
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ในปการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนมหรรณพาราม ไดดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยางตอเนื่องและมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โรงเรียนได
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน  และมีผลการประเมินดังนี้  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของ
ผูเรียน  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 
 โรงเรียนมหรรณพารามมีการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใตวิสัยทัศน  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21 สรางแรงบันดาลใจใหเกิดการเรียนรูสูอาชีพในอนาคต บริหารจัดการแบบมีสวนรวมจากทุกฝายท้ัง
จากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ฝายบริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผูปกครองและ
ชุมชน  ทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารจัดการและมีบทบาทในการรวมประชุม ระดมความคิดเห็นท้ังดานคุณภาพ
ผูเรียน  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โรงเรียนมี
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อกําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศนและพันธกิจ  ซึ่งวิเคราะหจากขอมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา ดําเนินการวิเคราะห SWOT Analysis วิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา 
พรอมท้ังเสนอแนะวิธีการพัฒนาสงเสริมแกไข โดยอยูบนพื้นฐานขอมูลของสถานศึกษา  คณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ฝายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกันกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ แตงต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักในแตละโครงการอยางชัดเจนและเปนระบบ โดยคํานึงถึงเปาหมายของความสําเร็จใน
แตละปใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกโครงการ/กิจกรรมตองสงผลตอความสําเร็จตาม
วิสัยทัศนของโรงเรียน มีการดําเนินงาน กํากับติดตาม ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม นําผลมาพัฒนา
ปรับปรุง รวบรวมขอมูลเพื่อสรุปผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการในปถัดไป  จากผลการศึกษาบริบทของโรงเรียน  
(SWOT Analysis)  โรงเรียนจึงไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(SBM : School Based Management)  ภายใตวงจรคุณภาพ (PDCA) ดวยการบริหารท่ีในรูปแบบของการ
กระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ มีการจัดบุคลากรประจํากลุมบริหารอยางชัดเจน 
เหมาะสมกับความรูความสามารถ มีการนิเทศ  กํากับติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรเพื่อใหการดําเนินงาน
เกิดความถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหมีการรายงานคุณภาพ
การศึกษาทุกภาคสวนในรูปแบบ T-SAR ของครูผูสอน D-SAR ของ กลุมสาระการเรียนรู A-SAR ของกลุมบริหาร 
เพื่อสะทอนผลการดําเนินงาน และพัฒนางานทุกดานในโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความ
เขาใจในการจัดทําหลักสูตร  รวมกันพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับบริบททองถ่ินและ
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดใหมีแผนการเรียนท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียนตามความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน  สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชส่ือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและปรับใหเขากับสถานการณ  ดําเนินการจัดทําระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง  สงเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาผูเรียนผาน
กระบวนวิจัยในช้ันเรียน  สงเสริมใหครูและบุคลกรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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๑.  ขอมูลท่ัวไป 
     ๑.๑  ท่ีต้ัง 
      โรงเรียนมหรรณพาราม  ต้ังอยูเลขท่ี ๖๘/๕ หมู ๒  ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร   
รหัสไปรษณีย   ๑๐๑๗๐    สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑  โทรศัพท  ๐-๒๔๔๘-๖๒๕๘,   
๐-๒๔๔๘-๖๖๑๗ โทรสาร ๐-๒๔๔๘-๖๔๘๒ E-mail : turakarnmahan@hotmail.com Website: 
www.mh.ac.th  เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีเนื้อท่ี ๑๓ ไร ๕๐ ตารางวา  
มีเขตพื้นท่ีบริการ   ๓  เขต   รวม  ๙  แขวง   ไดแก     
  -   เขตตล่ิงชัน        ไดแก   แขวงตล่ิงชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด  แขวงคลองชักพระ 
          -   เขตบางกอกนอย  ไดแก   แขวงบานชางหลอ  แขวงศิริราช   
  -   เขตบางพลัด       ไดแก   แขวงบางพลัด  แขวงบางบําหรุ  และ แขวงบางยี่ขัน 
  

แผนท่ีโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 



๒ 
 
         ๑.๒  ประวัติโรงเรียน (ระบุประวัติความเปนมา,ปรัชญา ,อัตลักษณ ,เอกลักษณ,คําขวัญ,  
คติพจน ฯลฯ) 
 โครงการเดิมของกรมวิสามัญศึกษา  มีนโยบายจะยายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ซึ่งต้ังอยูใกลวัดโพธิ์  
ตําบลบางระมาด  อําเภอตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร  มาอยูท่ีดินแปลงนี้  ในป ๒๕๑๕   กรมสามัญศึกษาไดจัดต้ัง
งบประมาณการกอสรางอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ถมสนาม  ปรับปรุงบริเวณท่ีดินแปลงนี้เพื่อเตรียมการยาย
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แตตอมากรมสามัญศึกษาไดเปล่ียนแปลงนโยบายใหระงับการยายโรงเรียนโพธิสารพิทยา
กร ไวกอนและไดมีคําส่ังใหท่ีนี่เปดโรงเรียนใหมข้ึนอีกแหงหนึ่งในปการศึกษา  ๒๕๑๖   เมื่อวันท่ี  ๒๑  มีนาคม  
๒๕๑๖  โดยมีพระราชวรเวที เจาอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหารใหช่ือโรงเรียนวา "โรงเรียนมหรรณพาราม" ท้ังนี้
เพื่อเปนเกียรติยศแกโรงเรียนหลวงท่ีพระราชทานแกสามัญชนแหงแรกในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลท่ี ๕) ทรงต้ังข้ึน  และกําหนดอักษรยอวา "ม.ณ."  โดยมีนายลัทธิ  ศิริวรรณ  
มาดํารงตําแหนง ครูใหญคนแรก  โดยภายในรัศมีของโรงเรียน  มีโรงเรียนอื่นๆต้ังอยูคือ 
 ๑. โรงเรียนวัดตล่ิงชัน                  ๒. โรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน             ๓. โรงเรียนฉิมพลี                    
 ๔. โรงเรียนอยูเย็นวิทยา              ๕. โรงเรียนปยะมิตร                    ๖. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาฯ         
 ๗. โรงเรียนวัดไกเต้ีย                  ๘. โรงเรียนวัดชางเหล๋็ก                ๙. โรงเรียนวัดโพธิ์                       
๑๐. โรงเรียนกุศลศึกษา              ๑๑. โรงเรียนวรรัตนศึกษา             ๑๒. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
๑๓. โรงเรียนวัดทอง                  ๑๔. โรงเรียนวัดมะกอก                ๑๕. โรงเรียนนิลประพันธ         
๑๖. โรงเรียนวัดประสาท            ๑๗. โรงเรียนโพธิสาราพิทยากร       ๑๘. 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 วาท่ีรอยตรีเฉลิมรัฐ  ต่ิงอวม วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการ 
   พิเศษ   โทรศัพท  ๐-๒๔๔๘-๖๖๑๗ ตอ ๑๒๓  E-mail : chalermraj@mh.ac.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   
             ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ จนถึงปจจุบันเปนเวลา  ๓ เดือน   
     
 
 
 
                ๒)  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ นางสาวจันทรเพ็ญ  ภิญโญวงศ วิทยฐานะ  
   รองผูอํานวยการชํานาญการ  โทรศัพท  ๐-๒๔๔๘-๖๖๑๗ ตอ ๑๒๕   
   Email : chanpen@mh.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
   เอก การบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕ 
   จนถึงปจจุบันเปนเวลา  ๖ เดือน รับผิดชอบกลุมบริหารงานวิชาการ 
 



๓ 
 
                         ๓)  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล และ กลุมบริหารงบประมาณ  
   นางสาวประกายดาว  กล่ินเกิด วิทยฐานะ  รองผูอํานวยการชํานาญการ   
   โทรศัพท  ๐-๒๔๔๘-๖๖๑๗ ตอ ๑๐๔  Email : prakaydao@mh.ac.th  
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เอก การบริหารการศึกษา  
   ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  จนถึงปจจุบันเปนเวลา   
   ๖  เดือน รับผิดชอบกลุมบริหารงานบุคคล และ กลุมบริหารงบประมาณ 
 
 
                         ๔)  รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป นายมิ่ง  ขาวปล้ืม วิทยฐานะ  รองผูอํานวยการ 
   ชํานาญการ   โทรศัพท  ๐-๒๔๔๘-๖๖๑๗ ตอ ๑๒๓ Email : ming.mk@mh.ac.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
   ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนถึงปจจุบันเปนเวลา   
   ๖  เดือน รับผิดชอบกลุมบริหารท่ัวไป 
 
 
          ๑.๓.๒  ขอมูลหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหนางานแผนงานของสถานศึกษา 
 
   ๑) หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา : นางสาวมยุรี วังสะจันทานนท 
                                   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต  ครูกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
                                    โทรศัพท  ๐-๒๔๔๘-๖๖๑๗ ตอ ๑๑๑  E-mail : mayuree@mh.ac.th 
 
 
  
 
 
   ๒)  หัวหนางานแผนงานของสถานศึกษา : นายณชพล ฐานะอุดมมงคล       
        วุฒิการศึกษาสูงสุด  บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  ครูกลุมสาระการเรียนรู 
        สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โทรศัพท  ๐-๒๔๔๘-๖๖๑๗ ตอ ๑๑๘   
        E-mail : nachaphol@mh.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 
              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 
๒๕๖๓ 

  ๑๐ ๘ ๓๗ ๓ ๖ ๒ ๖ ๗๒ 

หมายเหตุ : รวมครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการโรงเรียนตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา 
       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    ๑ ๒ ๓    ๓ 
ภาษาไทย ๑ ๓ ๔  ๓ ๓    ๗ 
คณิตศาสตร ๔ ๓ ๗  ๑ ๑    ๘ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๔ ๕ ๙ ๑ ๔ ๕ ๑  ๑ ๑๕ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑ ๗ ๘ ๑ ๑ ๒    ๑๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓  ๓  ๑ ๑    ๔ 
ศิลปะ ๒ ๒ ๔ ๑  ๑    ๕ 
การงานอาชีพ ๑ ๒ ๓  ๑ ๑    ๔ 
ภาษาตางประเทศ ๓ ๕ ๘  ๒ ๒    ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ๑ ๑     ๑ ๑ ๒ 

รวม ๑๙ ๒๘ ๔๗ ๕ ๑๕ ๒๐ ๑ ๑ ๒ ๖๙ 
 

         ๓) กลุมสาระการเรียนรู และภาระงานสอน (ไมรวมอัตราจาง) 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแตละกลุมสาระฯ (ชม. / สัปดาห) 

๑. ภาษาไทย ๗ ๒๐ 

๒. คณิตศาสตร ๘ ๒๒ 

๓. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๔ ๒๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘ ๒๐ 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒๐ 

๖. ศิลปะ ๓ ๒๓ 

๗. การงานอาชีพ ๔ ๑๘ 

๘. ภาษาตางประเทศ ๘ ๒๐ 

๙. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๒ ๑๗ 

รวม ๕๗ ๒๐ 



๕ 
 
 ๑.๔ ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษา  ๒๕๖๓)  
                   ๑) จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน  
 

ระดับช้ัน เพศ รวม 
 

จํานวน
หองเรียน 

จํานวนนักเรียน 
เฉลี่ยตอหอง ชาย หญิง 

ม. ๑  ๑๕๓ ๑๓๖ ๒๘๙ ๗ ๔๑ 

ม. ๒ ๑๒๑ ๑๒๗ ๒๔๘ ๗ ๓๔ 

ม. ๓  ๑๓๑ ๑๑๐ ๒๔๑ ๗ ๓๒ 

รวม ๔๐๕ ๓๗๓ ๗๗๘ ๒๑ ๓๖ 

ม. ๔ ๗๔ ๑๐๓ ๑๗๗ ๕ ๓๔ 

ม. ๕ ๗๑ ๘๐ ๑๕๑ ๕ ๒๙ 

ม. ๖ ๗๑ ๘๖ ๑๕๗ ๕ ๓๐ 

รวม ๒๑๖ ๒๖๙ ๔๘๕ ๑๕ ๓๑ 

รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด ๖๒๑ ๖๔๒ ๑,๒๖๓ ๓๖ ๓๓ 
  

        
๒) จําแนกตามปการศึกษา ๓ ปยอนหลัง  

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ม.๑ ๒๕๒ ๒๕๘ ๒๘๙ 
ม.๒ ๒๕๘ ๒๔๔ ๒๔๘ 
ม.๓ ๒๗๐ ๒๖๔ ๒๔๑ 
ม.๔ ๒๒๙ ๑๖๑ ๑๗๗ 
ม.๕ ๑๒๕ ๑๕๘ ๑๕๑ 
ม.๖ ๑๔๘ ๑๑๕ ๑๕๗ 
รวม ๑,๒๘๒ ๑,๒๐๐ ๑,๒๖๓ 

  
        ๑.๕ ขอมูลอาคารสถานท่ี   
    อาคารเรียน จํานวน   ๕   หลัง อาคารประกอบ จํานวน  ๑  หลัง  สวม   ๔   หลัง สนามฟุตบอล   ๑   
สนาม  สนามบาสเก็ตบอล   ๑   สนาม  สนามวอลเลยบอล   ๑  สนาม สนามตะกรอ   ๑   สนาม สนามเปตอง   
๑  สนาม สนามแบดมินตัน   ๑  สนาม  และ ศูนยกีฬาในรม ไดแก เทเบิลเทนนิส เปนตน 
              
                                    

              
 
 
 
 
 
 



๖ 
 
        ๑.๖  ขอมูลงบประมาณ  
    ปงบประมาณ ๒๕๖๔   หรือ  ปการศึกษา ๒๕๖๓   (รับ-จาย) 
 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ 550,600 งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง 9,703,196.30 
เงินนอกงบประมาณ 10,895,947.98 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา - 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) - งบอื่น ๆ (ระบุ) - 

รวม 11,446,547.98 รวม 9,703,196.30 
 
  สรุป  งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง    คิดเปนรอยละ    85 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 ศิษยเกาและ
อดีตสมาชิกสภากรุงเทพฯ เขตตล่ิงชัน เปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 



๗ 
 
 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 ๓ กลุมบริหาร    
ครูกลุมสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา  สังคมศึกษา  และ ศิลปะ เปนตน



๘ 
 

          ๑.๘  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรโรงเรียนมหรรณพาราม  พุทธศักราช ๒๕๖๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ )  

 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม เวลาเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 
 กลุมสาระการเรียนรู  
      ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
      คณิตศาสตร ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
      วิทยาศาสตร ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) 
      สังคมศึกษา ศาสนา  
      และวฒันธรรม 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๓๒๐ (๘ นก.) 
 

