.  มีการออกแบบการเรียนการสอนใหนาสนใจและสนุกสนาน ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  ท่ีผาน
มาพบวา  ครูบางสวนใชการสาธิต บรรยาย ผูเรียนทําใบงาน เทานั้น ควรสอนแบบบทบาทสมมุติ มีการ
นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน มีกระบวนการกลุม การสอนแบบ 5 E  การสอนแบบ CIPPA มีการเรียนปนเลน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดยใชส่ิงแวดลอมเปนส่ือ เปนตน ระยะเวลาในการ
พัฒนาครูภายใน ๑ ปการศึกษา 
 
๔.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  มีความตระหนักเห็นความสําคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา และมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาใหได
มาตรฐานตอเนื่องตลอดไป 
 
 นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี ( Good Practice ) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม  
ไมมี 
 

 
๑๔. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           สภาพปญหา  
  ๑.  ดานบุคลากร  โรงเรียนขาดครูท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะวิชาชีพ  เชน  ภาษาจีน  
ญี่ปุน  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา พลานามัย นาฏศิลป ดนตรีสากล คอมพิวเตอร  ซึ่งเปนวิชาท่ีมี
ความสําคัญ  ทําใหโรงเรียนตองเสียงบประมาณในการจางครูปละหลายลานบาท 
     ๒.  ดานอาคารสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน  หองเรียนมีนอยไมสามารถขยายอาคาร
เรียนและหองเรียนได  ทําใหโรงเรียนไมสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะดานตางๆ  เพิ่มเติมใหแกนักเรียนได 
     ๓.  ดานผูเรียน  โรงเรียนไมมีโอกาสรับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก  นักเรียนสวนใหญท่ีมา
เขาเรียนจึงมีขอจํากัดหลายดาน เชน ดานการเรียน  การใชภาษาไทย (อานหนังสือไมออก อานไมคลอง  เขียน
หนังสือไมถูก )  สภาพครอบครัว  การคมนาคม  เปนตน   
     ๔. ดานผูปกครอง รอยละ ๙๐ ของผูปกครองนกัเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม  มีอาชีพรับจาง  
รายไดเฉล่ียตอป ครอบครัวละ ๒๕๐,๐๐๐  บาท  สภาพบานเรือนท่ีอยูอาศัยไมมั่นคงและไมปลอดภัยมีความ
เส่ียงในการเดินทางมาโรงเรียน 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 
 

จุดเดน        
 ๑.  ดานบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู  โรงเรียนไดจัดบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน  ใหมีความ
สะอาด เรียบรอย สวยงาม ถูกสุขลักษณะ จัดทางเดินเทาและหลังคากันฝนท่ีปลอดภัย  จัดหาเกาอี้สนาม ซุม
ไมสักนั่งเลน ตกแตงสวนหยอม ปลูกตนไม ปลูกหญา  จัดภูมิทัศนใหรมรื่น ปราศจากขยะส่ิงปฏิกูล  เปน
เอกลักษณท่ีโดดเดนของโรงเรียน  
๒.  ดานการใหบริการ   โรงเรียนมหรรณพารามมีบรกิารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 
สาธารณูปโภค ครบถวน หลากหลาย ครอบคลุมทุกดานแกนักเรียน  โดยจัดเก็บคาบริการจากผูปกครองใน
อัตราท่ีตํ่ากวาความเปนจริงเพื่อชวยเหลือสังคมเชน เครื่องคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลท่ีทันสมัยเพียงพอ บริการ
อินเตอรเน็ท ความเร็วสูง  บริการหองน้ําครู / นักเรียนท่ีเพียงพอ สวยงามและถูกสุขลักษณะ บริการหอง
ประชุม/อบรม/สัมมนาท่ีไดมาตรฐาน บริการโรงอาหารและรานจําหนายอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ราคาถูก 
บริการสนามกีฬาทุกประเภท 
๓.  ดานการคมนาคม  โรงเรียนต้ังอยูในทําเลท่ีเหมาะสมติดถนนใหญการเดินทางสะดวก ปลอดภัย 
และมีทางดวนตัดผาน  มีรถประจําทาง  รถมอเตอรไซด  รถสองแถวหลายสายไวใหบริการตลอดท้ังวัน  
 
จุดท่ีควรพัฒนา                                   
๑.  ดานผูเรียน           
 ๑.๑ จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย  เพื่อกระตุนและสงเสริม
ใหผูเรียน มีนิสัยใฝรู ใฝเรียน รักการเรียนรู มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  มุงมั่นต้ังใจในการศึกษาหาความรู   
ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงในเวลาท่ีกําหนดและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีโรงเรียนจัดใหอยาง
เต็มท่ี 
๑.๒ พัฒนาผูเรียนใหรูจักวิธีการตาง ๆ ในการส่ือความคิดผานการพูด  เขียนและนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ  ตอ
หนาสาธารณชน  กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
 ๑.๓ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
เบ้ืองตนในชีวิตประจําวัน 
๒.  ดานครู 
๒.๑  เพิ่มศักยภาพครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
๒.๒  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 
ใน ๕ กลุมสาระฯ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
๒.๓  พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีหลากหลายตามสภาพจริง   
๒.๔  นําผลการประเมินมาปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน   
๒.๕  สงเสริมใหทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาดานการเรียนการสอนและนําผลไปใช 
พัฒนาผูเรียน 
๒.๖  สงเสริมใหจัดทํา  จัดหาและใชส่ือการสอน / ส่ือสารสนเทศท่ีหลากหลาย  ทันสมัย 
ประกอบการเรียนการสอนอยางเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 
๓.  ดานผูบริหาร 
 ๓.๑ สงเสริมและพัฒนาดานการนิเทศติดตาม ประสานงาน อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  
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 ๓.๒  สรางและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการรับฟงความคิดเห็น 
การแกปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปนประโยชน เพื่อนําไปพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
๔.  ดานการมีสวนรวมของหนวยงานภายนอก 
๔.๑  สรางเสริมสัมพันธภาพอันดีกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนและชุมชนภายนอก โรงเรียน ใหเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียน 
 ๔.๒  เขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและหนวยงานภายนอกโรงเรียนอยางตอเนื่องเปนประจํา
สม่ําเสมอ เพื่อสานสัมพันธและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
 ๔.๓  เปดโรงเรียนใหชุมชนและหนวยงานตางๆ  เขามาใชบริการของโรงเรียนอยางกวางขวาง เชน 
บริการสถานท่ีจัดงาน สนามกีฬา หองประชุม  และดานบุคลากร  เปนตน    
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             ๑.๑๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสี ่(พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓)  ของสถานศึกษา 
โรงเรียนมหรรณพาราม ไดรับการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบส่ี  จาก สมศ. เมื่อวันท่ี  21 – 22  เดือน  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่   ดังตารางตอไปนี้ 

ดาน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของผูเรียน ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีมาก 

                       
              จุดเดน   
ดานคุณภาพของผูเรียน   
๑. ผูเรียนผูเรียนมีความสามารถในดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแกปญหา และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการคนควาเพื่อสรางองค ความรูใหม ๆ 
ท่ีเกิดจากการศึกษาคนควา เนื่องจากสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและ ภายนอกหอง
เรียน รวมถึงการเปดวิชาเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมุงเนนในผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ตามความถนัด
และความสนใจของผูเรียน  
๒. ผูเรียนมีทักษะชีวิตและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพเปนคนใฝรูใฝเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตได                   
อยางพอเพียงตามศักยภาพ มีสุขภาพกาย สุขลักษณะ สุขภาพจิตท่ีดี จิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผกับเพื่อนหรือบุคคล 
อื่น ท้ังนี้เนื่องจากผูเรียนไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีสถานท่ีใหผูเรียนไดออกกําลังกาย                         
มีมุมพักผอน จึงสงผลใหผูเรียนมีลักษณะตามอัตลักษณ ของสถานศึกษา คือ ยิ้มงาย ไหวสวย  
 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน ครู บุคลากรไดรับการ
พัฒนาตรงตามภาระงานและความตองการ  
๒. สถานศึกษาใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกสวนงาน ผานกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ท่ีเข
มขนและชัดเจนทุกข้ันตอน คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการศึกษา และภูมิป
ญญาทองถ่ิน/วิทยากรมาใหความรูดานตางๆแกผูเรียนอยางตอเนื่อง   
๓. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชไดสะดวกท้ังในการเรียนรู บริหารและการ ส่ือสารกับผูเกี่ยวข
อง ขอมูลครอบคลุม ครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน      
 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
๑. ครูเปนครูแนวใหมมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดคลองตัวใชเทคโนโลยี ในการผลิตส่ือ การสอน
และใชเปนส่ือในการจัดการเรียนรู  
๒. ครูจัดการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย นํา
วิธีการใหมๆ มาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เรียนรูจากความ สนใจ สืบหาความ
รูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ สรุปรวบรวมผลการดําเนินการหาความรูในรูปแบบรายงานและ โครงงาน ผูเรียนรูจัก
แกปญหาดวยตนเอง และสามารถนําความรู ท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตได   
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๓. ครูใหความเอาใจใสผูเรียนอยางท่ัวถึงเสมอกันท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนรวม ปลูกฝงใหผูเรียน ดูแลชวย
เหลือซึ่งกันและกัน สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันแบงปนความคิดซึ่งกันและกันและเรียนรูดวยกัน อยางมี
ความสุข   
๔. ครูมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและแกปญหาผูเรียนสัปดาหละครั้ง ใหไดขอมูลสะทอน กลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในรปูแบบของ PLC    
 
ขอเสนอแนะตามนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด หรือภาครัฐ   
ดานคุณภาพของผูเรียน   
ผูเรียนควรพฒันาใหอานเขียนคลองใหสูงข้ันกวาเดิมโดยขอความรวมมือใหผูปกครองไดเขามา มีสวนรวมให
การฝกใหผูเรียนในการอาน เขียนและควรใหผูเรียนไดมีเวลาไปทํากิจกรรม ตาง ๆนอกเวลาตาม ความสนใจ
นอกเหนือจากการฝกอานเขียน  
 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมในวันหยุดราชการเพื่อจะไดไมกระทบตอการ เรียนของผู
เรียนและครูจะไดมีเวลาในการดําเนินกิจกรรมไดอยางเต็มความสามารถ  
 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ครูทุกคนควรไปเยี่ยมบานนักเรียนใหมโดยแบงหนาท่ีกันในการไปเยี่ยมบานผูเรียน สวนผูเรียน ท่ีเปนผูเรียนเก
าครูควรจะไปเยี่ยมบานเฉพาะผูเรียนท่ีมีปญหาและผูเรียนท่ียื่นขอทุนการศึกษา และครูสามารถ เบิกคาใชจาย
ในการไปเยี่ยมบานกอนออกไปดําเนินการและจัดชวงเวลาไปเยี่ยมบานและสามารถใชบริการจาก รถยนตของ
สถานศกึษา    
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  
ดานคุณภาพของผูเรียน   
ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสรางทักษะดานอาชีพ โดย ครูผูสอนควรฝกให
ผูเรียนศึกษาและสํารวจความตองการของตลาดมาเปนแนวในการสรางผลงานหรือช้ินงาน เชนการผลิตหนังส้ัน 
หรือการทําการตูนแอนิเมช่ัน เปนตน ซึ่งผูเรียนมีความสนใจและมีทักษะจัดทําผลงานเพื่อ เสริมสรางในการสร
างงานสรางอาชีพ การดําเนินงานผูเรียนตองฝกตามวงจรคุณภาพ เพื่อนําปญหามาเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพของผลงานตอไปทําใหผูเรียนมีทักษะของประชาชนในศตวรรษท่ี ๒๑ สู ความตองการไทยแลนด ๔.๐ 
เปนการทํางานตอยอดสูชุมชนและหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง  
 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. สถานศึกษาควรเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของขอมูลท่ีทําเปนสารสัมพันธทาง Page Application โดยเพิ่มขอมูล
ท่ีเปนประโยชนสวนรวมท่ีไมเกี่ยวของโดยตรงกับสถานศึกษา เชน รณรงคใหลดใชถุงพลาสติก แจงกิจกรรมท่ี
สําคัญของชุมชนเปนตน   
๒. สถานศึกษาควรจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถ่ินระบุช่ือ นามสกุล ขอมูลความรู /วิธีการ/ การนําไปใช 
จัดใหเปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทําเปนเอกสารรปูเลมเพื่อบริการแกผูท่ีสนใจ   
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ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ กระบวนคิด 
การวิเคราะห ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและเขาถึงแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก พรอมท้ัง สรางวิธีการ
สอนในรูปแบบ 4 Noble Truth โดยนําตามแนวคิด Constructionism จากการอบรมมาใช เปน แนวการ
สอน ๔ ข้ันตอน ครูควรนําวิธีการสอนนี้ตอยอดใหชัดเจน ขยายผลใหเปนแนวสอนของโรงเรียน มหรรณพาราม 
และผลงานท่ีผูเรียนทําจากการเรียนรู สรุปรวบรวมผลวิธีการสอนปรับปรุงพัฒนาจนเปน นวัตกรรมของ
สถานศึกษา ขยายผลออกสูสาธารณชนจนเปนท่ียอมรับในวิธีการสอนรูปแบบ 4 Noble Truth ของมหรรณ
พาราม 
                 
ผลการประเมินความโดดเดน 
                                   

ประเด็น / เร่ืองท่ีโดดเดน ระดับคุณภาพ 
 

.............................................................................. 

........................ไมม.ี................................ 

.............................................................................. 

............................................................................... 

. 

  เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับ  
      ระดับนานาชาติ (C3) 
  เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับ 
      ระดับชาติ (C2) 
  เปนตนแบบหรือมีความโดดเดน ระดับทองถ่ิน 
/  
      ภูมิภาค (C1) 
 ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมิน 
     ความโดดเดน 
 

 
      ๑.๑๒ ผลงานดีเดน /รางวัล / ผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  ของสถานศึกษา 
     ไมมี 
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โครงสรางการบรหิารงาน  โรงเรียนมหรรณพาราม 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
นายวิจิตร  สมบัติวงศ 

คณะกรรมการสถานศกึษา คณะกรรมการเครือขา่ยผูป้กครอง 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 

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

กลุมบริหารวิชาการ 
นายอภิชาติ  แสนโคตร 

กลุมบริหารบุคคล 
นายธีระพันธ  นาคายน 

กลุมบริหารงบประมาณ 
นางธิดารัตน  บูรณวนิช 

กลุมบริหารทั่วไป 
นางสาวกิตติภา  นิมา 

1. งานวางแผนกิจการนักเรียน 
2. งานบริหารกิจการนักเรียน ความประพฤติ 
ระเบียบวินัย ระดับชั้น 
3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4. งานสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
5. งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและ
สภานักเรียน 
6. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ปญหาทางเพศ ฯลฯ 
7. งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการ
นักเรียน เครือขายผูปกครอง 
8. งานโครงงานคุณธรรม ประวัติขอมูล
นักเรียน 
9. งานบริหารกลุมบริหารงานบุคคล 
10. งานวางแผนอัตรากําลัง บรรจุ แตงต้ัง 
11. งานลงเวลา การลา มาสาย 
12. งานดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
13. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชฯ 
14.งานสงเสริมวิทยะฐานะ อบรม ศึกษาดู
งาน 
15. งานแผนงานและประเมินผลการ

 

1. งานบริหารการเงิน 
2. งานบริหารบัญช ี
3. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 
4. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
5. งานประเมินผลการดําเนินงานการเงิน
และพัสดุ 
6. งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ 
7. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
8. งานจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
9. งานคํานวณตนทุนผลผลิต 
10.งานควบคุมภายใน 
11. งานประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน
และประกันคุณภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

1. งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
2.งานบริการอาคารเรียน  หองเรยีน หอง
บริการ หองพิเศษ และอาคารประกอบ 
3. งานโภชนาการและบริหารนํ้าด่ืม 
4. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
5. งานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ สรางและ
เผยแพรเกียรติประวัติโรงเรียน 
6. งานโสตทัศนศึกษา 
7. งานรักษาความปลอดภัย เวรประจําวัน
และวิทยุสื่อสาร 
8. งานประเมินผลการดําเนินงานอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอม 
9. งานวางแผนงานธุรการ งานบริหารงาน
ธุรการและ e-office และงานสํานักงานกลุม
บริการท่ัวไป 
10. งานยานพาหนะ 
11. งานสวัสดิการ 
12. งานตรวจสอบภายใน 
13. งานประเมินผลการดําเนินงานธุรการ 
14. งานสํานักงานผูอํานวยการ 
15. งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน งานใหบริการชุมชน และมีสวน
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๒. วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และกลยุทธของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน 

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรม ตามวิถีไทย 

พันธกิจ 

1. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพ มีทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขาติ และมาตรฐานสากล  
4. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง  
5. จัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกในความเปนไทย รักษา สืบสาน และถายทอดวัฒนธรรมของทองถ่ินและของ

ชาติ  
6. จัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม รูเทาทันการเปล่ียนแปลงภาวการณของโลก เพื่อเปน

สมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน  
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  
8. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูดวยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล  
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
10. ประสานความรวมมือระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และองค 
กรอื่นๆ ในการจัดการศึกษา 

 

เปาหมาย 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ใหเปนคนดี มีความรู ตามมาตรฐานการศึกษา มีความภาคภูมิใจ

ในความเปนไทยและสามารถดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนความเปนสากล 
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กลยุทธ 

 กลยุทธท่ี 1 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บน

พื้นฐานความเปนไทย  

 กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและทางเลือกในการเขารับการศึกษาข้ันพื้นฐานดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  

 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูและทักษะ ตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

 กลยุทธท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ และเปน

ครูมืออาชีพ  

 กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ดวยวิธีท่ีหลากหลาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 กลยุทธท่ี 6 สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายผูปกครอง ชุมชนและองคกรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและ

เอกชนในการจัดการศึกษา  

 กลยุทธท่ี 7 พัฒนาแหลงเรียนรูส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
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๓. โครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(ระบุช่ือโครงการสําคัญท่ีใชขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา)    
                       
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ช่ือโครงการ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน/ติวยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  เชน  

- กิจกรรมติว o-Net ม.3 และ ม.6 
- กิจกรรมติว GAT/PAT  
- กิจกรรมมหรรพนิทรรศวิชาการ 
- กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
- กิจกรรมแขงชันทักษะการงานอาชีพ 
- การแขงขันเครื่องบินพลังหนงัยาง 
- กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

2.  โครงการสงเสริมความสามารถในการเรียนรูและสนับสนุนการ
พัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องของผูเรียน 

- กิจกรรมคายคณิตศาสตร 
- กิจกรรมหมากลอม 
- กิจกรรมMath Day 
- กิจกรรมคายบูรณาการวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(หองเรียน

พิเศษ smart class) 
- การทดลองทางวิทยาศาสตร 
- กิจกรรมฐานวิทยคิดสนุก 
- วันวิทยาศาสตร 
- คายศิลปะ 
- กิจกรรมเปดโลกอาชีพ 
- วันภาษาไทย สุนทรภู 
- ฐานการเรียนรูทักษะทางสังคมศึกษา 
- Social Studies Day 
- กิจกรรม Short Film MN 
- Chill Out on Wednesday 
- Crossword เพื่อการสรางทักษะดานภาษาอังกฤษ 
- Singing Contest 
- คายภาษาตางประเทศ 
- Japanese is fun 
- Foreign Language Festival 
- กิจกรรมการประกวด  MISS ASEAN MN 
-  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ช่ือโครงการ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน(ตอ) -   กิจกรรม  History Camp 
-   กิจกรรม Democracy Paint 
-   กิจกรรมสงเสริมความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 1. โครงการสงเสริมคุณลักษณะคานิยมท่ีดี ภูมิใจในทองถ่ินและ

ความเปนไทยเพื่อศักด์ิศรี ม.ณ. 
-    กิจกรรมคายลูกเสือ      
-    กิจกรรมคายยกระดับภาวะผูนําและทํางานเปนทีม 
-    กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก       
-    กิจกรรมแขงขันการประกวดพานไหวครู 
-    กิจกรรมวันลอยกระทง      
-    กิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 
-    กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีน 

2. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
-    กิจกรรมรณรงควันตอตานยาเสพติด     
-    กิจกรรม cover  dance 
-    กิจกรรมแขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
-    กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป 
-    กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 
-    กิจกรรมลานกีฬาตานยาเสพติด 
-    กิจกรรมพบนักจิตวิทยาการปรึกษา 

3.  โครงการอนุรักษความเปนไทยคงไวดวยจิตสาธารณะเลิศทักษะสู
สากล 

- กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมอาเซียน 
- กิจกรรมประกวดมารยาท 
- กิจกรรมเลานิทานคุณธรรม 
- คายศิลปะ 

4.  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-    กิจกรรมคายคุณธรรมทุกระดับช้ัน 
-    กิจกรรมสาธารณะประโยชน 
-    กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
-    การประกวดโครงงานคุณธรรม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ช่ือโครงการ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  งานสํานักงานผูอํานวยการ 
2.  งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ 
3.  งานสํานักงานกลุมบริหารบุคคล 
4.  งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ 
5.  งานสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป 
6.  งานพัฒนาหลักสูตร 
7.  งานรับนักเรียน 
8.  งานอัตรากําลังบุคคล 
9.  งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
10.  งานเครือขายผูปกครอง(สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขาย
ผูปกครอง ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ) 
11.  งานประชุมผูปกครอง 
12.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
13.  โครงการพัฒนาครูใหมีคุณลักษณะท่ีดีและมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวัดผลตามสภาพจริง 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการมีวิทยฐานะตาม ว.21 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ Coding 
กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 
14.  โครงการพัฒนาส่ือและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอน 
การพัฒนาหองศูนยการเรียนรูภาษาจีน 
พัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ 
15.  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 
16.  โครงการเรียนฟรี 15 ป 
17.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (งานตรวจสอบภายใน) 
18.  โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย บํารุงส่ิงปลูก
สราง ผลิตเอกสาร 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ช่ือโครงการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 1.  โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
-    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมชุมนุม)  
-    กิจกรรมกํากับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร 
-    กิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 
-    กิจกรรมสอนซอมเสริม 

2.  โครงการพัฒนาส่ือการสอนและพัฒนาสภาพแวดลอม 
-    ผลิตส่ือนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุมสาระฯ 
-    กิจกรรมสงเสริมการจัดทําแผนการสอน 

3.  โครงการหองเรียนพิเศษ  Smart Class 
4.  โครงการนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
5.  งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
6.  งานนิเทศการศึกษา 
7.  งานทะเบียนและเอกสารทางการศึกษา 
8.  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
9.  งานหองสมุดและแหลงเรียนรู 
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มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ :  ระดับดีเลิศ    