      ๐ ประวัติศาสตร ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
      ๐ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
      ๐ หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดําเนินชีวิตใน 
         สังคม 
      ๐ ภูมิศาสตร 
      ๐ เศรษฐศาสตร 

 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

 
 

๒๔๐ (๖ นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
     ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
     ภาษาตางประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
       รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑ นก.) 

 รายวิชาเพิ่มเติม 
    หองเรียนพิเศษ 

๒๘๐ (๗ นก.) 
๔๔๐ (๑๑ นก.) 

๒๘๐ (๗ นก.) 
๔๔๐ (๑๑ นก.) 

๒๘๐ (๗ นก.) 
๔๔๐ (๑๑ นก.) 

๑,๘๐๐-๒,๑๖๐ (๔๕-๕๔ นก.) 
๖๔ (๒,๕๖๐ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
         ๐ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 
         ๐  ลูกเสือ  เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ - 
         ๐  ชุมนุม/รด. ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๒๐ 
      ๐ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
             จริยธรรม 

- - - ๖๐ 

      ๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
              สาธารณประโยชน 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๘๐ (๒๙ นก.) ๑,๒๘๐ (๒๙นก.) ๑,๒๘๐ (๒๙ นก.) ๓,๘๐๐-๔,๑๖๐(๘๖-๙๕ นก.) 
 หองเรียนพิเศษ ๑,๔๐๐ (๓๒ นก.) ๑,๔๐๐ (๓๒ นก.) ๑,๔๐๐ (๓๒ นก.) ๔,๕๖๐ (๑๐๕ นก.) 
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๙ 
 

๑.๙  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน   
 
๑ .  ห อ ง สมุ ด มี ข น า ด   ๕ ๒ ๐   ต า ร า ง เ ม ต ร    จํ า น ว น ห นั ง สื อ ใ น ห อ ง สมุ ด   ๑ ๒ , ๐ ๐ ๐   เ ล ม  
การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบบริการดวยบุคคล จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการสืบคนขอมูลจํานวน 
๑๒ เครื่อง จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  ๒๕๐ คนตอวัน  คิดเปนรอยละ  ๒๐.๔๙  
ของนักเรียนท้ังหมด  จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย ๖๐๐  คนตอวัน  
คิดเปนรอยละ ๔๙.๕๘   ของนักเรียนท้ังหมด 
 
๒.  หองปฏิบัติการ 
     ๒.๑  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร     จํานวน  ๗  หอง 
   ๒.๒  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     จํานวน  ๔  หอง   
   ๒.๓  หองปฏิบัติการทางภาษา        จํานวน  ๑  หอง 
   ๒.๔  หองปฏิบัติการกลุมสาระศิลปะ  จํานวน  ๑  หอง 
   ๒.๕  หองปฏิบัติการกลุมสาระการงานอาชีพ จํานวน  ๔  หอง 
   ๒.๖  หองปฏิบัติการนาฏศิลป   จํานวน  ๑  หอง 
   ๒.๗  หองปฏิบัติการดนตรีไทย   จํานวน  ๑  หอง 
   ๒.๘  หองปฏิบัติการดนตรีสากล   จํานวน  ๑  หอง 
   ๒.๙  หองโสตทัศนศึกษา     จํานวน  ๑  หอง 
๓. คอมพิวเตอร  จํานวน  ๒๑๑  เครื่อง 
                     ๓.๑  ใชเพื่อการเรียนการสอน    จํานวน  ๒๑๐  เครื่อง 
   ๓.๒  ใชเพื่อการบริหารจัดการ     จํานวน  ๑๒    เครื่อง 
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๑๐ 
 

ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖3 
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

  
 

ช่ือแหลงเรียนรู 
สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 

๑. หองสมุด ๒๓,๖๐๐  ครั้ง 
๒. หองเรียนคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ๓๔,๐๐๐  ครั้ง 
๓. หองปฏิบัติการทางภาษา ๒๕,๖๐๐  ครั้ง 
๔. หองปฏิบัติการทางฟสิกส ๑๒,๘๐๐  ครั้ง 
๕. หองปฏิบัติการทางเคมี ๑๒,๘๐๐  ครั้ง 
๖. หองปฏิบัติการทางชีววิทยา ๑๒,๘๐๐  ครั้ง 
๗. หองปฏิบัติการทางดนตรีสากล ๒๕,๖๐๐  ครั้ง 
๘. หองปฏิบัติการทางดนตรีไทย ๒๕,๖๐๐  ครั้ง 
๙. หองปฏิบัติการทางนาฏศิลป ๒๕,๖๐๐  ครั้ง 
๑๐. หองศูนยกีฬาในรม ๒๕,๖๐๐  ครั้ง 
๑๑. หองแนะแนว ๒๕,๖๐๐  ครั้ง 
๑๒. หองพยาบาลและงานอนามัยโรงเรียน ๑,๔๐๐  ครั้ง 
๑๓. ระเบียงความรูทุกอาคารเรียน ๑๕๐  ครั้ง 
๑๔. ปายนิเทศรอบบริเวณโรงเรียน ๑๒๐  ครั้ง 
๑๕. พื้นท่ีใตอาคาร ๓ สําหรับจัดนิทรรศการวิชาการตางๆ  เชน 
          -  เปดโลกการเรียนรูสูอาเซียน 
          -  วันวิทยาศาสตร 
          -  วันภาษาไทย  
          -  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
          -  วันสําคัญทางศาสนา ตลอดปการศึกษา 
         

๑  ครั้ง 
๑  ครั้ง 
๑  ครั้ง 
๑  ครั้ง 
๑  ครั้ง 
๒  ครั้ง 
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๑๑ 
 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 

ช่ือแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช  
(คร้ัง / ป) 

๑.คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด นครปฐม ๑ ครั้ง 
๒.ศูนยนวัตกรรมแหงอนาคต VIRTUAL FUTURIUM ๑ ครั้ง 
๓.สุสานของฟาโรหรามเสสท่ี 6 3D Virtual Tour ๑ ครั้ง 
๔.โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร มรภ.สวนสุนันทา ๑ ครั้ง 
๕.ตลาดน้ําตล่ิงชัน ๑ ครั้ง 
๖.สถานีขนสงสายใตใหมตล่ิงชัน ๑ ครั้ง 
๗.วัดมณฑป ๑ ครั้ง 
๘.โรงละครศรสุีริยวงศ อาคาร ๑๕๐ ป มหาบุรุษรัตโนดม (ชวง บุนนาค) 
   มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา 

๑ ครั้ง 

๙.พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

๘ ครั้ง 

๑๐.วัดมหรรณพารามวรวิหาร ๔ ครั้ง 
๑๑.วัดกระจัง ๑ ครั้ง 
๑๒.ชมรมดนตรไีทยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ๑ ครั้ง 
๑๓.ชุมชนวัดชางเหล็ก ๑ ครั้ง 
๑๔.ชุมชนวัดแกว ๑ ครั้ง 
๑๕.ชุมชนวัดสมรโกฏิ ๑ ครั้ง 
๑๖.ชุมชนตลาดศาลาน้ําเย็น ๑ ครั้ง 
๑๗.ชุมชนตลาดบางขุนนนท ๑ ครั้ง 
๑๘.ชุมชนตลาดบางขุนศรี ๑ ครั้ง 
๑๙.ชุมชนตลาดสถานีรถไฟธนบุร ี ๑ ครั้ง 
๒๐.ชุมชนตลาดพรานนก ๑ ครั้ง 
๒๑.ชุมชนตลาดวังหลัง ๑ ครั้ง 
๒๒.ชุมชนวัดมหรรณพารามวรวิหาร ๑ ครั้ง 
๒๓.หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรงุเทพมหานคร ๑ ครั้ง 
๒๔.สถานีตํารวจตล่ิงชัน ๑ ครั้ง 
๒๕.หอศิลปพระนางเจาศิริกิตต ๔ ครั้ง 
๒๖.พระราชวังบางปะอิน ๑ ครั้ง 
๒๗.ตลาดน้ําอโยธยา ๑ ครั้ง 
๒๘.พิพิธภัณฑการเรียนรูเเหงชาติ มิวเซี่ยมสยาม ๑ ครั้ง 
๒๙.เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ๑ ครั้ง 
๓๐.ทองฟาจําลอง ๑ ครั้ง 
๓๑.มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี ๑ ครั้ง 
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๑๒ 
 

๑๓. ขอมูลปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในปการศึกษาท่ีรายงาน 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ใหความรูเร่ือง 
สถิติการใหความรู 

(คร้ัง / ป) 
๑ นายศิรวิทย สงาปทุม ติว O-NET คณิตศาสตร ๑ ครั้ง / ป 
๒ นายภัทรพล  ขาวสะอาด ติว O-NET ภาษาไทย ๑ ครั้ง / ป 

๓ ผศ. ดร. ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล การสอนประชาธิปไตบ หนาท่ี
พลเมืองการเทาทันขาวลวงในยุค 4.0 

๑ ครั้ง / ป 

๔ ผศ.ดร.สมชาย  รัตนช่ือสกุล ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๑ ครั้ง / ป 
๕ นายปรัชญา ดวงมั่น ติว O-NET ภาษาอังกฤษ ๑ ครั้ง / ป 
๖ นายกฤษฎิ์ฎิพล ศิริวรขันธ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๑ ครั้ง / ป 
๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤดีรัตน ชุษณะโชติ Active learning ๑ ครั้ง / ป 
๘ ผูชวยศาสตราจารย อรรถพล อนันตวรสกุล พลเมืองรูเทาทันส่ือ ๑ ครั้ง / ป 
๙ นายธนพัฒน อินทุกานตะ อังกะลุง ๑ ครั้ง / ป 

๑๐ ดร.พิชญาวีร ภานุรัชตฐนนท วิทยาศาสตรการกีฬา ๑ ครั้ง / ป 
๑๑ คิดบวกสิปป และไทเกอรดรัม ศิลปะ ดนตรี และการแสดง  

"กลาศิลปน ศิลปบันดาลใจ" 
๑ ครั้ง / ป 

๑๒ คณะพระอาจารยจากวัดกระจัง ติวธรรมศึกษา ๑ ครั้ง / ป 
๑๓ ผศ.ดร.สมชาย  รัตนช่ือสกุล กฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาใน

ช้ันศาลเบ้ืองตน 
๑ ครั้ง / ป 

๑๔ ดต.เอกนรินทร  บานช่ืน ประสบการณสรางแรงบันดาลใจ ๑ ครั้ง / ป 
๑๕ นางณัฐริกา รอดสถิตย ติว O-NET วิทยาศาสตร ๑ ครั้ง / ป 
๑๖ บริษัท บางกอกซอฟตแวร KID BRIGHT และ VR ๑ ครั้ง / ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๑๓ 
 

          ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                  (สามารถนําเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ / แผนภาพประกอบ) 
            ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
- ระดับสถานศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท้ังหมดโดยเฉล่ีย ๒.๘๑ (ระบุทศนิยม ๒ ตําแหนง)  
- ระดับช้ันเรียน   (ระบุขอมูลตลอดท้ังปการศึกษา ๒๕๖๓ ไมตองระบุเปนภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒) 
 
 

ระดับช้ันเรียน 
 
จํานวน 
นักเรีย
น(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  ๒๘๕ ๖ ๑๗ ๑๗ ๒๗ ๓๑ ๔๑ ๓๘ ๑๐๘ ๑๘๗ ๖๕.๖๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ๒๓๙ ๗ ๑๙ ๑๗ ๒๓ ๒๖ ๓๙ ๓๖ ๗๒ ๑๔๗ ๖๑.๕๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ๒๒๕ ๔ ๒๐ ๑๕ ๒๒ ๒๗ ๓๗ ๓๕ ๖๕ ๑๓๗ ๖๐.๘๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  ๑๖๙ ๖ ๑๐ ๘ ๑๒ ๑๕ ๒๓ ๒๖ ๖๙ ๑๑๘ ๖๙.๘๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕  ๑๔๖ ๑๒ ๑๐ ๘ ๑๓ ๑๖ ๒๐ ๒๐ ๔๗ ๘๗ ๕๙.๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ๑๕๑ ๒ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑๓ ๒๐ ๒๒ ๖๕ ๑๐๗ ๗๐.๘๖ 

รวมจํานวนนักเรียนม.๑ - ๖ ๑,๒๑๕ ๓๗ ๘๖ ๗๔ ๑๐๗ ๑๒๘ ๑๘๐ ๑๗๗ ๔๒๖ ๗๘๓ ๖๔.๔๔ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๑๔ 
 