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 

 โรงเรียนมหรรณพารามไดสงเสริมคุณภาพผูเรียนท่ีครอบคลุมทุกดาน  ท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
และดานคุณลักษณะท่ีพคงประสงคของผูเรียน  การสงเสริมดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนนั้นโรงเรียนได
จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  เชน  การติว  O-Net  ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  จัดติว  GAT-PAT  ใหกับนักเรียนกอนการเขาสอบทุกปการศึกษา  รวมท้ัง
กิจกรรมอีกมากมายท่ีชวยพัฒนาความรู  เชน  การสงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาทุกกลุมสาระ  เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดมีทักษะและนิสัยรักการอาน    โรงเรียนมหรรณพา
รามไดจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานทุกสัปดาห  สัปดาหละ  1  ครั้ง  และผูเรียนทุกคนมีสมุดบันทึก
รักการอาน  งานวิชาการยังไดจัดกิจกรรมมหรรณณนิทรรศวิชาการโดยมีกิจกรรมใหนักเรียนไดเขารวมเพื่อใช
ความรูความสามารถและความถนัดของตนเองเขารวมกิจกรรมในแตละฐานครบท้ัง  8  กลุมสาระ  มีการแขงขัน
ทักษะตางๆในงานมหรรณนิทรรศวิชาการ  มีนักเรียนจากตางโรงเรียนเขารวมการแขงขันดวย  เชน  การแขง
ขันหมากลอม  การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และการแขงขันทักษะทางดานภาษา  กีฬาและ
การแสดง  เปนตน  นอกจากนี้โรงเรียนมหรรณพารามยังมีโครงการสงเสริมความสามารถในการเรียนรูและ
สนับสนุนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องของผูเรียน  ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมคายตางๆ  เชน  คณิต
คณิตศาสตร  ในคายจะมีการจัดฐานกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและการเรียนรูของผูเรียน  มีการบูรณาการ
ความรูเขากับรายวิชาตางๆ  คายบูรณาการวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มีฐานกิจกรรมท่ีเปน  STEM  ศึกษา  มี
วิทยากรท่ีเช่ียวชาญในการใหความรู  คายภาษาตางประเทศ  มีชาวตางชาติมารวมเปนวิทยากรเพื่อใหผูเรียนได
ฝกใชภาษาจากเจาของภาษาโดยตรง  กิจกรรม  History Camp  เปนการจัดใหผูเรียนไดเขาคายเพื่อเรียนรู
เรื่องราวของประวัติศาสตร  ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมฐานตางๆเกี่ยวกับทักษะทางสังคม  โรงเรียนมีการสงเสริม
และจัดกิจกรรมใหผูเรียนอยางหลากหลายและตอเนื่อง  เชน  กิจกรรม Math Day  สงเสริมทักษะทางดาน
คณิตศาสตร  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร  ภายในกิจกรรมประกอบดวยการทดลองทางวิทยาศาสตร  ฐานวิทยคิด
สนุก  กิจกรรมวันภาษาไทย  มีการแขงขันทักษะทางดานภาษาไทยใหนักเรียนไดเขารวม  เชน  การแขงขันคัด
ลายมือ  การแขงขันแตงกลอน  การแขงขันวาดภาพ  การแขงขันอานทํานองเสนาะ  เปนตน  กิจกรรม Social 
Studies Day  มีการจัดฐานกิจกรรมและการแขงขันท่ีหลากหลาย  เชน  ฐานการเรียนรูทักษะทางสังคม  การ
ประกวด  Miss Asean MN  การแขงขันวาดภาพ  (กิจกรรม  Democracy Paint)  กิจกรรม  Short Film MN  
เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการตัดตอหนังส้ัน  นอกจากนี้โรงเรียนมหรรณพารามยังสนับสนุนทักษะทางดานภาษา
ใหกับผูเรียนโดยจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดกลาแสดงออกทางภาษา  เชน  กิจกรรม Chill Out On 
Wednesday  ฝกใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาตางประเทศทุกวันพุธ  กิจกรรม Singing Contest  เปนกิจกรรมท่ี
ใหผูเรียนไดฝกการออกเสียงจากการรองเพลง  กิจกรรม Japanese is fun กิจกรรม Forign Language 
Festival  นอกจากจะสงเสริมทักษะทางดานวิชาการใหกับผูเรียนแลวโรงเรียนยังสงเสริมทักษะทางดานอาชีพ
เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูและทักษะพื้นฐานทางดานอาชีพโดยการจัดกิจกรรมเปดโลกอาชีพ  มีการจัดฐาน
กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียนไดเขารวมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 การสงเสริมดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  โรงเรียนมหรรณพารามไดจัดโครงการสงเสริม
คุณลักษณะคานิยมท่ีดี  ภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยเพื่อศักด์ิศรี ม.ณ. เชน  กิจกรรมคายลูกเสือเนตรนารี  
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อฝกใหผูเรียนเกิดความสามัคคี  มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานสามารถอยูรวมกันบน
ความแตกตางท่ีหลากหลาย  กิจกรรมคายยกระดับภาวะผูนําและทํางานเปนทีม  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู
กระบวนการคิดการทํางานในภาวะผูนําและผูตามท่ีดีก  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  เปนการรณรงคใหทุกคนได
ทราบถึงอันตรายท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่  มีการเดินรณรงค  จัดกิจกรรมบนเวทีเพื่อใหผูเรียนรูจักใชเวลาวางให
เกิดประโยชนหางไกลจากยาเสพติด  กิจกรรมแขงขันการประกวดพานไหวครูโดยใหผูเรียนในช้ันเรียนไดรวมกัน
ออกแบบพานไหวครูไดรวมกันสรางสรรคผลงานและไดเรียนรูถึงความสําคัญของการไหวครู  กิจกรรมวันลอย
กระทง  จัดใหมีการสงตัวแทนของแตละหองมารวมทําการประดิษฐกระทงเพื่อสงเขาประกวดและรวมขายเพื่อ
นําเงินเขาทําบุญท่ีวัดและเปนทุนการศึกษา  กิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี  โรงเรียนจัดใหทุกระดับช้ันรวม
ทําบุญตักบาตรแบงเปนสัปดาหละ 1 ระดับช้ันทุกเชาวันพฤหัสบดี  ดังนั้นผูเรียนทุกคนจะมีสวนรวมในการ
ทําบุญตักบาตร  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  เปนกิจกรรมการจัดเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนในแตละ
ปการศึกษา  ทุกคนจะมีสวนรวมในการเลือกต้ัง  ผูลงสมัครคณะกรรมการนักเรียนจะทําการหาเสียงกอนการ
เลือกต้ังเพื่อเปนการจําลองสถานการณใหใกลเคียงกับการเลือกต้ังของไทยในปจจุบัน  โครงการสงเสริมสุขภาวะ
ทางรางกายและจิตสังคม  เชน กิจกรรมรณรงควันตอตานยาเสพติด  มีการจัดประชาสัมพันธจัดกิจกรรมหนา
เวทีเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด กิจกรรม Cover  dance  เปดใหผูเรียนท่ีมีความสนใจและความถนัดในการ
แสดงไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม โดยมีการประกวดแขงขันการเตนแบงเปนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย    และเพื่อสงเสริมความสนใจและความสามารถของผูเรียนทางโรงเรียนไดมีการ
คัดเลือกนักกีฬาชนิดตางๆเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  โรงเรียนไดจัดการ
แขงขันกีฬาสีใหกับผูเรียนในทุกๆปการศึกษาเพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวมในการออกกําลังกายและไดรวมทํางานกับ
ผูอื่น  และจัดกิจกรรมลานกีฬาตานยาเสพติดข้ึนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเสริมสรางให
ผูเรียนมีภูมิคุมกันท่ีดีท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ  และอารมรทางสังคม  นอกจากจะสงเสริมความสามารถแลว
นั้นโรงเรียนยังจัดใหมีการตรวจสุขภาพและทําประกันอุบัติเหตุใหกับผูเรียนทุกๆปการศึกษาอีกดวยพรอมท้ังให
ผูเรียนไดรูจักตนเองไดรูจักวิธีการระงับอารมณไดฝกการรักษาสุขภาพจิตของตนเองโดยจัดใหมีกิจกรรมพบ
นักจิตวิทยาการปรึกษาโดยใชวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใหความรู  โรงเรียนสนับสนุนใหผูเรียน
ทุกคนมีจิตสาธารณะและความสํานึกรักในความเปนไทยโดยจัดโครงการอนุรักษความเปนไทยคงไวดวยจิต
สาธารณะเลิศทักษะสูสากล  ซึ่งมีกิจกรรมตางๆมากมายเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจ  เชน  กิจกรรมการ
แสดงวัฒนธรรมอาเซียน มีการแสดงวัฒนธรรมของประเทศตางๆโดยผูเรียนมีสวนรวมในการแสดง  มีการถาม 
ตอบ เพื่อชิงของรางวัล  กิจกรรมประกวดมารยาท  เปนการแขงขันรวมกันทุกระดับช้ัน  ซึ่งมีการคัดเลือก
ตัวแทนจากแตละหองเขาแขงขันและผูชนะจะเปนตัวแทนระดับโรงเรียนเขารวมการแขงขันภายนอกสถานศึกษา
ตอไปนี้  กิจกรรมเลานิทานคุณธรรม  ฝกใหผูเรียนไดใชการวิจารณญาณวาส่ิงใดควรทําส่ิงใดไมควรทํา  กิจกรรม
การเขาคายศิลปะ  มีฐานการเรียนรูในศาสตรของวิชาศิลปะท้ังดานดนตรีไทย  ดนตรีสากล  นาฏศิลป  การวาด
ภาพ  รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมสมัยกอนท่ีควรอนุรักษและสืบสานเอาไว  นอกจากนี้แลวโรงเรียนยังไดสงเสริมให
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยะธรรมเพื่อใชในการดําเนินชีวิตในสังคมโดยโรงเรียนมีโครงการโรงเรียนคุณธรรมและมี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย  เชน  กิจกรรมคายคุณธรรมทุกระดับช้ัน  กิจกรรมสาธารณะประโยชน  ผูเรียนทุกคนจะ
มีสมุดบันทึกกิจกรรมท่ีเกิดจากการอาสาไมวาจะเปนท่ีบาน  ท่ีโรงเรียนหรือท่ีสาธารณะ  กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม  จริยะธรรม  การประกวดโครงงานคุณธรรมในทุกระดับช้ัน  ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํา
โครงงาน  มีสวนรวมในการคิดวาจะทําอะไรท่ีเกิดประโยชนกับคนอื่นและสังคม 
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๒.  ผลการดําเนินงาน 
      จากการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของโรงเรียนมหรรณพาราม  
สงผลใหผูเรียนมีทักษะและความสามารถในดานตางๆมากข้ึน  ผูเรียนมีนิสัยรักการอานสามารถอาน เขียน ได
ถูกตองและคลองข้ึน  จากกิจกรรมทางดานภาษาตางๆไมวาจะเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศทําใหผูเรียน
มีพัฒนาการทางดานการส่ือสารไดดีข้ึนกลาท่ีจะส่ือสารเปนภาษาตางประเทศ  ไดเรียนรูวัฒนธรรมตางประเทศ  
มีทักษะดานการคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะห  สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่ออภิปรายและแกปญหาใน
สถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม  สามารถท่ีจะนําความรูไปตอยอดและแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนได  ผูเรียนได
พัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรอยางตอเนื่องจากการเขารวมกิจกรรมมหรรณนิทรรศท่ีทาง
โรงเรียนมหรรณพารามไดจัดข้ึน  มีความกลาท่ีจะแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตองและเหมาะสมสามารถสรางสรรค
ผลงานไดดวยตนเองจากการคิดคนและทดลองทางวิทยาศาสตร  ผูเรียนไดเรียนรูและฝกฝนการตัดตอวิดีโอเพื่อ
เขารวมการแขงขันจากการเรียนรูในกิจกรรม  Short Film MN ไดศึกษาเรียนรูและลงมือปฏิบัติจนสามารถสราง
ผลงานไดดวยตนเองเพื่อเขาแขงขันการประกวดหนังส้ันทําใหผูเรียนภูมิใจในตนเองและมีความสุขในการเรียน  มี
ความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในอนาคตได  นอกจากพัฒนาการ
ดานความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัดของผูเรียนท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับชวงวัย
ของผูเรียนแลวนั้น  ผูเรียนยังมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีดีข้ึนอยางชัดเจน  จากการประพฤติปฏิบัติและการ
เรียนรูจากกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนมหรรณพารามไดจัดข้ึน  ผูเรียนมีคานิยมท่ีดีในสถานศึกษา  มีความรักใน
สถาบันและเพื่อนรวมสถาบันจากกิจกรรมท่ีชวยสรางความสัมพันธตางๆ   ผูเรียนไดเรียนรูการปฏิบัติตัวเปนผูนํา
และผูตามท่ีดีเขาใจและยอมรับฟงผูอื่นมากข้ึนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตงตางและหลากหลาย  กลาท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายหนาช้ัน  ผูเรียนไดเรียนรูถึงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  เกิดความภูมิใจใน
ทองถ่ิน  ผูเรียนมีความตระหนักและรูคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีไทยท่ีดีงาม  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยะธรรม
รูจักเห็นใจคนอื่นรูจักชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นมากข้ึน  มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ  มีสุภาวะทางกาย  
อารมณ  และสังคมสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

๓.  จุดเดน 
           ๑.  ผู เรียนมีความสามารถในดานทักษะการคิดวิเคราะห   คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา  และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการคนควาเพื่อสรางองค 
ความรูใหม ๆ ท่ีเกิดจากการศึกษาคนควา  เนื่องจากสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและ 
ภายนอกหองเรียน  รวมถึงการเปดวิชาเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมุงเนนในผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

  ๒.  ผูเรียนมีทักษะชีวิตและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพเปนคนใฝรู ใฝเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตได                   
อยางพอเพียงตามศักยภาพ มีสุขภาพกาย  สุขลักษณะ  สุขภาพจิตท่ีดี  จิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผกับเพื่อนหรือบุคคล
อื่น  ท้ังนี้เนื่องจากผูเรียนไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู  มีสถานท่ีใหผูเรียนไดออกกําลังกาย                         
มีมุมพักผอน จึงสงผลใหผูเรียนมีลักษณะตามอัตลักษณ ของสถานศึกษา คือ ยิ้มงาย ไหวสวย 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

 

๔.  จุดควรพัฒนา 
     จากการท่ีสถานศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจําปตามแนวหลักสูตร แกนกลาง
หลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนตามาตรฐานท่ีตนสังกัดกําหนด  ทําใหผ ูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมอยาง
หลากหลาย  สําหรับนวัตกรรมดานผูเรียนท่ีสถานศึกษาควรสงเสริมและใหความสําคัญ  คือทักษะการสรางงาน
และการสรางอาชีพในกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยครูผูสอนควรฝกใหผูเรียนศึกษาและสํารวจความ  
ตองการของตลาดมาเปนแนวในการสรางผลงานหรือช้ินงาน  เชน  การผลิตหนังส้ัน  หรือการทําการตูน
แอนิเมชัน  เปนตน  ซึ่งผูเรียนมีความสนใจและมีทักษะจัดทําผลงานเพื่อเสริมสรางในการสรางงานสรางอาชีพ  
ผูเรียนตองฝกตามวงจรคุณภาพเพื่อนําปญหามาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลงานตอไป ทําใหผูเรียน
มีทักษะของประชาชนในศตวรรษท่ี ๒๑  สูความตองการไทยแลนด ๔.๐  เปนการทํางานตอยอดสูชุมชนและ  
หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง     

 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ :  ระดับดีเลิศ      

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 

           โรงเรียนมหรรณพารามมีกระบวนการบริหารงานแบบ  PDCA  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีวิสัยทัศน
กวางไกลในการบริหารงานและเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน  มีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพนําการ
บริหารจัดการแบบมีสวนรวมเขามาใชท้ังฝายบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  
ผูปกครอง  ชุมชน  และนักเรียนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  โรงเรียนแบงโครงสรางการบริหารออกเปน  4  
กลุม  ไดแก  กลุมบริหารวิชางานการ  กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมบริหารงานงบประมาณ  กลุมบริหารงาน
ท่ัวไป  โรงเรียนไดกําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจของโรงเรียนไวอยางชัดเจนมีความสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน  สภาพชุมชน  และความตองการของชุมชน  โรงเรียนมีการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาทุกปการศึกษา  โดยไดความรวมมือจากฝายบริหารคณะกรรมการสถานศึกษา  
เครือขายผูปกครอง  บุคลากรทางการศึกษาทุกทาน  ผูปกครองและนักเรียนทุกคน  งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาจัดใหมีการประกาศใชมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายของกฎกระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานตนสังกัด  กําหนดและต้ังคาเปาหมายของแตละมาตรฐานการศึกษาโดยผานความเห็นชอบจาก
ฝายบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกปการศึกษา  มีการประเมินตนเองทุกปการศึกษา  จัดให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและหนวยงานตนสังกัดประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและทันตอการ
เปล่ียนแปลงในปจจุบัน  โรงเรียนดําเนินงานวชิาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และรอบดานทุกกลุมเปาหมาย  มีการบริหารจัดการอัตรากําลังของครูผูสอนใหเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวน
นักเรียนในแตละปการศึกษาจัดใหมีครูท่ีปรึกษาหองเรียนละ  2  ทาน  เพื่อชวยดูแลกํากับติดตามการเรียนและ
พฤติกรรมตางๆของนักเรียน  จัดทําระบบการรับสมัครนักเรียนตามนโยบายของตนสังกัด  มีการประชุม
ผูปกครองทุกปการศึกษาเพื่อแจงกําหนดการ  นโยบายในการบริหารงาน  และกฎระเบียบตางๆใหผูปกครอง
ไดรับทราบรวมกัน  ฝายบริหารสงเสริมใหมีการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีคุณลักษณะท่ีดีและมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  เชนการจัดใหมี
การอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา  อบรมการวัดผลตามสภาพจริง  พัฒนาบุคลกรเกี่ยวกับการมีวิทยะฐานะ

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

ตาม ว.21  อบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ  Coding  กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  PLC  
นอกจากนี้โรงเรียนยังไดใสใจในเรื่องของความปลอดภัยของสถานศึกษา  จัดใหมีการปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู  มีการพัฒนาส่ือการสอนทุกกลุมสาระ  พัฒนาศูนยการ
เรียนรูภาษาจีนใหพรอมสําหรับการศึกษาเรียนรูของผูเรียน  พัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ  และ
โรงเรียนยังไดจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรูมีบริการท่ีครอบคลุมทุกความตองการของ
ผูเรียน   

๒.  ผลการดําเนินงาน 
      โรงเรียนมหรรณพารามมีการบริหารจัดการท่ีเขมแข็ง  ฝายบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  
บุคลากรทางการศึกษา  ผูปกครอง  นักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนมีเปาหมาย  
วิสัยทัศน  พันธกิจของโรงเรียนท่ีชัดเจน  โรงเรียนมหรรณพารามผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ีจาก  
สมศ.  เมื่อวันท่ี  21-22  มิถุนายน  2562  ในระดับดีมากทุกมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีครอบคลุมทุกดานและทุกกลุมเปาหมายจัดใหมีการดําเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ีเนนผูเรียนรอบ
ดานรอยละ  100  ในแตละรายวิชามีครูผูสอนท่ีตรงกับหลักสูตรและเพียงพอกับจํานวนผูเรียน  ผูเรียนมีครูท่ี
ปรึกษาครบทุกหอง  ครูไดดูแลใกลชิดกับผูเรียนไดทําความรูจักผูเรียนทุกคนโดยการเยี่ยมบานนักเรียนครบรอย
ละ  100  ครูและบุคลกรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพครบทุกคนคิดเปนรอย
ละ  100  สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนมีความพรอมสําหรับการจัดการเรียนเรียนสอน  มีส่ือการสอนท่ีพรอม
เหมาะสมและเพียงพอกับผูเรียน  มีระบบเทคโนโลยีท่ีพรอมใหผูเรียนไดเรียนรูมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอกับ
จํานวนผูเรียน   

๓.  จุดเดน 
๑.  ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน  สามารถสราง

วัฒนธรรมองคกรท่ีดี  ใหครูมุงมั่นทุมเทในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มประสิทธิภาพ  
๒.  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมากดวยประสบการณจากหลากหลายสาขาอาชีพมี

บทบาทสําคัญในการรวมขับเคล่ือนการศึกษา  ไดใหการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาทุกดาน  ท้ัง
แนวความคิด กําลังกาย  กําลังใจและทุนทรัพยและไดรับการสนับสนุนจากภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยากรมาให
ความรูดานตางๆแกผูเรียนอยางตอเนื่อง  

๓.  สถานศึกษาใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกสวนงาน  ผานกระบวนการวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ท่ีเขมขนและชัดเจนทุกข้ันตอนท้ังการวางแผน  ดําเนินการ  กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล
และนําผลไปปรับปรุงพัฒนางาน  ตลอดจนนําไปเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการในปถัดไป   

๔.  ครูและบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางรอบดานตรงกับภาระงานและ                
ความตองการท้ังการอบรมภายในสถานศึกษาโดยวิทยากรภายนอก การสงไปอบรมภายนอกและศึกษาดูงาน                   
ท่ีสถานศึกษาอื่น  

๕.  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีหัวหนางานรับผิดชอบ  สถานศึกษาดําเนินการ                    
รวบรวมขอมูลจากสวนงานสาระการเรียนรู  กลุมบริหารงาน  ตรวจสอบประมวลผล  นําเสนอและจัดเก็บทําใหข
อมูลครอบคลุม  ครบถวน  ถูกตองและเปนปจจุบัน  ผูบริหาร  ครู  บุคลากร ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเรียนรูและการบริหารตลอดจนการส่ือสารกับผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ไดสะดวกและ
มีคุณภาพ 
๔.  จุดควรพัฒนา 

1. อาคารเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
2. พื้นกระเบ้ืองในหองเรียนชํารุด 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับคุณภาพ :  ระดับดีเลิศ  

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมหรรณพารามไดจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีโครงการท่ีสงเสริม

ความสามารถและความถนัดของผูเรียนท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  เชน  การจัดใหมีการสอนกิจกรรมชุมนุม  

ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(นักศึกษาวิชาทหาร)  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายบางกลุมท่ีมีความสนใจ  นอกจากกิจกรรมท่ีสงเสริมความถนัดและ

ความสนใจของผูเรียนแลวทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน  เชน  การสอนซอมเสริม  

สําหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนออนในหองเรียนจัดสอนนอกเวลาเรียน  กิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียนให

คําปรึกษาเพื่อแนะนําแนวทางการเรียนท่ีเหมาะสมกับตัวผูเรียน  มีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนหองเรียน

พิเศษ  (Smart  Class)  สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถและสนใจในการเรียนทักษะทางดานการคิดคํานวณ

เปนพิเศษ  และโรงเรียนเห็นถึงความสําคัญของนักเรียนท่ีมีความบกพรองในดานสติปญญาใหไดรับโอกาสทาง

การศึกษาจึงจัดใหมีหองเรียนสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม (หองเรียนคูขนาน)  เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษา

เหมือนกับผูเรียนปกติและสามารถใหชีวิตอยูรวมกับผูอื่นได  โครงการพัฒนาส่ือการสอนและสภาพแวดลอม  

เชน  การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหพรอมในการเรียนรู  จัดสภาพแวดลอมในหองเรียนใหมีความสะอาดและ

ความพรอมในการใชงาน  การผลิตส่ือนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระฯ  มีแหลงการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมและจัดใหมีการบริการหองสมุดเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง  กิจกรรมสงเสริมการ

จัดทําแผนการสอน  ครูทุกทานมีแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนปจจุบันตามหลักสูตรและสถานการณท่ี

เปล่ียนแปลง  มีการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนท่ีคอยเสริมแรง  กระตุนใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรูมี

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก  ครูผูสอนมีวิธีการสอน  การตรวจสอบและประเมินผลผูเรียนดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย  มีการประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียนโดยครูทุก

ทานมีวิจัยในช้ันเรียนทานละ  1  เลม  ทุกภาคเรียน  โรงเรียนมหรรณพารามมีการนิเทศการสอนของครูทุกภาค

เรียน  โดยฝายบริหารและสวนของกลุมสาระฯ เพื่อใหครูผูสอนไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน  

ทางโรงเรียนมีการนําผลการวัดและประเมินผลของผูเรยีนมาแลกเปล่ียนปญหาระหวางครูกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียน

ไดเห็นถึงปญหาของตน  เพื่อหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนตอไป   
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๒.  ผลการดําเนินงาน 
      ผูเรียนไดเรียนรูในส่ิงท่ีตนเองถนัดและสนใจ  พัฒนาความสามารถของตนเองไดตรงตามความตองการ  
มีความสุขกับการเรียนมีความพยายามในการเรียนมากข้ึน  ไดรูจักตนเองมากข้ึนจากการเลือกเรียนกิจกรรม
ชุมนุม  มีพัฒนาการทางดานการเรียนรูไดดีข้ึนจากกิจกรรมการสอนซอมเสริม  ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ
เรียนสามารถท่ีจะเรียนรูรวมกับผูเรียนปกติได  สามารถใชชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  ผูเรียนไดศึกษา
คนควาและเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  มีหนังสือใหยืมอานจากหองสมุด  ไดรูจักตนเองจาก
ขอมูลยอนกลับ  จากการวิเคราะห  การตรวจสอบ  การวัดและประเมินผลของครูผูสอน  มีทัศนคติท่ีดีและกลา
ท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู  พรอมและเปดใจท่ีจะใหครูผูสอนไดชวยพัฒนาและสงเสริมการเรียนของตนเอง  ครู
พัฒนาส่ือและการสอนของตนเองไดตรงกับความตองการของผูเรียน  มีส่ือการสอนท่ีเหมาะสมไดใชเทคโนโลยี
เขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน  ครูไดพัฒนาตนเองใหมีความเช่ียวชาญในการสอนจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู  จากการประเมินผลการเรียนของผูเรียนรายบุคคล  จากการทําวิจัยในช้ันเรียน  ไดรูแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองพัฒนาส่ือการสอนปรับเปล่ียนวิธีการสอนของตนเองใหเหมาะสมกับผูเรียน 

 
๓.  จุดเดน 
      ๑.  ครูเปนครูแนวใหมท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดคลองตัว  สถานศึกษาจัดใหทุกหองเรียน
มี เครื่องโปรเจคเตอร  โทรทัศน  โนตบุค  เพื่อใหครูใชในการจัดการเรียนรูและผูเรียนไดใชสืบคนขอมูลท่ีตอง
การ 

   2. ครูใหความเอาใจใสผูเรียนอยางท่ัวถึงเสมอกันท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนรวม ปลูกฝงใหผูเรียนดูแล ช
วยเหลือซึ่งกันไมเอาเปรียบเพื่อน  สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันแบงปนความคิดซึ่งกันและกันและเรียนรูรวม
กันอยางมีความสุข    

 3.  ครูมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและแกปญหาผูเรียนสัปดาหละครั้ง  เพื่อใหไดขอมูลสะทอน
กลับ  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในรปูแบบของ PLC 

 
๔.  จุดควรพัฒนา 
      1.  ควรมีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหไดดวยตนเอง 
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(เสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ตามเปาหมายและความสําเร็จท่ีเปนจริง  จําแนกตามราย
มาตรฐานการศึกษา / ประเด็นการพิจารณา) 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
 

ระดับคุณภาพของ
มาตรฐาน 

คา
เปาหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน   ระดับดี
เลิศ 

ระดับ 
ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   ระดับ 
ดี 

ระดับ 
ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   ยอดเยี่ยม ระดับ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา   

ยอดเยี่ยม ระดับ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ   

ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ดีเลิศ 

รวมทุกมาตรฐาน ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ดีเลิศ 
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       ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม  
  โรงเรียนมหรรณพารามมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยูในระดับคุณภาพ ระดับ
ดีเลิศ   โรงเรียนมหรรณพารามมีการบริหารจัดการท่ีเขมแข็ง  ฝายบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากร
ทางการศึกษา  ผูปกครอง  นักเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  
พันธกิจของโรงเรียนท่ีชัดเจน  ฝายบริหาร  ครู  และผูปกครองรวมกันพัฒนาและสงเสริมผูเรียนในการจัด
โครงการและกิจกรรมตางๆท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียน  ครูผูสอนมุงเนนใหผูเรียนไดฝกฝนและลงมือทํา
กิจกรรมการเรียนรูตางๆจากความสนใจและความถนัดของผูเรียน  มีการสงเสริมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  ทําใหผูเรียนมีทักษะและความสามารถในดานตางๆมากข้ึน  ผูเรียนมีนิสัยรักการอานสามารถอาน 
เขียน ไดถูกตองและคลองข้ึน  ผูเรียนมีพัฒนาการทางดานการส่ือสารท่ีดี  มีทักษะดานการคิดคํานวณ  การคิด
วิเคราะห  สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่ออภิปรายและแกปญหาในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม  มีความ
กลาท่ีจะแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตองและเหมาะสมสามารถสรางสรรคผลงานไดดวยตนเอง  ผูเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองและมีความสุขในการเรียน  มีความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพสามารถนําความรูไปใชใน
การดําเนินชีวิตในอนาคตได ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยะธรรมรูจักเห็นใจคนอื่นรูจักชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นมากข้ึน  มี
สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ  มีสุภาวะทางกาย  อารมณ  และสังคมสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข  ทางโรงเรียนยังตองพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหเขมขนมากข้ึนเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนอยูในเกณฑคอนขางตํ่า 

 
      ๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปตอไป   
                   โรงเรียนมหรรณพารามมีแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  โรงเรียนจะนําผลการประเมินตนเองจากการจัดโครงการ/กิจกรรม  มา
วิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมใหดียิ่งข้ึน  ผูบริหารคณะครูและผูเกี่ยวของจะ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมทางดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนอยางตอเนื่องและนําผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนมาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุและดําเนินการพัฒนา  ปรับปรุง  จัดกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนใหมากข้ึน  โรงเรียนจะเนนย้ําใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อพัฒนา
ความสามารถและสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพในการเรียน  โรงเรียนจะสงเสริมกิจกรรมท่ีฝกกระบวนการคิดการ
ส่ือสารท่ีหลากหลาย สงเสริมกิจกรรมท่ีฝกใหผูเรียนกลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม  ฝกใหผูเรียนมีความ
ประพฤติท่ีเหมาะสม  มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดีตามวัย  ครูทุกคนจะดําเนินการพัฒนาตนเองเพื่อใหมี
ความเช่ียวชาญทางอาชีพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อใหมีความชํานาญและความสามารถในการพัฒนา
ผูเรียน 
 
      ๔.๓  ความตองการและการชวยเหลอื 
             -  งบประมาณในการจัดสรางอาคารเรียนเนื่องจากจํานวนหองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
 
  
 
 

สวนท่ี ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความตองการชวยเหลือ 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งโรงเรียนมหรรณพาราม 
ท่ี  61/๒๕๖2 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําปการศึกษา  ๒๕๖2  
.................................................. 

 ดวยการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประเมินคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนจึงแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษาและอํานวยการ 
นายวุฒิชัย  วรชิน   ประธานกรรมการ 
นายสายัณห    โพธิ์ไพจิตร          รองประธาน 
นางนาฏณฎา  ชมภูนุช   กรรมการ 
นางธิดารตัน  บูรณวนิช  กรรมการ 
นายอภิชาติ  แสนโคตร  กรรมการ 
นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  กรรมการและเลขานุการ 
 

          หนาท่ี  ๑.  กําหนดแนวนโยบายและใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน 
   ๒.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   ๓.  กํากับและติดตามผลการดําเนินงาน 
 

๒. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นายศักด์ิสิทธิ์  สุวรรณบูลย  ประธานกรรมการ 
พระเทพสุตกวี     กรรมการ 
พระสมุหอนันต  โชติธัมโม  กรรมการ 
นายกนก   แสนประสริฐ  กรรมการ 
นายสัณห  อินตะไชยวงศ  กรรมการ 
นายพรเทพ     ตันติวานนท  กรรมการ 
นายศักรภพน  ธนปติ   กรรมการ 
นางสาวรัตนา   โลหะรัตน  กรรมการ 
นางสาวธนวิภา  สมศรี   กรรมการ 
พลอากาศโท เอกราช ชาติชัย   กรรมการ 
นางอังสนา  เกิดบุญสง  กรรมการ 
นายโสภณ  ยิ้มแยม   กรรมการ 
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นายธีรินทร  สุรางคศรีรัฐ  กรรมการ 
นายภัคพงษ  สอดสอง   กรรมการ 
นายวุฒิชัย   วรชิน   กรรมการและเลขานุการ 
 
 หนาท่ี  ๑.  ใหคําปรกึษาในการดําเนินงาน 

   ๒.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  ๓.  ประเมินกํากับและติดตามผลการดําเนินงานตางๆ 
  ๔.  อนุมัติผลการประเมินตนเองและรายงานประจําป 

 

๓. คณะกรรมการดําเนินงาน  
๓.๑  ฝายจัดเตรียมแหลงขอมูล (เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน รองรอย ใหขอมูลและจัดทําแฟม) 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๑) มีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
ผูเรียนมีทักษะในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนดในแตละระดับช้ัน 
นางสาวเครือวัลย   ปุจฉาการ           ประธานกรรมการ 
นางสาวรวิพร    บุญมณี   กรรมการ 
นางภิญุภา    บุญลักขะ                   กรรมการ 
นางสาวสุมนา      แทนบุญชวย  กรรมการและเลขานุการ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแกปญหา 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ  ใครครวญไตรตรอง  พิจารณาอยาง
รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ
แกปญหาอยางมีเหตุผล  

  นางสาวลักษณอนงค    ดงขุนทศ         ประธานกรรมการ 
นางสาวปยะวรรณ เรืองสา   กรรมการ 
นางสาวปยะเนตร มวงมีคา   กรรมการ 
นางสาวกาญจนา   วรสิงห               กรรมการและเลขานุการ 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
   ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม  

เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางส่ิงใหมๆ อาจเปนแนวความคิด  
โครงการ โครงงาน  ช้ินงาน ผลผลิต  

นายศักด์ิชัย  ราชนิยม   ประธานกรรมการ 
นางเสาวลักษณ  คงทน   กรรมการ 

   นางสาวจิราพร     ยกต้ัง   กรรมการและเลขานุการ 
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๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 
ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการพัฒนา

ตนเองและสังคมในการเรียนรู  การส่ือสาร  การทํางาน  อยางสรางสรรค  และมีคุณธรรม 
นายอาทิตย  พลสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
นายมานะ    ผิวผอง                    กรรมการ 
นางสาวพรพมิล    เครือวรรณ          กรรมการ 
นายอนุชา      บุญรินทร     กรรมการและเลขานุการ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม

ในดานความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  กระบวนการตาง ๆ รวมท้ังมีความกาวหนาในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลทดสอบอื่น ๆ  

นายอภิชาติ    แสนโคตร            ประธานกรรมการ 
นางลักขณา    เอื้อใจ                   กรรมการ 
นางสาวภิญญดา   พรมกลาง     กรรมการและเลขานุการ 

๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ัน

ท่ีสูงข้ึน การทํางานหรืองานอาชีพ 
นางสาวทวินนัท  ชุมจิตร   ประธานกรรมการ 
นางเทวี    โพธิ์ไพจิตร                กรรมการ 
นางสาวณฐพร  ชาวพงษ   กรรมการ 
นางสาวณภัทรวรัญญ  พิมพหลอ  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  

  ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา  มีคานิยมและ
จิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีงามของสังคม 
 นางอภิรดี    วัศราติยานนท  ประธานกรรมการ 
 นางสาวนิธิมา  อัศวบุญญาเลิศ  กรรมการ 
 นางสาวอรวรรณ  ราชแผน   กรรมการ 

นายศุภรัตน  แนวเนียม          กรรมการและเลขานุการ 
๒) มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย 

นายกฤติกร  บุญมี   ประธานกรรมการ 
นางวาสนา    นาครัตน           กรรมการ 
นางสาวกฤษณา   ประชากุล               กรรมการ 
นายกิตติภูมิ  มีมอญ   กรรมการและเลขานุการ 
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๓) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย  

เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี  
นางสาวสุนทรี    บุญจันทร              ประธานกรรมการ 
นางสาวสิริมา  ศรียาภัย   กรรมการ 
นางสาวพนาไพร    โกยรัมย   กรรมการ 
นางจารุวรรณ  ลูกนก   กรรมการและเลขานุการ 

๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ  และสังคม และแสดงออกอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข  เขาใจผูอื่น ไมมีความ
ขัดแยงกับผูอื่น  

นางสาววิมณเทียร เพาะบุญ  ประธานกรรมการ 
นางพรนภา     รัชนิพนธ             กรรมการ  
นายธีรธร      วิศวปติ                   กรรมการ 
นายอนุวัฒน  ไชยศิลป   กรรมการและเลขานุการ  

 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  
๒.๑ เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
     สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด รวมท้ังทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม 

นายณชพล    ฐานะอุดมมงคล     ประธานกรรมการ 
นางธิดารตัน    บูรณวนิช            กรรมการ 
นายธีระพนัธุ    นาคายน   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบท้ังในสวน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง   

 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีระบบการ
นิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  

นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  ประธานกรรมการ 
นางสาวอรยิา  วงษอินตา  กรรมการ 
นางสาวณัฐติญา   พุทธิโชติ      กรรมการ 
นางสาวปญชาน  สมภักดี   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ     
ทุกกลุมเปาหมาย 

   สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ท้ังดานการพพัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนผูเรียนรอบดาน  เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

กลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุมท่ี
เรียนรวมดวย  

นางสาวดลฤดี    ปสสา                     ประธานกรรมการ 
นางสาวเจนจิรา    เวียนสุข               กรรมการ 

  นางสาวจิราพร  ยกต้ัง        กรรมการและเลขานุการ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

   สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน  พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 

นางภคพร  ศรีดาวเดือน  ประธานกรรมการ 
นางสาวดวงเดือน   กลีบอุบล           กรรมการ 
นายสายัณห    โพธิ์ไพจิตร          กรรมการ 
นางสาวชนัตตา    ช่ืนจิตต                กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน  และ

สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย  
นายคะเณศร  สมรัตน   ประธานกรรมการ 
นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต  กรรมการ 
นายกาบีรอน  กรดดํา   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
นางสาวอรวรรณ   จิตประไพ           ประธานกรรมการ  
นางสาวภูสุตา    โสไกร                 กรรมการ 

 นางสาวกมลชนก  สุขอิ่ม   กรรมการและเลขานุการ  
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
๓.๑    จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนน
ผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไป
จัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปนและตองการ
ชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู 
นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  

นายดานิยาน  สันบากอ  ประธานกรรมการ 
นางสาวมยุรา  สิงสุข   กรรมการ 
นายนฤเทพ  บัวพัฒน   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒   ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
มีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใน

การจัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  
นายสุวิบูลย  พิมพศรวงษ         ประธานกรรมการ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

นางนาฏณฎา  ชมภูนุช   กรรมการ 
นางสาวไอรินลดา     สีมาพล   กรรมการและเลขานุการ  

๓.๓   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรัก

เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกนัอยางมีความสุข 
นางสาวจารุวรรณ   เทียนเงิน           ประธานกรรมการ 
นางสาวกิตติภา     นิมา                  กรรมการ 
นายวโรตม    ศรีรัตนพาทานนท    กรรมการและเลขานุการ 

๓.๔   ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรยีน 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใช

เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรยีนรู  

นายนําชัย  แสนศิลป  ประธานกรรมการ 
นางสาวกัญญา  รอบแควน  กรรมการ 
นางสาวกุลภัสสร  ปองคํา   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใชขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  
ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียนความรูและประสบการณรวมท้ังใหขอมูล

ปอนกลับเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู  
นางสาวผกายมาศ   เหมชูเกียรต์ิ    ประธานกรรมการ 
นางสาวจตุพร  วิรัตจริยาพร  กรรมการ 
นายศิวนัท      อะโนราช     กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการกํากับดูแล ใหคําปรึกษา และประสานงาน     
นายอภิชาติ  แสนโคตร มาตรฐานท่ี  1  
นายสายัณห    โพธิ์ไพจิตร        มาตรฐานท่ี  2 
นางนาฏณฎา  ชมภูนุช  มาตรฐานท่ี  2 
นางธิดารตัน  บูรณวนิช         มาตรฐานท่ี  3 
 

หนาท่ี 
1.  กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน 
2.  ใหคําปรกึษาแกคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามมาตรฐานท่ี

กําหนด 
 

5. คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนผลการดําเนินงาน 3 มาตรฐาน 
         ๑.  คณะกรรมการมาตรฐานท่ี ๑  ตรวจสอบทบทวนผลการดําเนินงาน มาตรฐานท่ี ๒  

๒.  คณะกรรมการมาตรฐานท่ี ๒  ตรวจสอบทบทวนผลการดําเนินงาน มาตรฐานท่ี ๓ 
 ๓.  คณะกรรมการมาตรฐานท่ี ๓  ตรวจสอบทบทวนผลการดําเนินงาน มาตรฐานท่ี 1 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

หนาท่ี 
๑. ตรวจสอบทบทวนแฟมสรุป SAR ของแตละมาตรฐานใหเปนไปตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
๒. ตรวจสอบเอกสาร รองรอย หลักฐานและการจัดทําแฟมใหครบสมบูรณ 
๓. ใหขอเสนอแนะและคําแนะนําท่ีเปนประโยชนเพิ่มเติม 

 
6. คณะกรรมการจัดทํา VTR รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  นายสุวิบูลย     พิมพศรวงษ  ประธานกรรมการ 
  นายอนุชา      บุญรินทร     รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกุลภัสสร  ปองคํา   กรรมการ 
  นายอาทิตย     พลสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 
หนาท่ี  

๑. จัดทําวีดิทัศน ปายนิเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
๒. จัดทําแผนพับและขอมูลการประเมินตนเองเพื่อเผยแพรแกสาธารณชน 

 
7. คณะกรรมการจัดทํารูปเลมรายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  ประธานกรรมการ  
นางสาวอรวรรณ   จิตประไพ  รองประธานกรรมการ 
นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต  กรรมการ  