                     - ระดับกลุมสาระการเรียนรู 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับ  ช้ัน ม.๑ - ม.๖ (ระบุขอมูลตลอด
ท้ังปการศึกษา ๒๕๖๓ 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 ๑,๒๑๕ ๒๗ ๖๓ ๘๖ ๑๖๐ ๑๗๙ ๒๔๔ ๑๙๔ ๒๖๑ ๖๙๙ ๕๗.๕๓ 

คณิตศาสตร ๑,๒๑๕ ๔๐ ๑๙๓ ๑๔๓ ๑๖๖ ๑๔๒ ๑๔๘ ๑๒๔ ๒๖๐ ๕๓๒ ๔๓.๗๙ 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

๑,๒๑๕ ๑๙ ๖๒ ๖๓ ๑๐๒ ๑๓๒ ๒๒๗ ๒๓๐ ๓๘๐ ๘๓๗ ๖๘.๘๙ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑,๒๑๕ ๓๙ ๕๐ ๕๗ ๑๐๗ ๑๔๙ ๑๙๓ ๑๗๖ ๔๔๓ ๘๑๒ ๖๖.๘๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๒๑๕ ๒๔ ๓๖ ๑๗ ๔๑ ๖๐ ๑๓๕ ๑๒๒ ๗๘๑ ๑๐๓๘ ๘๕.๔๓ 

ศิลปะ ๑,๒๑๕ ๓๗ ๖๓ ๖๕ ๙๘ ๑๑๖ ๑๕๑ ๑๘๖ ๔๙๙ ๘๓๖ ๖๘.๘๖ 

การงานอาชีพ ๑,๒๑๕ ๓๗ ๘๑ ๔๑ ๗๔ ๑๓๒ ๑๗๘ ๒๑๕ ๔๕๗ ๘๕๐ ๖๙.๙๖ 

ภาษาตางประเทศ ๑,๒๑๕ ๘๓ ๑๘๗ ๑๓๓ ๑๓๑ ๑๓๔ ๑๔๑ ๑๒๕ ๒๘๑ ๕๔๗ ๔๕.๐๒ 

                
          ๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET)   
                     ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

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

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ภาษาไทย ๕๒.๕๒ ๕๒.๙๘ ๕๓.๑๗ ๔๖.๙๕ ๓๘.๘๓ ๔๔.๐๗ 
คณิตศาสตร ๒๖.๓๘ ๒๓.๒๙ ๑๙.๗๔ ๒๕.๖๔ ๒๐.๔๘ ๒๒.๙๘ 
วิทยาศาสตร ๓๓.๒๖ ๒๘.๖๙ ๒๘.๙๒ ๒๘.๗๔ ๒๖.๖๑ ๒๙.๘๙ 
สังคมศึกษาฯ    ๓๓.๕๑ ๓๔.๐๒ ๓๕.๕๔ 

ภาษาอังกฤษ ๒๗.๒๕ ๓๒.๓๒ ๓๒.๓๖ ๒๘.๔๐ ๒๕.๕๔ ๒๖.๙๐ 

               
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๑๕ 
 

            ๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ปการศึกษา 
๒๕๖๓ 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๓.๑๗ ๑๙.๗๔ ๒๘.๙๒ ๓๒.๓๖ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับสพม.๑ 61.11 34.13 34.16 44.91 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด ๕๙.๕๑ ๓๑.๖๑ ๓๓.๐๒ ๔๓.๘๗ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด ๕๕.๑๘ ๒๕.๘๒ ๓๐.๑๗ ๓๔.๑๔ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๕๔.๒๙ ๒๕.๔๖ ๒๙.๘๙ ๓๔.๓๘ 
*หมายเหตุ  นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขาสอบ O-NET ตามความสมัครใจ 
 
๓)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๔๔.๐๗ ๒๒.๙๘ ๒๙.๘๙ ๓๕.๕๔ ๒๖.๙๐ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับสพม.๑ 53.03 36.68 39.70 40.67 41.94 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด ๕๑.๔๖ ๓๔.๓๕ ๓๗.๙๔ ๓๙.๓๖ ๔๐.๙๗ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด ๔๕.๒๒ ๒๖.๓๓ ๓๓.๐๔ ๓๖.๓๒ ๒๙.๗๓ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๔.๓๖ ๒๖.๐๔ ๓๒.๖๘ ๓๕.๙๓ ๒๙.๙๔ 
 

                 ๑.๑๐.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   ปการศึกษา ๒๕๖๓  (ระบุขอมูล
ตลอดท้ังปการศึกษา ๒๕๖๓ ไมตองระบุเปนภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๒๘๕ ๒๒๘ ๕๕ ๑ ๑ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๓๙ ๑๙๕ ๔๑ ๒ ๑ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๒๕ ๑๖๙ ๕๖ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๖๙ ๑๔๗ ๒๒ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๔๖ ๑๒๗ ๑๙ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๕๑ ๑๒๘ ๒๐ ๓ ๐ 

รวม ๑,๒๑๕ ๙๙๔ ๒๑๓ ๖ ๒ 
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๘๑.๘๑ ๑๗.๕๓ ๐.๔๙ ๐.๑๗ 

 

                 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๑๖ 
 

 ๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญของผูเรียน  ๕ ดาน   ปการศึกษา  ๒๕๖๓   
(ระบุขอมูลตลอดท้ังปการศึกษา ๒๕๖๓ ไมตองระบุเปนภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒) 
 

ดาน 
จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร ๑,๒๑๕ ๑,๑๔๒ / ๙๓.๙๙  ๕๔ / ๔.๔๔ ๑๑ / ๐.๙๑ ๘ / ๐.๖๖ 
๒) ดานความสามารถในการคิด ๑,๒๑๕ ๘๘๕ / ๗๒.๘๔ ๒๙๔ / ๒๔.๒๐ ๑๕ / ๑.๒๓ ๒๑ / ๑.๗๓ 
๓) ดานความสามารถในการแกปญหา ๑,๒๑๕ ๙๑๖ / ๗๕.๓๙ ๒๗๘ / ๒๒.๘๘ ๘ / ๐.๖๖ ๑๓ / ๑.๐๗ 
๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต ๑,๒๑๕ ๑,๑๐๑ / ๙๐.๖๒ ๑๐๓ / ๘.๔๘ ๕ / ๐.๔๑ ๖ / ๐.๔๙ 
๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ๑,๒๑๕ ๙๗๓ / ๘๐.๐๘ ๒๒๔ / ๑๘.๔๔ ๗ / ๐.๕๘ ๑๑ / ๐.๙๑ 

              
 

                      ๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   ปการศึกษา ๒๕๖๓  (ระบุ
ขอมูลตลอดท้ังปการศึกษา ๒๕๖๓ ไมตองระบุเปนภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๒๘๕ ๒๗๖ / ๙๖.๘๐ - - ๙ / ๓.๒๐ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๓๙ ๒๓๒ / ๙๗.๑๐ ๓ / ๑.๓๐ - ๔ / ๑.๗๐ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๒๕ ๒๑๒ / ๙๔.๒๐ ๗ / ๓.๑๐ - ๖ / ๒.๗๐ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๖๙ ๑๖๒ / ๙๕.๙๐ ๗ / ๔.๑๐ - - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๔๖ ๑๓๔ / ๙๑.๗๘ ๘ / ๕.๔๘ - ๔ / ๒.๗๔ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๕๑ ๑๓๙ / ๙๒.๑๐ ๖ / ๔.๐๐ - ๖ / ๔.๐๐ 

รวม ๑,๒๑๕ ๑,๑๕๕  ๓๑ - ๒๙ 
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๙๕.๐๖ ๒.๕๕  ๒.๓๙ 

 
 

                  ๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  (ระบุขอมูลตลอด
ท้ังปการศึกษา ๒๕๖๓ ไมตองระบุเปนภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวน (รอยละของนักเรียน) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๒๘๕ 282 / ๙๘.๙๕ 3 / ๑.๐๕ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๓๙ ๒๓๕ / ๙๘.๓๓ ๔ / ๑.๖๗ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๒๕ ๒๒๓ / ๙๙.๑๑ ๒ / ๐.๘๙ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๖๙ ๑๖๘ / ๙๙.๔๑ ๑ / ๐.๕๙ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๔๖ ๑๔๕ / ๙๙.๓๒ ๑ / ๐.๖๘ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๕๑ ๑๕๑ / ๑๐๐ - 

รวม ๑,๒๑๕ ๑,๒๐๔ ๑๑ 
เฉลี่ยรอยละ  ๙๙.๐๙ ๐.๙๑ 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๑๗ 
 

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

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

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ดังตารางตอไปนี้ 
 
 

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 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๑๘ 
 

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 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  
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๑๙ 
 

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 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๒๐ 
 

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
ของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน
ตอเนื่องตลอดไป 
  
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 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๒๑ 
 

จุดเดน        
 ๑.  ดานบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู  โรงเรียนไดจัดบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน  ใหมีความ
สะอาด เรยีบรอย สวยงาม ถูกสุขลักษณะ จัดทางเดินเทาและหลังคากันฝนท่ีปลอดภัย  จัดหาเกาอี้สนาม  ซุม
ไมสักนั่งเลน ตกแตงสวนหยอม ปลูกตนไม ปลูกหญา  จัดภูมิทัศนใหรมรื่น ปราศจากขยะส่ิงปฏิกูล  เปน
เอกลักษณท่ีโดดเดนของโรงเรียน  
๒.  ดานการใหบริการ   โรงเรียนมหรรณพารามมีบริการตางๆ 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 ปลอดภัยและมีทาง
ดวนตัดผาน  มีรถประจําทาง  รถมอเตอรไซด  รถสองแถวหลายสายไวใหบริการตลอดท้ังวัน  
 
จุดท่ีควรพัฒนา                                   
๑.  ดานผูเรียน           
๑.๑ จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย  เพื่อกระตุนและสงเสริมใหผูเรียน 
มีนิสัยใฝรู ใฝเรียน รักการเรียนรู มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  มุงมั่นต้ังใจในการศึกษาหาความรู   ทํางาน
ตามท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงในเวลาท่ีกําหนดและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีโรงเรียนจัดใหอยางเต็มท่ี 
๑.๒ พัฒนาผูเรียนใหรูจักวิธีการตาง ๆ ในการส่ือความคิดผานการพูด  เขียนและนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ  ตอ
หนาสาธารณชน  กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
๑.๓ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตนใน
ชีวิตประจําวัน 
๒.  ดานครู 
๒.๑ เพิ่มศักยภาพครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ   
๒.๒  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนใน ๕ กลุมสาระ 
คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
๒.๓  พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีหลากหลายตามสภาพจริง   
๒.๔  นําผลการประเมินมาปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน   
๒.๕  สงเสริมใหทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาดานการเรียนการสอนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
๒.๖  สงเสริมใหจัดทํา  จัดหาและใชส่ือการสอน / ส่ือสารสนเทศท่ีหลากหลาย  ทันสมัยประกอบการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  
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๒๒ 
 

๓.  ดานผูบริหาร 
 ๓.๑ สงเสริมและพัฒนาดานการนิเทศติดตาม ประสานงาน อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  
๓.๒ สรางและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการรับฟงความคิดเห็น การ
แกปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปนประโยชน เพือ่นําไปพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
๔.  ดานการมีสวนรวมของหนวยงานภายนอก 
๔.๑ สรางเสริมสัมพันธภาพอันดีกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนและชุมชนภายนอก โรงเรยีน ใหเขามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียน 
๔.๒ เขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและหนวยงานภายนอกโรงเรียนอยางตอเนื่องเปนประจําสม่ําเสมอ เพื่อ
สานสัมพันธและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
๔.๓ เปดโรงเรียนใหชุมชนและหนวยงานตางๆ  เขามาใชบริการของโรงเรียนอยางกวางขวาง เชน บริการ
สถานท่ีจัดงาน สนามกีฬา หองประชุม  และดานบุคลากร  เปนตน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๒๓ 
 

๑.๑๒  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่(พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓)  ของสถานศึกษา 
โรงเรียนมหรรณพาราม ไดรับการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบส่ี  จาก สมศ. เมื่อวันท่ี  21 – 22  เดือน  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่   ดังตารางตอไปนี ้

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

                       
         จุดเดน   
ดานคุณภาพของผูเรียน   
๑. ผูเรียนผูเรียนมีความสามารถในดานทักษะการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแกปญหา และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการคนควาเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ ท่ี
เกิดจากการศึกษาคนควาเนื่องจากสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกหอง
เรียน รวมถึงการเปดวิชาเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมุงเนนในผูเรียนไดลงมือปฏิบัติตามความถนัด
และความสนใจของผูเรียน  
๒. ผูเรียนมีทักษะชีวิตและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพเปนคนใฝรูใฝเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงตาม
ศักยภาพ มีสุขภาพกาย สุขลักษณะ สุขภาพจิตท่ีดี จิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผกับเพื่อนหรือบุคคลอื่น ท้ังนี้เนื่องจากผู
เรียนไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีสถานท่ีใหผูเรียนไดออกกําลังกายมีมุมพักผอนจึงสงผลใหผู
เรียนมีลักษณะตามอัตลักษณของสถานศึกษา คือ ยิ้มงาย ไหวสวย  
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. ผูบริหารมีภาวะผูนํามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรไดรับการ
พัฒนาตรงตามภาระงานและความตองการ  
๒. สถานศึกษาใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกสวนงาน  ผานกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ท่ี
เขมขนและชัดเจนทุกข้ันตอน คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน/วิทยากรมาใหความรูดานตางๆ แกผูเรียนอยางตอเนื่อง   
๓. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชไดสะดวกท้ังในการเรียนรู การบริหารและการส่ือสารกับผู
เกี่ยวของ  ขอมูลครอบคลุม ครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน      
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
๑. ครูเปนครูแนวใหมมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดคลองตัวใชเทคโนโลยีในการผลิตส่ือการสอนและใช
เปนส่ือในการจัดการเรียนรู  
๒. ครูจัดการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลายนํา
วิธีการใหมๆมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เรียนรูจากความสนใจสืบหาความรู
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ สรุปรวบรวมผลการดําเนินการหาความรูในรูปแบบรายงานและ โครงงาน ผูเรียนรูจัก
แกปญหาดวยตนเอง และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตได   
๓. ครูใหความเอาใจใสผูเรียนอยางท่ัวถึงเสมอกันท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนรวม ปลูกฝงใหผูเรียนดูแลชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันแบงปนความคิดซึ่งกันและกันและเรียนรูดวยกันอยางมีความสุข   
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๔. ครูมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและแกปญหาผูเรียนสัปดาหละครั้งใหไดขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในรปูแบบของ PLC    
 
ขอเสนอแนะตามนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด หรือภาครัฐ   
ดานคุณภาพของผูเรียน   
ผูเรียนควรพัฒนาใหอานเขียนคลองใหสูงข้ันกวาเดิมโดยขอความรวมมือใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมให
การฝกใหผูเรียนในการอาน เขียน และควรใหผูเรียนไดมีเวลาไปทํากิจกรรมตางๆ นอกเวลาตามความสนใจ
นอกเหนือจากการฝกอานเขียน  
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรมในวันหยุดราชการเพื่อจะไดไมกระทบตอการเรียนของผู
เรียนและครูจะไดมีเวลาในการดําเนินกิจกรรมไดอยางเต็มความสามารถ  
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ครูทุกคนควรไปเยี่ยมบานนักเรียนใหมโดยแบงหนาท่ีกันในการไปเยี่ยมบานผูเรียน สวนผูเรียนท่ีเปนผูเรียนเกา
ครูควรจะไปเยี่ยมบานเฉพาะผูเรียนท่ีมีปญหาและผูเรียนท่ียื่นขอทุนการศึกษา และครูสามารถเบิกคาใชจายใน
การไปเยี่ยมบานกอนออกไปดําเนินการและจัดชวงเวลาไปเยี่ยมบานและสามารถใชบริการจากรถยนตของ
สถานศึกษา    
 
ขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  
ดานคุณภาพของผูเรียน   
ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสรางทักษะดานอาชีพโดยครูผูสอนควรฝกใหผู
เรียนศึกษาและสํารวจความตองการของตลาดมาเปนแนวในการสรางผลงานหรือช้ินงาน เชน การผลิตหนังส้ัน 
หรือการทําการตูนแอนิเมช่ัน เปนตน ซึ่งผูเรียนมีความสนใจและมีทักษะจัดทําผลงานเพื่อเสริมสรางในการ
สรางงานสรางอาชีพ การดําเนินงานผูเรียนตองฝกตามวงจรคุณภาพ เพื่อนําปญหามาเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพของผลงานตอไปทําใหผูเรียนมีทักษะของประชาชนในศตวรรษท่ี ๒๑ สู ความตองการไทย
แลนด ๔.๐ เปนการทํางานตอยอดสูชุมชนและหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง  
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. สถานศึกษาควรเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของขอมูลท่ีทําเปนสารสัมพันธทาง Page Application โดยเพิ่มขอมูล
ท่ีเปนประโยชนสวนรวมท่ีไมเกี่ยวของโดยตรงกับสถานศึกษา เชน รณรงคใหลดใชถุงพลาสติก แจงกิจกรรมท่ี
สําคัญของชุมชนเปนตน   
๒. สถานศึกษาควรจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถ่ินระบุช่ือ นามสกุล ขอมูลความรู /วิธีการ/ การนําไปใช 
จัดใหเปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทําเปนเอกสารรูปเลมเพื่อบริการแกผูท่ีสนใจ   
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ กระบวนคิด 
การวิเคราะห ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและเขาถึงแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกพรอมท้ัง สรางวิธีการ
สอนในรูปแบบ 4 Noble Truth โดยนําตามแนวคิด Constructionism จากการอบรมมาใชเปนแนวการสอน 
๔ ข้ันตอน ครูควรนําวิธีการสอนนี้ตอยอดใหชัดเจน ขยายผลใหเปนแนวสอนของโรงเรียนมหรรณพาราม และ
ผลงานท่ีผูเรียนทําจากการเรียนรู สรุปรวบรวมผลวิธีการสอนปรับปรุงพัฒนาจนเปนนวัตกรรมของสถานศึกษา 
ขยายผลออกสูสาธารณชนจนเปนท่ียอมรับในวิธีการสอนรูปแบบ 4 Noble Truth ของมหรรณพาราม 
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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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๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
โรงเรียนมหรรณพาราม  แบงโครงสรางการบริหารงานเปน  4  กลุม  ไดแก 

1. กลุมบริหารงานวิชาการ 
2.กลุมบริหารงานบุคคล 
3.กลุมบริหารงานงบประมาณ 
4.กลุมบริหารงานท่ัวไป 
ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM : School Based 

Management)  ภายใตวงจรคุณภาพ (PDCA) ดวยการบริหารท่ีในรูปแบบของการกระจายอํานาจ               
และการมีส วนร วมของทุกฝาย ท่ีเกี่ยวของ มีการวิ เคราะหผลการ จัดการศึกษาท่ีผานมา จัดการ                          
ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กําหนดเปาหมายในการจัดศึกษาเพื่อใหประสิทธิภาพมากข้ึน                
ใหความสําคัญกับการเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร  มีการจัดบุคลากรประจํากลุมบริหารอยางชัดเจน 
เหมาะสมกับความรูความสามารถ มีการนิเทศ กํากับติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรเพื่อใหการ
ดําเนินงานเกิดความถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหมีการ
รายงานคุณภาพการศึกษาทุกภาคสวนในรูปแบบ T-SAR ของครูผูสอน D-SAR ของกลุมสาระการเรียนรู  
A-SAR ของกลุมบริหาร เพื่อสะทอนผลการดําเนินงาน และพัฒนางานทุกดานในโรงเรียน  

ในสวนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรจากการ
จัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผูปกครองนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานและทุกกลุมทุกเปาหมาย จัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองแตละบุคคล การสรางชุมชนแหงการ
เรียนรู (PLC) สงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองในการศึกษาตอการจัดทําผลงานทางวิชาการ  

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดวยโครงการ
พัฒนาการจัดการสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ท่ีมีความ
พรอมสะดวกสบายเอื้อตอการจัดกิจกรรมตาง ๆ บริเวณโรงเรียนสะอาดสวยงาม ปลอดภัย มีท่ีนั่งพักผอน
เพียงพอกับความตองการของนักเรียน มีสนามกีฬาท้ังในรมและกลางแจง  เพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
สันทนาการ มีแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดใชประโยชนอยางเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนมหรรณพาราม มีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูโดยมีโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและ สัญญาณ WIFI ใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี จัด
ใหมีหองเรียนคุณภาพ (Smart Classroom) สงเสริมใหครูจัดทําส่ือการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ท้ัง Apple Application for Education และ Google Application มีการประเมินผลการเรียนรู
ออนไลน ใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) โดยยึดหลักการโปรงใส และตรวจสอบได สงเสริมใหครูทุก
คน จัดทํา KM (knowledge Management) รายบุคคลจัดเก็บในเว็บไซดของโรงเรียน และทาง Google 
Application เพื่อส่ือสารและอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน 

 
 
 

                             

สวนท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป
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ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารทั่วไป 

1. งานวางแผนวิชาการ 
2. งานบริหารวิชาการ 
3. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4. งานพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ 
5. งานวดัผล 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 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
           การเรียน 
     10.5 งานสงเสริมการอาน 
     10.6 งานการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
     10.7 งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

โครงสรางการบรหิารงานโรงเรยีนมหรรณพาราม 

1. งานบริหารการเงนิ 
2. งานบริหารบัญช ี
3. งานบรหิารพัสดุและสนิทรัพย 
4. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
5. งานประเมินผลการดําเนินงานการเงนิและ
พัสด ุ
6. งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ 
7. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
8. งานจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
9. งานคํานวณตนทุนผลผลติ 
10.งานควบคุมภายใน 
11. งานประเมินผลการดําเนนิงานแผนงาน
และประกันคุณภาพ 
 

1. งานวางแผนกิจการนักเรียน 
2. งานบริหารกิจการนักเรียน  
3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4. งานสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวนิัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
5. งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ  
7. งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการ
นักเรียน เครือขายผูปกครอง 
8. งานโครงงานคุณธรรม ประวัตขิอมูล
นักเรียน 
9. งานบริหารกลุมบริหารงานบุคคล 
10. งานวางแผนอัตรากําลัง บรรจุ แตงตั้ง 
11. งานลงเวลา การลา มาสาย 
12. งานดําเนินการทางวนิัยและการลงโทษ 
13. งานทะเบียนประวัตแิละเครื่องราชฯ 
14.งานสงเสริมวิทยะฐานะ อบรม ศึกษาดงูาน 
15. งานแผนงานและประเมินผลการ
ดําเนนิงาน 
16. งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

1. งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
2.งานบริการอาคารเรียน   
3. งานโภชนาการและบริหารน้ําดื่ม 
4. งานสงเสริมสขุภาพอนามัย 
5. งานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ  
6. งานโสตทัศนศึกษา 
7. งานรักษาความปลอดภัย  
8. งานประเมินผลการดําเนินงานอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอม 
9. งานวางแผนงานธุรการ  งานสํานักงาน  
10. งานยานพาหนะ 
11. งานสวัสดิการ 
12. งานตรวจสอบภายใน 
13. งานประเมินผลการดําเนนิงานธุรการ 
14. งานสํานักงานผูอํานวยการ 
15. งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน 
16. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
17. งานประเมินผลการดําเนนิงานสัมพันธ
ชุมชน 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
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๒. วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และกลยุทธของสถานศึกษา 
 
 

วิสัยทัศน 
 

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 สรางแรงบันดาลใจใหเกิดการเรียนรูสูอาชีพในอนาคต 
   
พันธกิจ 
1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ และ
มาตรฐานสากล 
2. จัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเปนไทย รูเทาทันการเปล่ียนแปลงสภาวการณ เพื่อ
เปนพลโลกท่ีมีคุณภาพ 
3. จัดกิจกรรมเสริมสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
5. พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี ดวยระบบคุณภาพ 
7. ประสานความรวมมือระหวางเครือขายผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่นๆ ในการจัดการศึกษา 
 
เปาหมาย 
1. ผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
2. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเปนไทย สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวการณของโลก 
3. ผูเรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู เกิดทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต 
4. บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนรูไดอยางครูมืออาชีพ 
5. โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี มีสภาพแวดลอมและส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 
7. ชุมชนและองคกรอื่นๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูสูอาชีพใน
อนาคต 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเนนปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บนพื้นฐานความเปนไทย 
กลยุทธท่ี 3 สรางโอกาสและทางเลือกในการเขารับการศึกษาข้ันพื้นฐานดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพอยางครูมืออาชีพ 
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาแหลงเรียนรูส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีดวยระบบคุณภาพ 
กลยุทธท่ี 7 สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายผูปกครอง ชุมชนและองคกรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการจัดการศึกษา 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
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๓. โครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
           (ระบุช่ือโครงการสําคัญท่ีใชขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ในปการศึกษา ๒๕๖๓) 
                                  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ช่ือโครงการ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน  
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
1. มีความสามารถในการอาน เขียน การ
ส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

-  ฉลาดรูดานการอานไทย 
-  ส่ือภาษาสรางสรรค 
-  Just Chill Out 
-  สงเสริมพัฒนาทักษะนักเรียนเพื่อความเปนเลิศทาง
ภาษาตางประเทศ 
-  3R camp for life in the future (คายบูรณาการ
คณิตศาสตร - วิทยาศาสตร) 
-  คายวิชาการสงเสริมศักยภาพผูเรียน Law Camp 
-  Crossword เพื่อเสริมสรางทักษะดานภาษาอังกฤษ 
 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแกปญหา 
 

-  คายวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
-   คายบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเรียนรูนอก
สถานศึกษา 

-   ฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรนอกสถานศึกษา  
 

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม -  โครงงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
 

4.มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสาร 

-  กิจกรรมสงเสริมทักษะแหงศตวรรษท่ี21 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

-  Lets Level Up Your Skills 
-  ติว O-Net นักเรียน ม.3 เเละ ม.6 
-  Inside O-net ไทย 
 

6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ตองานอาชีพ 

-  แนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ 

 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ช่ือโครงการ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 

-  งานโรงเรียนคุณธรรม 
-  งานระดับช้ันและระเบียบวินัย 
-  คายคุณธรรมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
-  คายลูกเสือเนตรนาร ี

2. มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน
ไทย 
 

-  วันเกียรติยศ 
-  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

3. ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย 

- ทัศนศึกษา 

4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
 

- ตรวจสุขภาพประจําป  
- ประกันอุบัติเหตุ 
- รณรงคปองกันและลดการแพรเช้ือไวรัส COVID-19 
- รักษาความสะอาดเครื่องนอนและปรับปรุงอุปกรณ

เครื่องใชในหองพยาบาล 
- บริการยาและเวชภัณฑ 

 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

 