   นางสาวณัฐติญา   พุทธิโชติ      กรรมการ 
   นางสาวปญชาน  สมภักดี   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี     
1. จัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง  ประสานงานและรวบรวมขอมูลทุกมาตรฐาน 
2. จัดทําวีดิทัศน ปายนิเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
3. จัดทําแผนพับและขอมูลการประเมินตนเองเพือ่เผยแพรแกสาธารณชน 
4. รายงานขอมูลการประเมินตนเองแกหนวยงานตนสังกัด  
5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

     ส่ัง  ณ วันท่ี  7  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖2      
 
 
 

               (นายวุฒิชัย   วรชิน) 
              ผูอํานวยการโรงเรียนมหรรณพาราม    

 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

 

 
 

คําสั่งโรงเรียนมหรรณพาราม 
ท่ี 168 / ๒๕62 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   
โรงเรียนมหรรณพาราม 

********************** 
ดวยการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประเมินคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบส่ี  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) โรงเรียนจึงแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อนิเทศติดตามการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี  ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาและอํานวยการ 

นายวุฒิชัย  วรชิน   ประธานกรรมการ 
นางธิดารตัน  บูรณวนิช  รองประธาน 
นายอภิชาติ  แสนโคตร  กรรมการ 
นางสาวกิตติภา   นิมา   กรรมการ 
นายธีระพนัธุ  นาคายน   กรรมการ 
นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  กรรมการและเลขานุการ 

          หนาท่ี   ๑.  กําหนดแนวนโยบายและใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานตางๆ 
   ๒.  ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ 
   ๓.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๔.  กํากับและติดตามผลการดําเนินงาน 
 

2.  คณะกรรมการดําเนินงาน  
๒.๑   ฝายอาคารสถานท่ี 
 นางสาวกิตติภา  นิมา   ประธานกรรมการ 

นายคะเณศร  สมรัตน   รองประธานกรรมการ 
นายประสิทธิ์  ระยะรวงชัย  กรรมการ    
นายประสงค  ใจช้ืน   กรรมการ    
นายจงกล  จุยประเสริฐ  กรรมการ    
นายสมพงษ  กอนแกว  กรรมการ    
นายบุญสง  บุญกล่ิน   กรรมการ    
นายมานะ  นิลโถม   กรรมการ    

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

นายนิรุตต์ิ  สุวรรณหงส  กรรมการ 
นายสุวิบูลย  พิมพศรวงษ  กรรมการและเลขานุการ 
 
หนาท่ี   ๑.  จัดเตรียมสถานท่ีรับการประเมินท่ีหองโสตฯ  

2.  จัดโตะ เกาอี้ (ผาปูโตะ / แจกันดอกไม)  และจัดสถานท่ีใหสะอาดเรียบรอย
สวยงาม 

   3.  ประสานงานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

๒.2  ฝายอาหาร  อาหารวางและเคร่ืองด่ืม 
 นางสาวกิตติภา  นิมา   ประธานกรรมการ 

นางสาวปยะเนตร   มวงมีคา   รองประธานกรรมการ 
นางสาวปญชาน  สมภักดี   กรรมการ 
นางสาวภูสุตา  โสไกร   กรรมการ 
นางกชกร  จ๋ิวรักษา   กรรมการ 
นายศิวนัท      อะโนราช     กรรมการและเลขานุการ 

          หนาท่ี   ๑.  จัดเตรียม อาหารวาง  เครื่องด่ืม  
   ๒.  จัดโตะ เตรียมอุปกรณในการรับประทานอาหาร / เครื่องด่ืม ใหพรอม 
   3.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

๒.3 ฝายจัดเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบการประเมิน 
นายอภิชาติ  แสนโคตร  ประธานกรรมการ 
นางธิดารตัน  บูรณวนิช  รองประธานกรรมการ 
นางสาวกิตติภา  นิมา   กรรมการ 
นายธีระพันธุ    นาคายน   กรรมการ  
นายณชพล    ฐานะอุดมมงคล   กรรมการ 
นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ   จิตประไพ  กรรมการ 
นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต  กรรมการ  
นางสาวกาญจนา  วรสิงห   กรรมการ 
นางอภิรดี  วัศราติยานนท  กรรมการ 
นางสาวนิธิมา  อัศวบุญญาเลิศ  กรรมการ 
นางภคพร    ศรีดาวเดือน  กรรมการ 
นายศุภรัตน  แนวเนียม  กรรมการ 
นางสาวสิริมา  ศรียาภัย   กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ เทียนเงิน  กรรมการ 
นางสาวเครือวัลย  ปุจฉาการ  กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข   กรรมการ 
นางสาวณฐพร  ชาวพงษ   กรรมการ 
นายนฤเทพ  บัวพัฒน   กรรมการ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

นางสาวณภัทรวรัญญ  พิมพหลอ  กรรมการ 
นางสาวรวิพร    บุญมณี   กรรมการ 
นางสาวผกายมาศ เหมชูเกียรต์ิ  กรรมการ 
นางสาวสุมนา  แทนบุญชวย  กรรมการ 
นายวโรตม  ศรีรัตนพาทานนท กรรมการ 
นายคะเณศร    สมรัตน   กรรมการ 
นายพุฒิพงศ    มะเดโช   กรรมการ 
นางสาวลักษณอนงค   ดงขุนทศ  กรรมการ 
นางสาวดลฤดี     ปสสา   กรรมการ 
นางสาวกัญญา     รอบแควน  กรรมการ 
นางสาวปยะวรรณ เรืองสา   กรรมการ 
นายศักด์ิชัย     ราชนิยม   กรรมการ 
นายดานิยาน     สันบากอ  กรรมการ 
นางสาวจิราพร     ยกต้ัง   กรรมการ 
นางสาวณัฐติญา   พุทธิโชติ      กรรมการ 
นางสาวภิญญดา   พรมกลาง     กรรมการ 
นางสาวชนัตตา     ช่ืนจิตต   กรรมการ 
นางสาวปยะเนตร มวงมีคา   กรรมการ 
นางสาวพรพมิล     เครือวรรณ  กรรมการ 
นางเสาวลักษณ     คงทน   กรรมการ 
นายนําชัย     แสนศิลป  กรรมการ 
นางสาวกุลภัสสร  ปองคํา   กรรมการ 
นางสาวปาฏลี     พรหมออน  กรรมการ 
นางลักขณา     เอื้อใจ   กรรมการ 
นายมานะ     ผิวผอง   กรรมการ 
นางเทวี   โพธิ์ไพจิตร  กรรมการ 
นางสาวดวงเดือน  กลีบอุบล  กรรมการ  
นายสุวิบูลย     พิมพศรวงษ  กรรมการ 
นายอาทิตย     พลสุวรรณ  กรรมการ 
นายอนุชา      บุญรินทร     กรรมการ 
นายศิวนัท      อะโนราช     กรรมการ 
นางสาววิมณเทียร เพาะบุญ  กรรมการ 
นางพรนภา     รัชนิพนธ  กรรมการ 
นายธีรธร  วิศวปติ   กรรมการ 
นายอนุวัฒน     ไชยศิลป   กรรมการ 
นายกฤติกร     บุญมี   กรรมการ 
นางวาสนา     นาครัตน  กรรมการ 
นายกิตติภูมิ  มีมอญ   กรรมการ 
นางสาวทวินนัท     ชุมจิตร   กรรมการ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

นางสาวสุนทร ี     บุญจันทร  กรรมการ 
นางสาวกฤษณา     ประชากุล  กรรมการ 
นางสาวภูสุตา     โสไกร   กรรมการ 
นายกาบีรอน    กรดดํา   กรรมการ 
นางสาวอารียา    วงษอินตา  กรรมการ 
นางสาวกมลชนก  สุขอิ่ม   กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ  ราชแผน   กรรมการ 
นางสาวปญชาน  สมภักดี   กรรมการและเลขานุการ 

          หนาท่ี   ๑.  จัดโตะวางเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 
   ๒.  ติดตามตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกอยางใหเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน 
   ๓.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   ๔.  จัดทําทะเบียนลงรับเอกสาร / หลักฐานท่ีครูนํามาใชประกอบการประเมิน 

๕.  ประจําหนาท่ีบนหองโสตฯ  ดูแลประสานงานกับคณะกรรมการ 
 

๒.4  ฝายนําเสนอและพิธีกร 
นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  ประธานกรรมการ 
นายนฤเทพ  บัวพัฒน   กรรมการ 
นายพุฒิพงศ    มะเดโช   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  ๑.  เปนพิธีกรดําเนินรายการ   
          ๒.  หัวหนางานประกันฯ นําเสนอระบบการประกันฯ ผลการประเมินตนเองของ

โรงเรียน 
   ๓.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามกําหนดการ 
 

๒.5  ฝายโสตทัศนศึกษา 
นายสุวิบูลย  พิมพศรวงษ  ประธานกรรมการ 
นายอาทิตย  พลสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต  กรรมการ 
นายสมพงษ  กอนแกว  กรรมการ 
นายอนุชา      บุญรินทร     กรรมการและเลขานุการ 

          หนาท่ี   ๑.  จัดเตรียมอุปกรณตางๆ  เชน  เครื่องฉาย / จอโปรเจคเตอร ในการนําเสนอ  
   ๒.  เตรียมเครื่องเสียง  ไมโครโฟน  ปล๊ักตอ  โพเดียม  ท่ีหองโสตฯ  
   ๓.  บันทึกภาพวีดิทัศน  ภาพนิ่ง  ระหวางการนิเทศติดตาม 
   ๔.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.6  คณะกรรมการนิเทศติดตาม 
  นางสาวธิดารัตน  บูรณวนิช  ประธานกรรมการ 
  นายอภิชาติ  แสนโคตร  รองประธานกรรมการ 
  นายธีระพนัธุ  นาคายน   กรรมการ 
  นางสาวกิตติภา  นิมา   กรรมการ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

  นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล  กรรมการ 
  นางสาวมยุรี   วังสะจันทานนท  กรรมการ 
  นางสาวปญชาน  สมภักดี   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาท่ี   ๑.  นิเทศติดตามเอกสารการทํางานของแตละกลุมสาระฯและกลุมบริหาร  
   ๒.  ใหคําแนะนําเพิ่มเติมในสวนของเอกสารท่ียังไมครบถวน  
 
 2.7  ฝายสรุปผลและประเมินผลการนิเทศติดตาม 
   นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  ประธานกรรมการ 
   นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล  รองประธานกรรมการ 
   นายธีระพนัธุ  นาคายน   กรรมการ 
   นายอิทธิณัติ  เสวกโกมล  กรรมการ 
   นางสาวณัฐติญา   พุทธิโชติ      กรรมการ 
   นางสาวปญชาน  สมภักดี   กรรมการและเลขานุการ  
  
  หนาท่ี   ๑.  สังเกตและบันทึกคําแนะนําของคณะกรรมการ  
   ๒.  สรุปผลการนิเทศติดตาม  
      

ส่ัง  ณ  วันท่ี  9  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

 
              (นายวุฒิชัย  วรชิน) 
              ผูอํานวยการโรงเรียนมหรรณพาราม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

กําหนดการนิเทศติดตามการเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกฯ 
โรงเรียนมหรรณพาราม 
วันท่ี 10 ตุลาคม 2562 

 
 
09.00 - 09.30 น.     ผูอํานวยการกลาวเปดงาน 
09.30 - 09.45 น.     สรุปมาตรฐานโรงเรียนตาม SAR ปการศึกษา 2561 
09.45 - 11.45 น.    ประธาน คณะกรรมการและทีมงานประกนัดําเนินการตรวจสอบประเมิน 

 (กลุมสาระฯ ละ 10 นาที) 
                          - กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 
                          - กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 
                          - กลุมสาระฯ ภาษาไทย 
                          - กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ 
                          - กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 
                          - กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
                          - กลุมสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา 
                          - กลุมสาระฯ ศิลปะ 
                          - กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและงานแนะแนว 
                          - กลุมบริหารวิชาการ 
                          - กลุมบริหารงบประมาณ 
                          - กลุมบริหารงานบุคคล 
                          - กลุมบริหารท่ัวไป 
11.45 - 12.00 น.   สรุปผลการกําหนดการนิเทศติดตามการเตรียมความพรอมในการรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกฯ โรงเรียนมหรรณพาราม 
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ฃ 
 

คําสั่งโรงเรียนมหรรณพาราม 
ท่ี 174 / ๒๕62 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการเตรียมความพรอมรับการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  1 

********************** 
ดวยการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ี

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประเมินคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบส่ี  จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  1  ได
กําหนดวันและเวลาเขานิเทศติดตามผลการดําเนินงาน  โรงเรียนจึงแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ
ในการดําเนินการเตรียมความพรอมรับการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  1  ดังนี้   

 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาและอํานวยการ 

นายวุฒิชัย  วรชิน   ประธานกรรมการ 
นางธิดารตัน  บูรณวนิช  รองประธาน 
นายอภิชาติ  แสนโคตร  กรรมการ 
นางสาวกิตติภา   นิมา   กรรมการ 
นายธีระพนัธุ  นาคายน   กรรมการ 
นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  กรรมการและเลขานุการ 

          หนาท่ี   ๑.  กําหนดแนวนโยบายและใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานตางๆ 
   ๒.  ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ 
   ๓.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๔.  กํากับและติดตามผลการดําเนินงาน 
 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน  
๒.1 ฝายจัดเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบการประเมิน 