2.1 เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

-  ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ผล
การดําเนินงาน 
- งานแผนงาน  
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

-  งานประกนัคุณภาพ 
-  งานควบคุมภายใน 
-  งานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-  ปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร 
-  จัดหาวัสดุ อุปกรณ สํานักงาน 
-  ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน 
-  กิจกรรมจัดทําวารสารโรงเรียน 
-  กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณการประชาสัมพันธ 
-  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
-  ประชุมผูปกครอง 
-  ระดมทุนการศึกษา 
-  รักษาความสะอาด 
-  เยี่ยมบานนักเรียน 2/2563 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=d87c2dbe-af1a-42e3-9475-15a122c3921b
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=a8a5d68e-0c63-4907-a6c2-598ce5d8a9c6
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=9dbf844b-5f8f-4959-bff5-f6af16db61e0
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=8d324135-b98a-4880-b5e7-863425e4bc81
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=30314bb2-9db4-437a-b817-f56ecf3a616b
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=8eb4ef3f-c288-42cf-891e-45fc27ad3d90
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=a1d4db76-1833-4721-b88a-fe6cb1f1d7b5
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=4fc75ccb-7f61-4cc8-8f5f-a0b92aa6435e
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=1b8d92fd-db47-47e2-92f8-0367c5e63a33
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=1ba177e4-219f-4ce4-957a-dab2efe33884
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=883a44f4-78f1-4f07-bf11-394bd8170168
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=883a44f4-78f1-4f07-bf11-394bd8170168
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=46a650d0-ec4b-4143-9ff8-41ec0d04c77c
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=0db14fc9-6347-414d-9a3f-436f947436da
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=0db14fc9-6347-414d-9a3f-436f947436da
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=fb410495-949e-414c-b06a-2bd1f31f24e1
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=cd436621-20fb-4365-9c23-88ca4540d284
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=32264c92-8404-46c7-af2c-ad8b66021863
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=e054e43c-d815-44ce-b442-f4f93c1a5c5f
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=7a00859a-7db4-4547-b48d-9706334bc67d
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=6c007aae-db57-4ab6-8516-ab8db1b07141
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=5fad9e70-9852-4be7-8151-b20f66ceb9c1
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=7c6656b5-1e61-4b0b-820c-be28c4f0b432
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=272394ba-a1bb-40d3-998e-55444af7cbb9
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=0f6573e7-5c24-4b64-a3f9-8186cafe5891
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=b288ee08-626a-4b66-8bb9-2cadb26c25c2
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=15115065-11b2-4801-b198-750c250c7893
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=8b9fb69f-8e34-4d12-8da5-c4bbe88fab36
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=208d72fd-e846-4efa-9b6a-43af0274b0a4


๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ช่ือโครงการ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

 

2.3ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน
คุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

-  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนดวยอาจารยพิเศษ 
-  การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

-  งานวางแผนอัตรากําลังบุคลากร 
-  พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ (กิจกรรม พัฒนาบุคลากรภายใน
โรงเรียน) 
-  พัฒนาครูใหมีคุณลักษณะท่ีดีและมีความรูความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน (กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ภายนอกโรงเรียน) 
 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อตอการจัด 
การเรียนรู 

-  พัฒนาหองศูนยการเรียนรูภาษาจีน 
-  พัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ 
-  พัฒนาแหลงเรียนรู ส่ือและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
-  การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน
ภายในหองเรียนคณิตศาสตร 
-  กิจกรรมซอมบํารุงอาคาร-สถานท่ี 
-  พัฒนาหองเรียนพิเศษ 
 

2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัด 
การและการจัดการเรียนรู 

-  ใหบริการส่ือและโสตทัศนูปกรณ 
-  ซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
-  ใหบริการเพื่อการศึกษาคนควา 
-  จัดคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเพื่อการเรียนการสอน 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=f0b5b47b-9864-4603-9644-3c201305c281
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=9df50a89-d6ac-4085-abd6-7526637b4348
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=1e26b996-0569-4884-958b-3bfbcdfe4942
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=e49e208b-556e-4414-b38b-4a5edd554ef6
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=7013b9c3-3428-48df-81df-6ee443bc6977
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=7013b9c3-3428-48df-81df-6ee443bc6977
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=7013b9c3-3428-48df-81df-6ee443bc6977
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=c173ea53-aee7-442a-a2cf-c6c22eaeb0f9
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=c173ea53-aee7-442a-a2cf-c6c22eaeb0f9
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=c173ea53-aee7-442a-a2cf-c6c22eaeb0f9
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=3f658d83-a865-49fd-8354-b7f308cd9ba6
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=4d7ba13f-7870-4a1d-ad78-4de0cf912357
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=49f99d5d-0c82-46d3-9886-d9c71e419ebb
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=5e3bb7af-0d1c-4803-81a3-c2715ee14aea
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=5e3bb7af-0d1c-4803-81a3-c2715ee14aea
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=ed7030fd-333e-4f12-b57f-b1452d1fd3f9
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=d782fb15-0130-4074-8a7e-4c414fc0123b
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=cf1d3b6e-b7fc-402c-95b0-ae510217cf3e
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=ca5799e3-eecf-4599-be57-7bd8dfa07415
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=b61c67e9-3ae1-4464-93e4-4105d57c7930
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=4f97f487-f242-4b52-a479-139b7f184592


๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ช่ือโครงการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 

-  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-  การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
-  จัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

-  หองสมุดและแหลงเรียนรู 
-  ผลิตส่ือหรือนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร 
 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก -  มุมเสริมปญญา 
 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

-  สงเสริมการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
-  ทะเบียนและเอกสารทางการศึกษา 
-  วิจัยพัฒนาการศึกษา 
-  วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 

3.5มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใชขอมูล
ปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 

-  นิเทศการศึกษา 
-  ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=d35e14c3-d99f-4d97-87ac-31ff16de6435
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=1e26b996-0569-4884-958b-3bfbcdfe4942
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=3a088bf2-23dc-4b30-a3c7-8a94d483f8c4
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=5af1ac7d-b713-4f60-957f-9772e75744ff
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=01e45339-6f5e-45ae-a715-6cceedf1502d
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=01e45339-6f5e-45ae-a715-6cceedf1502d
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=d960ea40-de44-46d6-9449-78f22213c1a3
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=efbeb455-104f-46ec-b175-a748170d65ca
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=493ffd58-b0d1-4fdc-b752-c564d8e31ac4
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=a4539a6e-037e-4f89-a4a9-bceb3a05eb72
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=c50d7474-1a2d-472f-bef5-f5710e5d672e
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=e5b0293b-8c12-40da-a73a-fe540d7c90c7
http://61.19.252.56/MhSar/MasterData/Costs2Edit.aspx?mode=2&id=ad48445f-62e2-4c96-8573-45df5bf3044f


๓๓ 
 

 
     

 ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนมหรรณพาราม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ทบทวนแผนการประกนัคณุภาพการศึกษา 

2. กําหนดมาตรฐาน เกณฑ และเครื่องมือการประเมนิ 

3. สรางความตระหนัก และใหความรูในการประเมนิกบับคุลากร  (ผูเกีย่วของทกุฝาย) 

4. ดําเนนิการประเมนิคณุภาพ 

ใ โ ี  

๗. จัดทํารายงานการประเมนิตนเอง

เพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกดั 

๖. ปรับปรุง 
No 

Yes 

๕. เสนอขอความเหน็ชอบจากฝายบริหาร 

และคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๓๔ 
 

มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ    
๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
       โรงเรียนมหรรณพาราม มีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM : School Based 
Management)  ภายใตวงจรคุณภาพ (PDCA) ดวยการบริหารท่ีในรูปแบบของการกระจายอํานาจ  และการมี
สวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ มีการวิเคราะหผลการจัดการศึกษาท่ีผานมาจัดการประชุมระดมความคิดเห็น
วางแผนกําหนดเปาหมายในการจัดศึกษาเพื่อใหประสิทธิภาพมากข้ึนใหความสําคัญกับการเสริมสราง
ประสิทธิภาพขององคกร  โรงเรียนมหรรณพารามไดจัดกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมพัฒนาการ  ทักษะความรู
ความสามารถของผูเรียนอยางตอเนื่องและหลากหลายกิจกรรม  ในปการศึกษา ๒๕๖๓ แมวาจะมีการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ทางโรงเรียนก็ยังไดดําเนินการแกปญหาและรวมกันหาวิธีการจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดแสดงความรูความสามารถ และบางกิจกรรมจัดโดยการใชรูปแบบOn-Line  เพื่อใหผูเรียนไดเขารวม
กิจกรรมอยางเต็มท่ี  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมผูเรียนครบรอบดานไมวาจะเปนการสงเสริม
ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ  ไดแก  กิจกรรมฉลาดรูดานการอานไทย 
กิจกรรมส่ือภาษาสรางสรรค  กิจกรรม Just Chill Out ใหผูเรียนไดแสดงออกทักษะทางภาษาตางประเทศ
หนาเวที  กิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะนักเรียนเพื่อความเปนเลิศทางภาษาตางประเทศ  กิจกรรม 3R camp 
for life in the future (คายบูรณาการคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร)  การเขาคายวิชาการสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียน Law Camp  กิจกรรม Crossword เพื่อเสริมสรางทักษะดานภาษาอังกฤษ  สงเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา  โดยการจัดใหมีคาย
วิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จัดคายบูรณาการวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  
และการเรียนรูนอกสถานศึกษา  รวมท้ังใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรนอกสถานศึกษาอีกดวย  
และผูเรียนสามารถคิดและออกแบบนวัตกรรมไดจากการสงเสริมใหนักเรียนไดรู จักการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและเรียนรูส่ิงตางๆดวยตนเอง  
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนโดยการจัดกิจกรรมติว O-Net ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีการจัดติวความรูติวขอสอบจากกลุมสาระอื่นๆดวย เชน  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศไดจัดกิจกรรม Lets Level Up Your Skills  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดจัด
ติวโดยแทรกเนื้อหาเพิ่มในคาบเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดกิจกรรม  Inside O-net ไทย เพื่อให
ผูเรียนไดความรูสําหรับการสอบ O-Net  
 นอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูความสามารถของผูเรียนในดานวิชาการแลว  ทางโรงเรียน
ยังไดเห็นถึงความสําคัญของการเปนผูเรียนท่ีดีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โรงเรียนจึงไดสงเสริมทางดาน
คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามแบบของสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  ท้ัง
ระดับโรงเรียนและระดับช้ันเรียน  การเขาคายคุณธรรมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  การเขาคายลูกเสือ
เนตรนารี  ฝกใหผูเรียนเกิดความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยจากการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  
สรางใหผูเรียนรูจักการอยูรวมกันบนความแตกตาง  เชน  การไปทัศนศึกษา  การเขาคายตางๆ  และการจัด
กิจกรรมรวมกับนักเรียนเรียนรวม(เด็กพิเศษ)  และโรงเรียนยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูเรียนดานการมีสุข
ภาวะทางรางกาย และจิตสังคมท่ีดี  โดยไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปอยางตอเนื่อง  จัดทําประกัน
อุบัติเหตุใหกับนักเรียนทุกคน  ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณในหองพยาบาล  ตามอาคารเรียนและภายใน
หองน้ํานักเรียน  รวมถึงการรณรงคปองกันและลดการแพรเช้ือไวรัส COVID-19  ในโรงเรียนใหผูเรียนไดเกิด
ความตระหนักและใสใจความสะอาดมากข้ึน 
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๓๕ 
 