นายอภิชาติ  แสนโคตร  ประธานกรรมการ 
นางธิดารตัน  บูรณวนิช  รองประธานกรรมการ 
นางสาวกิตติภา  นิมา   กรรมการ 
นายธีระพันธุ    นาคายน   กรรมการ  
นายณชพล    ฐานะอุดมมงคล   กรรมการ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ   จิตประไพ  กรรมการ 
นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต  กรรมการ  
นางสาวกาญจนา  วรสิงห   กรรมการ 
นางอภิรดี  วัศราติยานนท  กรรมการ 
นางสาวนิธิมา  อัศวบุญญาเลิศ  กรรมการ 
นางภคพร    ศรีดาวเดือน  กรรมการ 
นายศุภรัตน  แนวเนียม  กรรมการ 
นางสาวสิริมา  ศรียาภัย   กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ เทียนเงิน  กรรมการ 
นางสาวเครือวัลย  ปุจฉาการ  กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข   กรรมการ 
นางสาวณฐพร  ชาวพงษ   กรรมการ 
นายนฤเทพ  บัวพัฒน   กรรมการ 
นางสาวณภัทรวรัญญ  พิมพหลอ  กรรมการ 
นางสาวรวิพร    บุญมณี   กรรมการ 
นางสาวผกายมาศ เหมชูเกียรต์ิ  กรรมการ 
นางสาวสุมนา  แทนบุญชวย  กรรมการ 
นายวโรตม  ศรีรัตนพาทานนท กรรมการ 
นายคะเณศร    สมรัตน   กรรมการ 
นายพุฒิพงศ    มะเดโช   กรรมการ 
นางสาวลักษณอนงค   ดงขุนทศ  กรรมการ 
นางสาวดลฤดี     ปสสา   กรรมการ 
นางสาวกัญญา     รอบแควน  กรรมการ 
นางสาวปยะวรรณ เรืองสา   กรรมการ 
นายศักด์ิชัย     ราชนิยม   กรรมการ 
นายดานิยาน     สันบากอ  กรรมการ 
นางสาวจิราพร     ยกต้ัง   กรรมการ 
นางสาวณัฐติญา   พุทธิโชติ      กรรมการ 
นางสาวภิญญดา   พรมกลาง     กรรมการ 
นางสาวชนัตตา     ช่ืนจิตต   กรรมการ 
นางสาวปยะเนตร มวงมีคา   กรรมการ 
นางสาวพรพมิล     เครือวรรณ  กรรมการ 
นางเสาวลักษณ     คงทน   กรรมการ 
นายนําชัย     แสนศิลป  กรรมการ 
นางสาวกุลภัสสร  ปองคํา   กรรมการ 
นางสาวปาฏลี     พรหมออน  กรรมการ 
นางลักขณา     เอื้อใจ   กรรมการ 
นายมานะ     ผิวผอง   กรรมการ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

นางเทวี   โพธิ์ไพจิตร  กรรมการ 
นางสาวดวงเดือน  กลีบอุบล  กรรมการ  
นายสุวิบูลย     พิมพศรวงษ  กรรมการ 
นายอาทิตย     พลสุวรรณ  กรรมการ 
นายอนุชา      บุญรินทร     กรรมการ 
นายศิวนัท      อะโนราช     กรรมการ 
นางสาววิมณเทียร เพาะบุญ  กรรมการ 
นางพรนภา     รัชนิพนธ  กรรมการ 
นายธีรธร  วิศวปติ   กรรมการ 
นายอนุวัฒน     ไชยศิลป   กรรมการ 
นายกฤติกร     บุญมี   กรรมการ 
นางวาสนา     นาครัตน  กรรมการ 
นายกิตติภูมิ  มีมอญ   กรรมการ 
นางสาวทวินนัท     ชุมจิตร   กรรมการ 
นางสาวสุนทร ี     บุญจันทร  กรรมการ 
นางสาวกฤษณา     ประชากุล  กรรมการ 
นางสาวภูสุตา     โสไกร   กรรมการ 
นายกาบีรอน    กรดดํา   กรรมการ 
นางสาวอารียา    วงษอินตา  กรรมการ 
นางสาวกมลชนก  สุขอิ่ม   กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ  ราชแผน   กรรมการ 
นางสาวปญชาน  สมภักดี   กรรมการและเลขานุการ 

  หนาท่ี   ๑.  จัดโตะวางเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 
   ๒.  ติดตามตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกอยางใหเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน 
   ๓.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   ๔.  จัดทําทะเบียนลงรับเอกสาร / หลักฐานท่ีครูนํามาใชประกอบการประเมิน 

๕.  ประจําหนาท่ีบนหองโสตฯ  ดูแลประสานงานกับคณะกรรมการ 
๒.2  ฝายอาคารสถานท่ี 

นายสุวิบูลย  พิมพศรวงษ  กรรมการประธานกรรมการ 
นายศักด์ิชัย     ราชนิยม   รองประธาน 
นายประสิทธิ์  ระยะรวงชัย  กรรมการ    
นายประสงค  ใจช้ืน   กรรมการ    
นายจงกล  จุยประเสริฐ  กรรมการ    
นายสมพงษ  กอนแกว  กรรมการ    
นายบุญสง  บุญกล่ิน   กรรมการ    
นายมานะ  นิลโถม   กรรมการ    
นายนิรุตต์ิ  สุวรรณหงส  กรรมการ 
นางสาวปยะเนตร        มวงมีคา   กรรมการและเลขานุการ 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

หนาท่ี   ๑.  จัดเตรียมสถานท่ีรับการประเมินท่ีหองโสตฯ  
2.  จัดโตะ เกาอี้ (ผาปูโตะ / แจกันดอกไม)  และจัดสถานท่ีใหสะอาดเรียบรอย

สวยงาม 
   3.  ประสานงานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 ๒.3  ฝายตอนรับและประชาสัมพันธ 

 นางสาวกุลภัสสร  ปองคํา   ประธานกรรมการ 
นายอาทิตย     พลสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
นางสาวปยะวรรณ เรืองสา   กรรมการ 
นางสาวสิริมา  ศรียาภัย   กรรมการ 
นางสาวณภัทรวรัญญ  พิมพหลอ  กรรมการ 
นางสาวรวิพร    บุญมณี   กรรมการ 
นางสาวผกายมาศ เหมชูเกียรต์ิ  กรรมการ 
นายนฤเทพ  บัวพัฒน   กรรมการและเลขานุการ 

  หนาท่ี   ๑.  จัดทําปายตอนรับหนาโรงเรียน  ทางข้ึนหองโสตฯ   
 ๒. ประชาสัมพันธครู  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนใหทราบวาโรงเรียนจะรับการ

ประเมิน                                     
   ๓.  พากรรมการเดินไปประเมินตามสถานท่ีตางๆ ภายในโรงเรียน 

๔.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
๒.4  ฝายนําเสนอและพิธีกร 

นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  รองประธานกรรมการ 
นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล  กรรมการ 
นายอาทิตย     พลสุวรรณ  กรรมการ 
นายนฤเทพ  บัวพัฒน   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  ๑.  เปนพิธีกรดําเนินงานตางๆ  และนําเสนอ VTR แนะนําโรงเรียนในวนัท่ีมีการ

ประเมิน 
          ๒.  หัวหนางานประกันฯ นําเสนอระบบการประกันฯ ผลการประเมินตนเองของ

โรงเรียน 
   ๓.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามกําหนดการ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
  นายอภิชาติ  แสนโคตร  ประธานกรรมการ 

นายธีระพันธุ    นาคายน   รองประธาน 
นางสาวณัฐติญา   พุทธิโชติ      กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 นางธิดารตัน    บูรณวนิช  ประธานกรรมการ 

นายณชพล    ฐานะอุดมมงคล  รองประธาน 
นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  กรรมการและเลขานุการ 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 นางสาวจารุวรรณ   เทียนเงิน           ประธานกรรมการ 
 นายนฤเทพ  บัวพัฒน   รองประธาน 
 นางสาวสุนทรี    บุญจันทร  กรรมการ 

นางสาวทวินนัท  ชุมจิตร   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาท่ี   ๑.  จัดโตะวางเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 
   ๒.  ติดตามตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกอยางใหเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน 
   ๓.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   ๔.  จัดทําทะเบียนลงรับเอกสาร / หลักฐานท่ีครูนํามาใชประกอบการประเมิน 

๕.  ประจําหนาท่ีบนหองโสตฯ  เพื่อชวยตอบคําถาม ดูแล ประสานงานกับผูประเมิน  
๒.5  ฝายอาหาร  อาหารวางและเคร่ืองด่ืม 
 นางสาวกิตติภา  นิมา   ประธานกรรมการ 

นางสาวปยะเนตร   มวงมีคา   รองประธานกรรมการ 
นายศักด์ิชัย     ราชนิยม   กรรมการ 
นางสาวปญชาน  สมภักดี   กรรมการ 
นางสาวภูสุตา  โสไกร   กรรมการ 
นางกชกร  จ๋ิวรักษา   กรรมการ 
นายศิวนัท      อะโนราช     กรรมการและเลขานุการ 

  หนาท่ี   ๑.  จัดเตรียม อาหารวาง  เครื่องด่ืม  
   ๒.  จัดโตะ เตรียมอุปกรณในการรับประทานอาหาร / เครื่องด่ืม ใหพรอม 
   3.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 ๒.6  ฝายโสตทัศนศึกษา 

นายสุวิบูลย  พิมพศรวงษ  ประธานกรรมการ 
นายอาทิตย  พลสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต  กรรมการ 
นายสมพงษ  กอนแกว  กรรมการ 
นายอนุชา      บุญรินทร     กรรมการและเลขานุการ 

          หนาท่ี   ๑.  จัดเตรียมอุปกรณตางๆ  เชน  เครื่องฉาย / จอโปรเจคเตอร ในการนําเสนอ  
   ๒.  เตรียมเครื่องเสียง  ไมโครโฟน  ปล๊ักตอ  โพเดียม  ท่ีหองโสตฯ  
   ๓.  บันทึกภาพวีดิทัศน  ภาพนิ่ง  ระหวางการประเมิน 
   ๔.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 2.7  ฝายสรุปผลและประเมินผลการนิเทศติดตาม 
   นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  ประธานกรรมการ 
   นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล  รองประธานกรรมการ 
   นายธีระพนัธุ  นาคายน   กรรมการ 
   นายอิทธิณัติ  เสวกโกมล  กรรมการ 
   นางสาวณัฐติญา   พุทธิโชติ      กรรมการ 
   นางสาวปญชาน  สมภักดี   กรรมการและเลขานุการ  
  

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

  
 หนาท่ี   ๑.  สังเกตและบันทึกคําแนะนําของคณะกรรมการ  

   ๒.  สรุปผลการนิเทศติดตาม  
      

ส่ัง  ณ  วันท่ี  31  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

 
              (นายวุฒิชัย  วรชิน) 
              ผูอํานวยการโรงเรียนมหรรณพาราม    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

 

 

 
คําสั่งโรงเรียนมหรรณพาราม 

ท่ี 180 / ๒๕62 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสี ่

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
********************** 

ดวยการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหมีการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบส่ี  จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ในวันพฤหัสบดี  ท่ี  21 - 
22  พฤศจิกายน  2562   โรงเรียนจึงแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ดังนี้   

 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาและอํานวยการ 

นายวุฒิชัย  วรชิน   ประธานกรรมการ 
นางธิดารตัน  บูรณวนิช  รองประธาน 
นายอภิชาติ  แสนโคตร  กรรมการ 
นางสาวกิตติภา   นิมา   กรรมการ 
นายธีระพนัธุ  นาคายน   กรรมการ 
นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  กรรมการและเลขานุการ 

          หนาท่ี   ๑.  กําหนดแนวนโยบายและใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานตางๆ 
   ๒.  ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ 
   ๓.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๔.  กํากับและติดตามผลการดําเนินงาน 
 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน  
๒.1 ฝายจัดเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบการประเมิน 

นายอภิชาติ  แสนโคตร  ประธานกรรมการ 
นางธิดารตัน  บูรณวนิช  รองประธานกรรมการ 
นางสาวกิตติภา  นิมา   กรรมการ 
นายธีระพันธุ    นาคายน   กรรมการ  
นายณชพล    ฐานะอุดมมงคล   กรรมการ 
นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ   จิตประไพ  กรรมการ 
นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต  กรรมการ  
นางสาวกาญจนา  วรสิงห   กรรมการ 
นางอภิรดี  วัศราติยานนท  กรรมการ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