๒.  ผลการดําเนินงาน 
 จากท่ีโรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายบริหาร  
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวของ  สงผลใหการ
จัดกิจกรรม/โครงการ  ไดดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและสงผลในดานตางๆตอตัวผูเรียน  ผูเรียนเกิด
ทักษะในการอาน เขียน การส่ือสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ผูเรียนเกิดความรูความสามารถใน
การคิดคํานวณ  สามารถคิดวิเคราะห  คิดแกปญหาอยางเปนระบบสามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาได
อยางเหมาะสมจากการฝกฝนเรียนรูและการปฏิบัติจริง โรงเรียนไดจัดใหมีการติวกอนสอบ O-Net โดยการติว
ท้ังภายในโรงเรียนและติวแบบOn-Lineรวมกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากรโดยการติวจากคณะวิทยากรภายนอก
จากความต้ังใจของผูเรียนสงผลใหผลการสอบ O-Net ของโรงเรียนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2562 คิดเปนรอย
ละ 7.30  และมีนักเรียนท่ีมีคะแนน O-Net สูงสุดระดับโรงเรียน  ไดแก นายนัฐกานต  เพ็ชรบูรณ  คะแนน
สูงสุดวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาวิทยาศาสตร  นายธีรวิทย  เอี่ยมใจ คะแนนสูงสุดวิชา
คณิตศาสตร  นางสาวชลธิชา  แสงแกว  คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย  และนางสาววิลาวัลย  บุญธรรม คะแนน
สูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ  นอกจากความรูความเขาใจในดานวิชาการผูเรียนยังสามารถท่ีจะสรางสรรคผลงานได
ดวยตนเองจากการเรียนรูจากโครงงาน  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนท้ังในการสรางสรรค
ผลงานและการส่ือสาร  เกิดองคความรูและทักษะพื้นฐานท่ีจะสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตได  จาก
การเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนตามความสามารถและความถนัดของตัวผูเรียน  ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสท่ีจะ
แสดงความสามารถใหส่ือภายนอกไดเห็นถึงความสามารถ  เชน  การต้ังใจฝกฝนความสามารถทางดานศิลปะ  
ดนตรี  และการแสดง จนไดรับโอกาสจากสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย  ใหเขารวมทําการแสดงใน
โครงการ  มอบโอกาส  สรางกําลังใจ สูสังคมเชิงสรางสรรค  ไดเขารวมแสดงในนาม สพฐ. ในกิจกรรมวัยใส
ปลอยพลัง ปงสุดใจ ภายใตแนวคิด 3 ส  เนื่องในวันพอแหงชาติ ณ พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติมิวเซี่ยม 
สยาม  ผูเรียนไดฝกฝนตนเองตามความถนัดจนเกิดทักษะสามารถเขารวมการแขงขันและไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันกีฬาตานไวรัส โควิต-19 ประเภทกีฬาบาสเกตบอล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ทักษะกีฬาแบดมินตัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะกีฬาบาสเกตบอล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ทักษะกีฬาฟุตซอล  รางวัลชมเชย ทักษะกีฬาตะกรอ จากการแขงขันทักษะกีฬาข้ันพื้นฐานOn-Lineประจําป
การศึกษา  2563  การแขงขัน DPE Basketball Skills Challeng ไดรับรางวัลชนะเลิศ รุนอายุ 14 ปชาย 
และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุนอายุ 18 ปชาย  การแขงขันฟุตบอลรายการเรนโบวสัมพันธ รุนอายุ
ไมเกิน 16 ปชายและรุนอายุ 17-18 ปชาย ไดรับรางวัลชนะเลิศท้ังสองรายการ  
 นอกจากความรูความสามารถทางดานวิชาการ  ทักษะทางดานกีฬา  และความสามารถตามความ
ถนัดของผูเรียนแลวทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับผูเรียนท่ีหลายหลาก
และตอเนื่อง  สงผลใหผูเรียนเปนผูท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามแบบของนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม  ผูเรียน
ไดรับจากปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  รวมถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงานของไทยจนทําใหผูเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในความเปนไทยและภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง  สามารถท่ีจะเรียนรูและเขาใจผูอื่นยอมรับใน
ตัวผูเรียนท่ีเปนนักเรียนเรียนรวม(เด็กพิเศษ)  มีความเห็นอกเห็นใจและยอมรับในความแตกตาง  รวมท้ัง
นักเรียนโรงเรียนมหรรณพารามทุกคนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมท่ีดี 
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๓๖ 
 

๓.  จุดเดน 
 ๑.  ผูเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  มีความเขาใจในพัฒนาการของ
เพื่อน  มีความสนใจในการเขารวมกิจกรรมและกลาท่ีจะแสดงออกในทางท่ีถูกตองตามความสนใจและความ
ถนัดของตนเอง   เปนผูใฝรูใฝเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตอยางพอเพียงตามศักยภาพ  มีสุขภาวะทางรางกาย
ท่ีสมบูรณแข็งแรง  สุขภาพจิตท่ีดี มีจิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผกับเพื่อนหรือบุคคลอื่น ท้ังนี้เนื่องจากผูเรียนไดอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู  มีสถานท่ีใหผู เรียนไดออกกําลังกายมีมุมพักผอน ครูและผูบริหาร
สถานศึกษาใชวินัยเชิงบวกจึงสงผลใหผูเรียนมีลักษณะตามอัตลักษณของสถานศึกษา 
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในเกณฑคอนขางตํ่า  ควรมีการสงเสริมทักษะกระบวนการ
คิดคํานวณ  และเนนกระบวนการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียนรอบดานและหลากหลาย 
 
๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (ถามี) 
 -  ไมมี 
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มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม  
๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
 โรงเรียนมหรรณโรงเรียนมหรรณพาราม มีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM : School 
Based Management)  ภายใตวงจรคุณภาพ (PDCA) ดวยการบริหารท่ีในรูปแบบของการกระจายอํานาจ               
และการมีส วนร วมของทุกฝาย ท่ีเกี่ยวของ มีการวิ เคราะหผลการ จัดการศึกษาท่ีผานมา จัดการ                          
ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กําหนดเปาหมายในการจัดศึกษาเพื่อใหประสิทธิภาพมากข้ึน                
ใหความสําคัญกับการเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร โรงเรียนมีการจัดโครงสรางการบริหารงานเปน          
4 กลุมบริหาร ไดแก กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงบประมาณ และกลุมบริหาร
ท่ัวไป  มีการจัดบุคลากรประจํากลุมบริหารอยางชัดเจน เหมาะสมกับความรูความสามารถ มีการนิเทศ      
กํากับติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรเพื่อใหการดําเนินงานเกิดความถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด   
 2.1 เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  โรงเรียนไดจัดใหมีการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ ท่ีสอดคลองกับเปาหมาย  วิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน  มีคณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน  มีระบบงานแผนงานท่ีทันสมัยและทํางานอยางมีข้ันตอน  มีการดําเนินงาน  กิจกรรม/
โครงการท่ีเปนไปตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป   
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนจัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทุกปการศึกษา  โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ฝายบริหาร  
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และหนวยงานภายนอกอื่นๆท่ีเกี่ยวของ  มี
การกําหนดมาตรฐานและคาเปาหมายของโรงเรียนเรียน ดําเนินใหมีการวางแผนจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับตัว
บงช้ีในมาตรฐานการศึกษา  จัดใหมีการประเมินตนเองภายในอยางสม่ําเสมอ  มีกระบวนการประเมินจนเองท่ี
ผานความเห็นชอบจากฝายบริหารและคณะกรรการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อนําเสนอผลการการประเมิน
ตนเองตอหนวยงานตนสังกัด  นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพทุกๆดาน
สงเสริมคุณภาพของสถานศึกษา  เชน  การประสานงานรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาใหเขามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม  จัดหาทุนการศึกษาใหกับผูเรียน  และมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ จัดประชุม
ผูปกครองเพื่อใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียน  ฝายบริหารไดสนับสนุนให
มีการปรับปรุงซอมแซมวัสดุอุปกรณท้ังอุปกรณการเรียน  การซอมแซมอาคารเรียน  หองน้ํา และอาคาร
อเนกประสงคใหพรอมใชงานและปลอดภัยอยูเสมอ  รวมท้ังสงเสริมใหครูไดรูจักผูเรียนรายบุคคลใหเยี่ยมบาน
ผูเรียนในหองท่ีปรึกษา  และเพื่อใหโรงเรียนไดเปนท่ีรูจักและท่ีไววางใจสําหรับผูปกครองและชุมชน  ทาง
โรงเรียนไดจัดทําวารสารและการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆของทางโรงเรียนผานทางเพจเฟสบุคอยู
ตลอดเวลา  เพื่อใหผูปกครองและชุมชนรอบขางไดรับขาวสารท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน 
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 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย  กลุมบริหารงานวิชาการไดจัดใหฝายบริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสวน
รวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อใหครอบคลุมรอบดานและตรงตามหลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนจัด
ใหมีการพัฒนาหลักสูตรทุกปการศึกษาเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียนในแตละป จัดหากิจกรรท่ีชวยสงเสริม
ความสามารถและความถนัดของผูเรียนอยางรอบดาน โรงเรียนมหรรณพารามจัดใหมีแผนการเรียนท่ีทันสมัย
และเหมาะกับผูเรียน  เชน  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(smart-class)  2. แผนการเรียน
วิทยศาสตร  คณิตศาสตร  3. แผนการเรียนวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  4. แผนการเรียนวิทยาศาสตร
การกีฬา  5. แผนการเรียนภาษาและการทองเท่ียว  6. แผนการเรียนศิลปะ ดนตรีและการแสดง  7. แผนการ
เรียนนิติศาสตร การเมืองและการปกครอง  และทางโรงเรียนมหรรณพารามยังเปดโอกาสใหกับผูเรียนท่ี
บกพรองทางสติปญญาไดมีโอกาสไดรับการศึกษาเหมือนกับผูเรียนปกติ  โดยเปดใหมีหองเรียนคูขนานสําหรับ
นักเรียนเรียนรวมอีกดวย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  โรงเรียนมหรรณพารามไดจัดใหมีจํานวน
บุคลกรท่ีเพียงพอกับผูเรียน  มีการวางแผนจัดหาอัตรากําลังของบุคลากรทางการศึกษาทุกปเพื่อใหการจัดการ
เรียนการสอนมีคุณภาพ  ฝายบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาวิชาชีพและ
ความสามารถของตนเอง  โดยจัดใหมีการอบรมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เชน การอบรมระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  การจัดการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING การจัดการเรียนการสอนOn-Lineโดย
ใช Google Meet  แตดวยปการศึกษา  2563 สถานการณท่ีเกิดโรคระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  จึงทํา
ใหการจัดอบรมถูกจํากัดท้ังสถานท่ี  จํานวนบุคลากรและเวลา  ทําใหมีการอบรมและพัฒนาตนเองของครูนอย
กวาทุกๆปท่ีผานมา  แตทางโรงเรียนก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  จึงคิดวาถาสถานการณของโรคระบาดของเช่ือไวรัส covid-19 ดีข้ึนจะสงเสริมใหครูและบุคลากรได
พัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและตอเนื่อง 
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู  ฝายบริหารไดเห็นถึง
ความสําคัญของความปลอดภัยและสภาพสังคมท่ีควรเหมาะแกการจัดการเรียนรู  จึงจัดใหมีการพัฒนา
ปรับปรุงพืน้ท่ีบริเวณภายในโรงเรียนใหสะอาดอยูเสมอ  จัดใหมีการพัฒนาหองศูนยการเรียนรูและแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับรายวิชา  ปรับปรุงหองเรียนใหไดมาตรฐานและปลอดภัย พัฒนาหองการเรียนรู
ภาษาจีน   
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  โรงเรียน
ไดปรับปรุงซอมแซมระบบอินเตอรเน็ตอยูเสมอและใหเพียงพอกับจํานวนผูใช ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรให
พรอมใชงาน  จัดคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  มี
บริการส่ือและโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัยและเพียงพอกับผูเรียน  จัดใหมีแหลงการเรียนรูเพื่อใหสืบคนขอมูลทาง
เทคโนโลยี  และเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ผูบริหารไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการจัดการเรียนการสอน  จึงไดจัดการเรียนการสอนแบบOn-Lineข้ึนโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 
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๒.  ผลการดําเนินงาน 
 การบริหารท่ีในรูปแบบของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ มีการ
วิเคราะหผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา จัดการประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กําหนดเปาหมายในการจัด
ศึกษา  ทําใหโรงเรียนมหรรณพารามมีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน 

2.1 เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน โรงเรียนมีแผนการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน  ดําเนินกิจกรรมและใชงบประมาณในการดําเนินงานอยางเปนระบบ  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของโรงเรียนท่ีเกิดจากการระดมความคิดของทุกฝาย  ทุกกิจกรรม/โครงการท่ีจัดข้ึนบรรลุวัตถุประสงคท้ังดาน
ผูเรียน  ดานการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ท่ีเปนระบบ  บุคลกรและหนวยงานอื่นๆมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ  มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเปนระบบและไดรับความรวมมือจากทุกฝายเปนอยางดี  ท้ังคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ฝายบริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนและ
หนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ  ทําใหโรงเรียนมีทุนการศึกษามอบใหกับผูเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาทุกๆ
ปจากองคกรภายนอก  เชน  ทุนการศึกษาจาก  นายอภิศักด์ิ  เทพผดุงพร  จํานวน  512,000  บาท  
ทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี จากคุณสิจิตรา  พัฒนภักดี  อดีตผูพิพากษาอาวุโสศาลแพง  คุณ
พงศพัฒน  พัฒนภักดีและครอบครัว  จํานวน 20 ทุน รวมท้ังส้ิน 40,000 บาท และทุนการศึกษาจากทาน
เจาอาวาสวัดมณฑป  โรงเรียนมีการบริหารจัดการรอบดานท้ังดานการดูแลชวยเหลือผู เรียนและการ
ประชาสัมพันธท่ีดี  มีการกํากับใสใจดูแลและชวยเหลือผูเรียนอยูเสมอจนเปนท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับของ
ผูปกครองและชุมชนรอบขาง  เปนสถานศึกษาท่ีสะอาด  รมรื่น  ปลอดภัยและเปนท่ีไววางใจของผูปกครอง 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย  จากท่ีโรงเรียนไดเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาและเขาใจในการเรียนรูของผูเรียนแตละ
บุคคลทําใหการทําแผนการเรียนท่ีเหมาะกับตัวผูเรียนนี้  โรงเรียนมหรรณพารามจึงเปนท่ีสนใจของผูเรียนและ
ผูปกครองทําใหมีนักเรียนท่ีมาสมัครเขาเรียนเกินจํานวนท่ีกําหนดทําใหมียอดนักเรียนในปการศึกษา 2563 
สูงกวาปการศึกษา  2563 จํานวน  และโรงเรียนไดปรับใหเปนสถานศึกษาขนาดใหญจากเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  และจากการท่ีฝายบริหารใหความสําคัญของการศึกษาจัดใหมี
หองเรียนคุขนาดและมีครูท่ีคอยดูแลนักเรียนในหองนี้อยางใกลชิดทําใหโรงเรียนไดรับรางวัลหองเรียนคุณภาพ  
ชนะเลิศ  จากศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  จากการพัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ทําใหครูไดมีความรูสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การจัดการเรียนเรียนการสอน On-Line ทําใหครูสามารถใชเทคโนโลยีไดอยาง
คลองแคลวและดวยสถานการณในปจจุบันมีการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ทําใหการจัดการเรียน
การสอนเปนไปดวยความลําบากแตดวยจากการอบรมพัฒนาความรูจึงสามารถทําใหครูจัดการเรียนการสอนได
ในระบบ On-Line  ท้ังจาก  Google Meet หรือ Zoom   แมกระท่ังการผลิตส่ือทางเทคโนโลยีและการ
ออกแบบการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและไมนาเบ่ือ  ครูและผูเรียนสามารถเรียนรูผานการเรียน
การสอน On-Line ไปดวยกัน 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู  โรงเรียนมีแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนทีหลากหลาย  มีหองศูนยการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูตางๆไวใหผูเรียนไดเขาไปศึกษา
คนควา  มีหนังสือเนื้อหาและความรูท่ีเปนปจจุบัน  หองเรียนสะอาด  อาคารเรียนปลอดภัย   
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  โรงเรียนมี
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีมีคุณภาพสามารถรองรับกับจํานวนผูใชได  มีระบบเทคโนโลยีท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพใหผูเรียนไดใชเรียน  และจาการนําเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนการสอนในชวย
สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 โรงเรียนมหรรณพารามไดรับเลือกใหเปนแกนนําในการ
จัดการเรียนการสอน On-Line บนแพลตฟอรม On-Line  โดยมีนายกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเขา
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในโครงการยกกําลังสองการศึกษาไทยสูความเปนเลิศ Education Digital 
Disruption ปลดล็อคการศึกษาไทยดวยแพลตฟอรมดิจิทัล 
 