นางสาวนิธิมา  อัศวบุญญาเลิศ  กรรมการ 
นางภคพร    ศรีดาวเดือน  กรรมการ 
นายศุภรัตน  แนวเนียม  กรรมการ 
นางสาวสิริมา  ศรียาภัย   กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ เทียนเงิน  กรรมการ 
นางสาวเครือวัลย  ปุจฉาการ  กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข   กรรมการ 
นางสาวณฐพร  ชาวพงษ   กรรมการ 
นายนฤเทพ  บัวพัฒน   กรรมการ 
นางสาวณภัทรวรัญญ  พิมพหลอ  กรรมการ 
นางสาวรวิพร    บุญมณี   กรรมการ 
นางสาวผกายมาศ เหมชูเกียรต์ิ  กรรมการ 
นางสาวสุมนา  แทนบุญชวย  กรรมการ 
นายวโรตม  ศรีรัตนพาทานนท กรรมการ 
นายคะเณศร    สมรัตน   กรรมการ 
นายพุฒิพงศ    มะเดโช   กรรมการ 
นางสาวลักษณอนงค   ดงขุนทศ  กรรมการ 
นางสาวดลฤดี     ปสสา   กรรมการ 
นางสาวกัญญา     รอบแควน  กรรมการ 
นางสาวปยะวรรณ เรืองสา   กรรมการ 
นายศักด์ิชัย     ราชนิยม   กรรมการ 
นายดานิยาน     สันบากอ  กรรมการ 
นางสาวจิราพร     ยกต้ัง   กรรมการ 
นางสาวณัฐติญา   พุทธิโชติ      กรรมการ 
นางสาวภิญญดา   พรมกลาง     กรรมการ 
นางสาวชนัตตา     ช่ืนจิตต   กรรมการ 
นางสาวปยะเนตร มวงมีคา   กรรมการ 
นางสาวพรพมิล     เครือวรรณ  กรรมการ 
นางเสาวลักษณ     คงทน   กรรมการ 
นายนําชัย     แสนศิลป  กรรมการ 
นางสาวกุลภัสสร  ปองคํา   กรรมการ 
นางสาวปาฏลี     พรหมออน  กรรมการ 
นางลักขณา     เอื้อใจ   กรรมการ 
นายมานะ     ผิวผอง   กรรมการ 
นางเทวี   โพธิ์ไพจิตร  กรรมการ 
นางสาวดวงเดือน  กลีบอุบล  กรรมการ  
นายสุวิบูลย     พิมพศรวงษ  กรรมการ 
นายอาทิตย     พลสุวรรณ  กรรมการ 
นายอนุชา      บุญรินทร     กรรมการ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

นายศิวนัท      อะโนราช     กรรมการ 
นางสาววิมณเทียร เพาะบุญ  กรรมการ 
นางพรนภา     รัชนิพนธ  กรรมการ 
นายธีรธร  วิศวปติ   กรรมการ 
นายอนุวัฒน     ไชยศิลป   กรรมการ 
นายกฤติกร     บุญมี   กรรมการ 
นางวาสนา     นาครัตน  กรรมการ 
นายกิตติภูมิ  มีมอญ   กรรมการ 
นางสาวทวินนัท     ชุมจิตร   กรรมการ 
นางสาวสุนทร ี     บุญจันทร  กรรมการ 
นางสาวกฤษณา     ประชากุล  กรรมการ 
นางสาวภูสุตา     โสไกร   กรรมการ 
นายกาบีรอน    กรดดํา   กรรมการ 
นางสาวกมลชนก  สุขอิ่ม   กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ  ราชแผน   กรรมการ 
นางสาวปญชาน  สมภักดี   กรรมการและเลขานุการ 

  หนาท่ี   ๑.  จัดโตะวางเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 
   ๒.  ติดตามตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกอยางใหเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน 
   ๓.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   ๔.  จัดทําทะเบียนลงรับเอกสาร / หลักฐานท่ีครูนํามาใชประกอบการประเมิน 

๕.  ประจําหนาท่ีบนหองโสตฯ  ดูแลประสานงานกับคณะกรรมการ 
๒.2  ฝายอาคารสถานท่ี 

นายคะเณศร  สมรัตน   กรรมการประธานกรรมการ 
นายสุวิบูลย  พิมพศรวงษ  รองประธาน 
นายประสิทธิ์  ระยะรวงชัย  กรรมการ    
นายประสงค  ใจช้ืน   กรรมการ    
นายจงกล  จุยประเสริฐ  กรรมการ    
นายสมพงษ  กอนแกว  กรรมการ    
นายบุญสง  บุญกล่ิน   กรรมการ    
นายมานะ  นิลโถม   กรรมการ    
นายนิรุตต์ิ  สุวรรณหงส  กรรมการ 
นายกาบีรอน  กรดดํา   กรรมการ 
นางสาวปยะเนตร        มวงมีคา   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑.  จัดเตรียมสถานท่ีรับการประเมินท่ีหองโสตฯ ปายตอนรับคณะกรรมการ 

2.  จัดโตะ เกาอี้ (ผาปูโตะ / แจกันดอกไม)  และจัดสถานท่ีใหสะอาดเรียบรอย
สวยงาม 

   3.  ประสานงานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

 ๒.3  ฝายตอนรับและประชาสัมพันธ 
 นางสาวกุลภัสสร  ปองคํา   ประธานกรรมการ 

นางสาวรวิพร    บุญมณี   รองประธาน 
นางสาวปยะวรรณ เรืองสา   กรรมการ 
นางสาวสิริมา  ศรียาภัย   กรรมการ 
นางสาวณภัทรวรัญญ  พิมพหลอ  กรรมการ 
นางสาวผกายมาศ เหมชูเกียรต์ิ  กรรมการ 
นายนฤเทพ  บัวพัฒน   กรรมการและเลขานุการ 

  หนาท่ี   ๑.  จัดทําปายตอนรับหนาโรงเรียน  ทางข้ึนหองโสตฯ   
 ๒. ประชาสัมพันธครู  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนใหทราบวาโรงเรียนจะรับการ

ประเมิน                                     
   ๓.  พากรรมการเดินไปประเมินตามสถานท่ีตางๆ ภายในโรงเรียน 

๔.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
๒.4  ฝายนําเสนอและพิธีกร 

นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  รองประธานกรรมการ 
นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล  รองประธาน 
นายสุวิบูลย  พิมพศรวงษ  กรรมการ 
นายอาทิตย     พลสุวรรณ  กรรมการ 
นายนฤเทพ  บัวพัฒน   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  ๑.  เปนพิธีกรดําเนินงานตางๆ  และนําเสนอ VTR แนะนําโรงเรียนในวนัท่ีมีการ

ประเมิน 
          ๒.  หัวหนางานประกันฯ นําเสนอระบบการประกันฯ ผลการประเมินตนเองของ

โรงเรียน 
   ๓.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามกําหนดการ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
  นายอภิชาติ  แสนโคตร  ประธานกรรมการ 

นายธีระพันธุ    นาคายน   รองประธาน 
นางสาวณัฐติญา   พุทธิโชติ      กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 นางธิดารตัน    บูรณวนิช  ประธานกรรมการ 

นายณชพล    ฐานะอุดมมงคล  รองประธาน 
นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 นางสาวจารุวรรณ   เทียนเงิน           ประธานกรรมการ 
 นายนฤเทพ  บัวพัฒน   รองประธาน 

นางสาวทวินนัท  ชุมจิตร   กรรมการและเลขานุการ 
   

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 



 

หนาท่ี   ๑.  จัดโตะวางเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 
   ๒.  ติดตามตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกอยางใหเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน 
   ๓.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   ๔.  จัดทําทะเบียนลงรับเอกสาร / หลักฐานท่ีครูนํามาใชประกอบการประเมิน 

๕.  ประจําหนาท่ีบนหองโสตฯ  เพื่อชวยตอบคําถาม ดูแล ประสานงานกับผูประเมิน  
คณะกรรมการนาํเสนอจุดเดนของโรงเรียน 
 นางสาวสุนทร ี  บุญจันทร  ประธานกรรมการ 
 นางวาสนา     นาครัตน  รองประธาน 
 นางอภิรดี  วัศราติยานนท  กรรมการ 
 นายวโรตม  ศรีรัตนพาทานนท กรรมการ 
 นายกฤติกร     บุญมี   กรรมการและเลขานุการ 

  หนาท่ี   ๑.  จัดโตะวางเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 
   ๒.  ติดตามตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกอยางใหเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน 
   ๓.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   ๔.  จัดทําทะเบียนลงรับเอกสาร / หลักฐานท่ีครูนํามาใชประกอบการประเมิน 

๕.  ประจําหนาท่ีบนหองโสตฯ  เพื่อชวยตอบคําถาม ดูแล ประสานงานกับผูประเมิน 
๒.5  ฝายอาหาร  อาหารวางและเคร่ืองด่ืม 
 นางสาวกิตติภา  นิมา   ประธานกรรมการ 

นางสาวปยะเนตร   มวงมีคา   รองประธานกรรมการ 
นายศักด์ิชัย     ราชนิยม   กรรมการ 
นางสาวปญชาน  สมภักดี   กรรมการ 
นางสาวภูสุตา  โสไกร   กรรมการ 
นางกชกร  จ๋ิวรักษา   กรรมการ 
นายศิวนัท      อะโนราช     กรรมการและเลขานุการ 

  หนาท่ี   ๑.  จัดเตรียม อาหารวาง  เครื่องด่ืม  
   ๒.  จัดโตะ เตรียมอุปกรณในการรับประทานอาหาร / เครื่องด่ืม ใหพรอม 
   3.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๒.6  ฝายโสตทัศนศึกษา 
นายสุวิบูลย  พิมพศรวงษ  ประธานกรรมการ 
นายอาทิตย  พลสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
นายอิทธิณัติ  เสวกโกเมต  กรรมการ 
นายสมพงษ  กอนแกว  กรรมการ 
นายอนุชา      บุญรินทร     กรรมการและเลขานุการ 

          หนาท่ี   ๑.  จัดเตรียมอุปกรณตางๆ  เชน  เครื่องฉาย / จอโปรเจคเตอร ในการนําเสนอ  
   ๒.  เตรียมเครื่องเสียง  ไมโครโฟน  ปล๊ักตอ  โพเดียม  ท่ีหองโสตฯ  
   ๓.  บันทึกภาพวีดิทัศน  ภาพนิ่ง  ระหวางการประเมิน 
   ๔.  ประสานขอมูลกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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2.7  ฝายสรุปผลและประเมินผลการนิเทศติดตาม 
   นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท  ประธานกรรมการ 
   นายณชพล  ฐานะอุดมมงคล  รองประธานกรรมการ 
   นายธีระพนัธุ  นาคายน   กรรมการ 
   นายอิทธิณัติ  เสวกโกมล  กรรมการ 
   นางสาวณัฐติญา   พุทธิโชติ      กรรมการ 
   นางสาวปญชาน  สมภักดี   กรรมการและเลขานุการ  
  
  หนาท่ี   ๑.  สังเกตและบันทึกคําแนะนําของคณะกรรมการ  
   ๒.  สรุปผลการนิเทศติดตาม  
      

ส่ัง  ณ  วันท่ี  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62 

 

 
              (นายวุฒิชัย  วรชิน) 
              ผูอํานวยการโรงเรียนมหรรณพาราม    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑ 
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มาตรฐานท่ี ..... 
 

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

ระดับ 
กําลัง
พัฒนา 

ระดับ 
ปานกลาง 

ระดับ 
ดี 

ระดับ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน  41.83 2.35 13.95 49.87 33.78 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  41.16 2.36 15.34 51.88 30.44 

1. มีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิด
คํานวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 
 

2.65 
 
 
2.43 
 
3.1 
2.00 
2 
1.95 

12.65 
 
 
17.43 
 
20.6 
12.20 
15.3 
13.85 

48.80 
 
 
52.63 
 
52.4 
50.35 
54.8 
52.3 

36.00 
 
 
27.50 
 
23.9 
35.35 
28.00 
31.90 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  42.89 2.33 12.55 47.86 37.11 

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
2. มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
3. ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
 
 

1.95 
2.60 
2.10 
2.65 

14.15 
10.00 
10.17 
15.70 

52.70 
45.0 
44.43 
49.30 

31.20 
41.60 
43.30 
32.35 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา  100 

  30.28 69.72 

2.1 เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ 
การจัดการเรียนรู 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู 
 

  26.67 
26.67 
25.00 
 
26.67 
46.67 
 
30.00 

73.33 
73.33 
75.00 
 
73.33 
53.33 
 
70.00 
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มาตรฐานท่ี ..... 

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

ระดับ 
กําลัง
พัฒนา 

ระดับ 
ปานกลาง 

ระดับ 
ดี 

ระดับ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  41.84 

4.19 14.16 53.50 30.18 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมา
พัฒนาผูเรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใชขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู 

2.57 
 
2.15 
 
3.60 
 
3.05 
 
9.60 

15.97 
 
13.60 
 
13.90 
 
13.15 
 
14.20 

56.83 
 
50.85 
 
54.10 
 
52.90 
 
52.80 

28.67 
 
33.35 
 
28.40 
 
31.00 
 
29.50 

รวมทุกมาตรฐาน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)ระดับกําลังพัฒนา  รอยละ  0 - 59 
(2)ระดับปานกลาง  รอยละ  60 - 69 
(3)ระดับดี  รอยละ  70 - 79 
(4)ระดับดีเลิศ  รอยละ  80 - 100 
(5)ระดับยอดเยี่ยม     ตองมีนวัตกรรม 
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    https://docs.google.com/forms/d/1fSFlJfdY-TGTqkicBbn0G9v-Ntq8HcAVMA1Pm5UHGPE/edit 

 

 

สาํหรบันกัเรียน 

สาํหรบัผูอ้าํนวยการและคณะกรรมการสถานศกึษา 

สาํหรบัครูผูส้อน 
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https://docs.google.com/forms/d/1fSFlJfdY-TGTqkicBbn0G9v-Ntq8HcAVMA1Pm5UHGPE/edit
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