๓.  จุดเดน 
 ๑.  หองเรียนคูขนานท่ีมีคุณภาพ  ท่ีเปดโอกาสใหกับผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาไดมี
โอกาสท่ีจะเขารับการศึกษา  และมีความสุขกับการเรียนไดเรียนรูรวมกับผูอื่น 
 ๒.  การจัดระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน On-Line บนแพลตฟอรม  
On-Line  ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ผูเรียนยังไดรับการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและไดรับความรูท่ีครบและครอบคลุมทุกเนื้อหา 
 ๓.  ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตมีความเสถียร การกระจายสัญญาณครอบคลุมทุกพื้นท่ีภายในบริเวณ
โรงเรยีน  ทุกคนสามารถใชงานระบบอินเตอรเน็ตได 
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 ๑.  จํานวนหองเรียนประจําไมเพียงพอกับผูเรียน  ทําใหมีระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ และช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ท่ีตองทําการเดินสลับหองเรียนอยู 
 ๒.  หองน้ําครูในตัวอาคาร  เกาและชํารุดควรไดรับการปรับปรุงซอมแซม 
 ๓.  การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ  ตามระบบแผนงานยังไมบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีวางไว  อาจจะตองมีการพัฒนากลวิธีเพื่อใหสามารถนํามาปรับใชรวมกันได 
 
๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (ถามี)            

๑.  การนําเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนการสอนในชวยสถานการณการแพรระบาดของเช้ือ
ไวรัส COVID-19 โรงเรียนมหรรณพารามไดรับเลือกใหเปนแกนนําในการจัดการเรียนการสอน On-Line บน
แพลตฟอรม On-Line  โดยมีนายกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเขาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน 
ในโครงการยกกําลังสองการศึกษาไทยสูความเปนเลิศ Education Digital Disruption ปลดล็อคการศึกษา
ไทยดวยแพลตฟอรมดิจิทัล 
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มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม       
๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
 โรงเรียนมหรรณพารามไดสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดจัดกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย 
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมสาระไดจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะ
กระบวนการคิดและฝกปฏิบัติจริง  และผูเรียนสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชในการเรียนและในการใช
ชีวิตได  สนับสนุนใหมีครูผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  มีการกําหนดโครงสรางรายวิชา
มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความรู  ความเขาใจและทักษะในการ
นํามาประยุกตใช  ในการเรียนการสอนไดเนนใหผูเรียนมีสวนรวมท้ังในการจัดกิจกรรมการเรียน  การวัดและ
ประเมินผล และการเสนอความคิดเห็นในการกําหนดการเรียนรูดวยตนเอง  ฝกใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลง
มือทํา  มีกิจกรรมชุมนุมเพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  มีการสงเสริม
ศักยภาพสําหรับนักเรียนหองเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร Smart-class ไดเรียนรูในการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรเพื่อการสืบสานและตอยอด ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติการทําเกษตร  การ
ปลูกผัก การดํานา การใชชีวิตแบบพอเพียง  นักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีได
รวมทํากิจกรรม เปดโลกความรูสูวิศวกรรม กับมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี  นักเรียนแผนการเรียนศิลปะ 
ดนตรีและการแสดง ไดรวมกิจกรรมสรางแรงบันดาลใจ กลาศิลปน ศิลปบันดาลใจ กับวิทยากรจากศิลปนคิด
บวกสิปปและทีมไทเกอรดรัม  นักเรียนแผนการเรยีนเตรียมวิทยาศาสตรการกีฬา ไดเขาคายพัฒนาความรูทาง
วิทยาศาสตรการกีฬา  ไดทดลองใชอุปกรณ WITTY ท่ีใชสําหรับฝกไหวพริบและความไวและอุปกรณสําหรับ
พัฒนาและเสริมสรางรางกายท่ีใชในวงการกีฬา และทางโรงเรียนยังใหความสําคัญกับศักยภาพของผูเรียน
นักเรียนพิเศษเรียนรวม  ไดสงเสริมใหผูเรียนไดฝกพัฒนาตนเองตามความสามารถและศักยภาพตนเอง  เชน  
การฝกใหผูเรียนไดรูจักการประกอบอาหาร  การฝกทําขนม  และการเรียนรูตางๆตามความสนใจของผูเรียน 
 3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู  โรงเรียนมหรรณพารามมี
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายใหผูเรียนไดใชในการศึกษาคนควาและเรียนรู  เชน  หองสมุด  หองเรียนอาเซียน  
หองศูนยการเรียนภาษาจีน  หองศูนยภาษาตางประเทศ  หองศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร  และหองศูนยการ
เรียนรูตามกลุมสาระ  และทุกปการศึกษาครูและผูเรียนจะรวมกันดูแลและพัฒนาหองศูนยการเรียนรูตางๆใหมี
มุมท่ีนาสนใจและมีความรูใหมๆท่ีหลากหลายและทันสมัยอยูเสมอ  เพื่อใหสรางบรรยากาศในการเขาใชหองให
นาอยู  สะอาดและเปนท่ีดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหเกิดการใฝเรียนรู  ครูและผูเรียนรวมกันผลิตส่ือตางๆท่ี
หลากหลายใหตรงกับรายวิชาและแบบการเรียนการสอน  ครูใชส่ือท่ีทันสมัยและดึงดูดความสนใจของผูเรียนมี
การใชเทคโนโลยีเพื่อประกอบการเรียนการสอนและชวยในการเรียนรูของผูเรียนมากข้ึน  และในสถานการณ
ปจจุบันท่ีมีการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  โรงเรียนมหรรณพารามไดใชการจัดการเรียนการสอน
แบบ On-Line เปนสวนใหญ  ครูและผูเรียนจึงมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
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 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ในการจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตอง
คํานึงถึงการบริหารจัดการช้ันเรียนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเพื่อใหผูเรียนสนใจในการเรียน  ครูจึงมีการ
จัดการช้ันเรียนแบบเชิงบวกท่ีหลากหลายวิธี  ท้ังการปรับปรุงหองเรียนใหดูสวยงามข้ึน  การปรับปรุงซอมแซม
ประตูและพื้นหอง  การตกแตงหนาตางและประตูหองเรียน  การจัดทําปายความรูท่ีเขากับวัยของผูเรียน  และ
ดวยสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  ตองมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
รูปแบบท้ังแบบ On-Line  On-Hand  และ  On-site  ครูผูสอนจึงใชวิธีการจัดช้ันเรียนท่ีแตกตางกัน  เชน  
การใสหมวกมาสคอสการตูน  การใสเส้ือผาการตูนท่ีกําลังเปนท่ีนิยม  การกระตุนการเรียนดวยการใหรางวัล  
การใหเกียรติบัตรเพื่อแลกคะแนน  เปนตน  นอกจากนี้เพื่อใหเกิดการเรียนรูในโรงเรียนและมีความสัมพันธท่ีดี
ระหวางครูและผูเรียนการใชคําพูดเพื่อชมเชยการเขาเรียน  ชมเชยการมีสวนรวมในการตอบคําถาม  ชมเชย
การแสดงถึงความรับผิดชอบของผูเรียนถือเปนการจัดการช้ันเรียนในรูปแบบหนึ่ง  และในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีคนเปนครูควรยึดถือปฏิบัติใหไดคือ   “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู  ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพื่อน 
ไมใหแขงขันกันแตใหแขงกับตัวเอง เด็กท่ีเรียนเกงกวาชวยสอนเพื่อนท่ีเรียนชากวา” หนึ่งในพระราชกระแสฯ
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี ๙ 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  โรงเรียนมหรรณพา
รามมีกิจกรรมสงเสริมการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาทุกปการศึกษา  มีการจัดทํางานทะเบียนและ
เอกสารทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ  และในการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาโรงเรียนไดกําหนดให
ครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการเรียนการสอนโดยมีการกําหนดโครงสรางรายวิชา การกําหนดช้ินงานหรือภาระ
งาน  การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลกําหนดการใหคะแนนท่ีชัดเจน  ผูเรียนสามารถตรวจสอบได  มีการ
สอบกอนเรียนและหลังเรียน  ครูผูสอนจะไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากเพื่อนครู  ท้ังครูในกลุม
สาระ  ครูตางกลุมสาระ และฝายบริหาร  ทุกรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนจะตองมีการประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบ  และนําผลจากการประเมินผูเรียน  จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  จากการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรูมาปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนตอไป   
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใชขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
โรงเรียนไดสงเสริมใหมีกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) สัปดาหละ 2 ครั้ง  โดยใหครูจับกลุมเพื่อ
แลกเปล่ียนขอมูลและปญหาในการจัดการเรียนการสอนในแตละครั้ง  รวมทําการปรึกษาปญหาและ
ดําเนินการแกปญหารวมกัน  โดยใชขอมูลจากการวัดผลและประเมินผลผูเรียน  ขอมูลท่ีเกิดจากการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนและขอมูลจากการท่ีไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  หลังจากรูวิธีแกปญหา
รวมกันแลวจะตองมีการบันทึกขอมูลอยางเปนระบบเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาผูเรียนตอไป  นําผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรูในกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูและจากการ
ท่ีไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาวิเคราะหและจัดทําวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน   
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๒.  ผลการดําเนินงาน 
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  การจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมชุมนุม
ผูเรียนสามารถกําหนดการเรียนรูดวยตนเองสามารถนําความรูจากท่ีตนเองสนใจมาตอยอดเพื่อหาความรู
เพิ่มเติมและพัฒนาความสามารถตนเองไดใหดียิ่งข้ึน  ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ
จริง  มีความรูความเขาใจมากข้ึน  กลาท่ีจะตัดสินใจและวิเคราะหปญหาไดมากข้ึน  ผูเรียนไดหลักการใชชีวิต
แบบพอเพียงเพื่อปรับใชในการดํารงชีวิตของตนเอง  ผูเรียนท่ีสนใจดานการแสดงมีความมั่นใจมากข้ึนกลา
แสดงออก  ผูเรียนท่ีเปนนักเรียนพิเศษเรียนรวมไดฝกทักษะตนเองทําใหเกิดความภาคภูมิใจใจตนเองและมั่นใจ
ในการท่ีจะอยูรวมกับผูอื่นมากข้ึน  จากการเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและไดลงมือทําดวยตนเองทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมีความสุข 
 3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู  จากการจัดการเรียนการสอน
โดยการใชส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบและมีคุณภาพทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในการเรียนมากข้ึน  ครู
และผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ผูเรียนมีส่ือประกอบการเรียนทาง
เทคโนโลยีและไมเปนปญหากับการเรียนรูแบบ On-Line ผูเรียนสามารถเลือกใชเอกสารประกอบการเรียน
หรือส่ือจากเทคโนโลยีในปจจุบันเพื่อใชในการประกอบการเรียนรูท่ีหลากหลาย  จากการจัดการเรียนการสอน
แบบ ON-Line ทําใหผูเรียนมีชองทางในการสงงานมากข้ึนและครูผูสอนสามารถปรับการสอนไดหลากหลาย
รูปแบบโดยใชเทคโนโลยีในการสอน  ท้ังครูและผูเรียนสามารถทําการเรียนการสอนไดทุกท่ีและเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 
 

สถิติการเขาเรียนออนไลนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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สถิติการเขาเรียนออนไลนของนักเรียนตามรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  การปรับปรุงหองเรียนถึงแมจะเปนการปรับปรุงพัฒนาทาง
กายภาพแตก็มีผลอยางมากตอจิตใจของผูเรียนในการใชหอง  ทําใหผูเรียนรูสึกสบายตามีความสุขในการไดเขา
หองเรียน  ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากจะเขาหองเรียนบอยๆและอยากจะรักษาหองใหสะอาด  ใชรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning เพื่อกระตุนความสนใจในการเรียนของผูเรียน  และ
แมกระท่ังการพูดเพื่อเสริมแรงผูเรียนเชิงบวกมีผลการกับการเขาเรียน  ON-Line ของผูเรียนอยางมาก  ในแต
ละวันการเขาเรียน On-Line ของผูเรียนนั้นเปนการยากมากท่ีจะเขามาเรียนใหทันและตองมีความรับผิดชอบ
อยางมากกับตัวเองเพื่อใหทันกับการเขาเรียนในแตละวิชาและแตละวัน ดังนั้นการพูดชมเชย การแตงตัวของ
ครูผูสอน  การเปนแสดงออกถึงความเปนกัลยาณมิตรท่ีดีตอผูเรียนจึงเปนผลท่ีดีตอการเรียนของผูเรียน ทําให
ผูเรียนกระตือรือรนท่ีจะเขาเรียน On-Line ใหตรงเวลา และครบทุกรายวิชาในแตละวันดวย การชมเชยการให
คะแนนพิเศษถือเปนการจัดการช้ันเรียนเชิงบวกแบบหนึ่งท่ีทําใหผูเรียนอยากเรียน  สนุกกับรายวิชาสนุกกับ
ครูผูสอนและอยากเรียนรูกับครูทานนั้นทุกวัน  
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 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  ครูผูสอนทุกคนมี
แผนการสอนครบ  มีการกําหนดโครงสรางรายวิชาท่ีชัดเจน มีการวัดผลและประเมินผลจากผูเรียนจากสภาพ
จริงและมีการประเมินอยางเปนระบบ  มีการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ
กลุมผูเรียนและสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู  ใหขอมูลผลการประเมินผูเรียนรายบุคคลกับผูเรียนและ
ผูปกครองไดรับทราบ  ผูเรียนและผูปกครองเขาใจในการวัดผลและประเมินผลของครูผูสอน  ทําให ผูเรียน
และผูปกครองสามารถนําผลการประเมินของตนเองมาวิเคราะหและพัฒนาตนเอง เขาใจในปญหาการเรียน
ของผูเรียนและไดรวมมือกันนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดีข้ึน และครูสามารถนําผล
การวัดและประเมินผลของผูเรียนรายบุคคลมาวิเคราะหและหาวิธีพัฒนาผูเรียนตอไป 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใชขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  ครูทุก
คนไดเขารวมการแลกเปล่ียนเรียนรูในกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) คิดเปนรอยละ ๑๐๐  จากการเขา
รวมกิจกรรมทําใหครูไดแลกเปล่ียนปญหาในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ไดรูวิธีการแกปญหาท่ีตรง
ประเด็น  และจากการท่ีครูไดรับการนิเทศการสอนท้ังจากครูในกลุมสาระ ครูตางกลุมสาระ  และจากฝาย
บริหาร ทําใหครูไดทราบปญหาหรือขอบกพรองในการจัดการช้ันเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง  ทําใหสามารถหาวิธีการแกปญหา  ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเองใหดียิ่งข้ึน  และครูโรงเรียนมหรรณพารามทุกคนมีวิจัยในช้ันเรียนคิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 
๓.  จุดเดน 
 ๑.  การจัดการเรียนการสอน On-Line ครูทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
On-Line ได และผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเขาเรียน On-Line ได 
 ๑.  ครูทุกคนไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใชขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู  โดยเขารวมกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๒.  ครูทุกคนมีวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 
๑๐๐  โดยใชขอมูลจากการเขารวมกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) และขอมูลจากการไดรับการนิเทศการ
สอน 
  
๔.  จุดควรพัฒนา 
      ๑.  การปรับปรุงแหลงเรียนรู  เชน  หองศูนยปฏิบัติการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ ควรปรับปรุงใหดู
ทันสมัยและมีอุปกรณการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
 
๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (ถามี) 
 ๑.  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี  รูปแบบการสอน On-Line โรงเรียนมหรรณพาราม
ไดรับเลือกใหเปนแกนนําในการจัดการเรียนการสอน On-Line 
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน 

ท่ี 

ช่ือมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

๑. มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน   ดี ดีเลิศ 

๒. มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา   

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓. มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ   

ดีเลศิ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลในภาพรวม ดีเลศิ ยอดเยี่ยม 

              ผลการประเมินตนเองรายมาตรฐานและรายละเอียดตามประเด็นการพิจารณาหรือตัวบงช้ี 

มาตร 
ฐานท่ี 

      ช่ือมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย ผลการประเมิน 

รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

๑ คุณภาพผูเรียน 79 ดี 85.82 ดีเลิศ 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 78 ดี 82.40 ดีเลิศ 
 ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร 

และการคิดคํานวณ 
80 ดีเลิศ 83.99 ดีเลิศ 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแกปญหา 

80 ดีเลิศ 87.64 ดีเลิศ 

 ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80 ดีเลิศ 85.58 ดีเลิศ 

 ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

80 ดีเลิศ 86.99 ดีเลิศ 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

70 ดี 71.74 ดี 

 ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

80 ดีเลิศ 85.40 ดีเลิศ 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 80 ดีเลิศ 89.23 ดีเลิศ 
 ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 
80 ดีเลิศ 88.75 ดีเลิศ 

 ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 80 ดีเลิศ 87.26 ดีเลิศ 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 
80 ดีเลิศ 91.42 ดีเลิศ 

 ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 80 ดีเลิศ 89.45 ดีเลิศ 
 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตร 
ฐานท่ี 

      ช่ือมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย ผลการประเมิน 

รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 95 ยอดเยี่ยม 99.49 ยอดเยี่ยม 
 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กําหนดชัดเจน 
95 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

 ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 95 ยอดเยี่ยม 99.75 ยอดเยี่ยม 

 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย 

100 ยอดเยี่ยม 99.43 ยอดเยี่ยม 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

100 ยอดเยี่ยม 98.88 ยอดเยี่ยม 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ตอ 
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

95 ยอดเยี่ยม 98.85 ยอดเยี่ยม 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

95 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

80 ดีเลิศ 93.12 ยอดเยี่ยม 

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

80 ดีเลิศ 95.35 ยอดเยี่ยม 

 ๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู 
ท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

80 ดีเลิศ 89.34 ดีเลิศ 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80 ดีเลิศ 90.61 ดีเลิศ 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 
และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

80 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 

 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

80 ดีเลิศ 90.30 ดีเลิศ 

สรุปผลในภาพรวม 85 ดีเลิศ 92.81 ยอดเยี่ยม 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๔๘ 
 

 

       ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม 
 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมอยูใน
ระดับ  ยอดเยี่ยม  โรงเรียนมหรรณพารามมีผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ  จัดโครงสรางใหมีการ
บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM : School Based Management)  ภายใตวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ดวยการบริหารท่ีในรูปแบบของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ มีการกําหนด
เปาหมาย  วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  โดยเกิดจากการรวมกันวิเคราะหปญหาจากการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการในปท่ีผานๆมา  มีการวิเคราะหผลการจัดการศึกษา จัดการประชุม
ระดมความคิดเห็น วางแผน กําหนดเปาหมายในการจัดศึกษาเพื่อใหประสิทธิภาพมากข้ึนใหความสําคัญกับ
การเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร โรงเรียนมีการจัดโครงสรางการบริหารงานเปน 4 กลุมบริหาร ไดแก 
กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงบประมาณ และกลุมบริหารท่ัวไป  มีการจัดบุคลากร
ประจํากลุมบริหารอยางชัดเจน  มีการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ครอบคลุมรอบดาน  ท้ังดานคุณภาพของผูเรียนจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมศักยภาพ  สงเสริม
ความสามารถและความถนัดของผูเรียน  ใหความสําคัญกับการสอบ O-Net  จัดใหมีการติวท่ีหลากหลายท้ัง
ครูผูสอนจัดติวในหองเรียน  วิทยากรภายนอกเขามาใหความรูและใหผูเรียนไดติวแบบ On-Line กับเพื่อนตาง
โรงเรียน สงผลใหผูเรียนเกิดความความรูและเทคนิคการทําขอสอบท่ีหลากหลายจนไดผลคะแนนสอบ O-Net 
ในปการศึกษา  2563  สูงกวาปการศึกษา 2562  คิดเปนรอยละ 7.30  ดานกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบริหารสถานศึกษา  สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองและดวยสถานการณ
การแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ฝายบริหารไดเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ  
On-Line จึงไดสงเสริมใหมีการใชส่ือและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนใหมากข้ึนและ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารับการอบรมการจัดการเรียนการสอน On-Line โดยใชโปรแกรมท่ี
หลากหลายและใชเทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและเขามา
เรียน On-Line ไดอยางสนุกสนาน  และโรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนแกนนํา ในการจัดการเรียนการสอน 
On-Line บนแพลตฟอรม On-Line  โดยมีนายกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเขาเยี่ยมชมการจัดการ
เรียนการสอน ในโครงการยกกําลังสองการศึกษาไทยสูความเปนเลิศ Education Digital Disruption ปลด
ล็อคการศึกษาไทยดวยแพลตฟอรมดิจิทัล  

ในดานการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ฝายบริหารไดเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาและไดเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษา  และจัดใหมีหองเรียนคูขนาน
สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา(เด็กพิเศษเรียนรวม) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาประจํา
หองเรียน  เพื่อใหผูเรียนรูสึกปลอดภัยและสงเสริมใหไดรับการศึกษาท่ีเทาเทียมกับเด็กปกติ  สนับสนุนให
ผูเรียนไดแสดงออกตามศักยภาพของตน  เรียนรูตามความถนัดและความสนใจ  คณะครูและบุคลกรทาง
การศึกษาใหความใสใจดูแลเหมือนกับผูเรียนปกติท่ัวไป  ปรับปรุงซอมแซมหองเรียนคูขนานใหพรอมและ
ปลอดภัยสําหรับผูเรียนเสมอ  ทําใหโรงเรียนมหรรณพารามไดรับรางวัลหองเรียนคุณภาพ  ชนะเลิศ  จากศูนย
การศึกษาพิเศษสวนกลาง  สังกัดสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 
 
  

สวนท่ี ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความตองการชวยเหลือ 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๔๙ 
 

      ๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปตอไป   
                   โรงเรียนมหรรณพารามไดวิเคราะหตัวบงช้ีจากผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2563  ไดพบ
ตัวบงช้ีท่ียังอยูในเกณฑคอนขางตํ่า  โดยเฉพาะดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ฝาย
บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเห็นความสําคัญทางดานวิชาการของผูเรียนจึงมีการประชุมเพื่อ
หาทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึน  เนนการเรียนการสอนใหเขมขนตรงตามแผนการ
เรียนของผูเรียน  จัดกิจกรรมท่ีชวยกระตุนความสนใจ  สนับสนุนใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถและ
ความถนัดของผูเรียนใหมากข้ึน  สงเสริมใหผูเรียนไดกลาแสดงออกทางความคิดเห็นมากข้ึน  จัดทําโครงการท่ี
ชวยสงเสริมศักยภาพผูเรียนใหผูเรียนกลาคิด  กลาทํา  กลาแสดงออกในทางสรางสรรค  จัดกระบวนการเรียน
การสอนท่ีเนนการสรางนวัตกรรมและสรางสรรคผลงานดวยตนเอง  สงเสริมใหผูเรียนรูจักรักตนเองและ
ภาคภูมิใจในการสรางสรรคผลงาน  และทางฝายบริหารไดใหความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีทันตอ
เหตุการณ  ทางฝายบริหารจึงคิดท่ีจะพัฒนาและจะสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอบรมเทคนิค
การสอนใหมๆและใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนใหมากข้ึน  และจะพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพและใหทุกฝายมีสวนรวมมากท่ีสุดและจะนําผลการ
ประเมินตนเองมาพัฒนาและปรับปรุงงานอยางตอเนื่องทุกๆปเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตอไป 
       
       ๔.๓  ความตองการและการชวยเหลือ 
              ตองการงบประมาณสําหรับการจัดสรางอาคารเรียน  และหองเรียนเพื่อใหมีหองเรียนประจําท่ี
เพียงพอตอจํานวนนักเรียน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๕๐ 
 

ภาคผนวก 

• ภาพกิจกรรมสําคัญ 

• ผลการประเมินตนเอง 

 บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self- Assessment Report : SAR) จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

 รายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 

 รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๕๘ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๖๐ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเรียนเปนผูประเมิน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

ฝายบริหารเปนผูประเมิน 

ครูเปนผูประเมิน 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๖๒ 
 

รายช่ือคณะกรรมการกสถานศกึษา 
 

๑. นายศักด์ิสิทธิ์    สุวรรณบูลย         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. พระเทพสุตเมธี    ผูแทนพระภิกษุสงฆ 
๓. พระสมุหอนันต   โชติธัมมโม  ผูแทนพระภิกษุสงฆ 
๔. นายกนก     แสนประเสริฐ     ผูทรงคุณวุฒิ 
๕. นายพรเทพ    ตันติวานนท     ผูทรงคุณวุฒิ 
๖. นายมนตรี    นัยพร   ผูทรงคุณวุฒิ 
๗. นางอังสนา   เกิดบุญสง     ผูทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวรัตนา  โลหะรัตน     ผูทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวธนวิภา   สมศรี      ผูทรงคุณวุฒิ 
๑๐.พลอากาศโทเอกราช  ชาติชาย     ผูแทนผูปกครอง 
๑๑.นายอภิชาต   แสนโคตร  ผูแทนครู 
๑๒.นายโสภณ    แยมยิ้ม    ผูแทนศิษยเกา 
๑๓.นายธีรินทร   สุรางคศรีรัฐ    ผูแทนองคกรชุมชน 
๑๔.นายภคพงษ   สอดสอง    ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๑๕.นายวิจิตร   สมบัติวงศ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



๖๓ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมหรรณพาราม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 


