
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาใหมี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของประบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยใหโรงเรียนจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยสรางความม่ันใจแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของวาการจัดการศึกษามีคุณภาพและเปนไป
ตามมาตรฐาน  กระทรวงศึกษาธิการจึงใหมีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี
นโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวช้ีวัดใหมีจํานวนนอยลงสะทอนถึงคุณภาพอยางแทจริงเนนการประเมินตามสภาพ
จริง 
 โรงเรียนมหรรณพารามไดจัดทําสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR) ประจําปการศึกษา 
๒๕๖4 ฉบับนี้ เพื่อผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพซึ่งเปนผลสําเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  3  มาตรฐาน  
ไดแก  มาตรฐานท่ี  1  ดานคุณภาพของผูเรียน  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา  มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผลการวิเคราะห  จุดเดน  
จุดท่ีควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ คือนําเสนอรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมาใหตนสังกัดและสาธารณชนไดรับทราบและเปนฐานขอมูลในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในปถัดไปรวมท้ังใชเปนขอมูลประกอบการรายงานประเมินตนเองเพื่อรับรองการประเมิน
คุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด  และการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป   

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดําเนินการและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ีใหขอมูลและคําแนะนําตางๆ ได
ทุมเทและเสียสละเพื่อใหการจัดทําเอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ  และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประเมินตนเอง
ฉบับนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางตอการใชพัฒนาสถานศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งข้ึนตอไป 
 
 
 

วาท่ีรอยตรี....................................................... 
(เฉลิมรัฐ  ต่ิงอวม) 

ผูอํานวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ในปการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรียนมหรรณพาราม ไดดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อยางตอเนื่องและมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  โรงเรียนได
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน  และมีผลการประเมินดังนี้  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของ
ผูเรียน  ระดับคุณภาพ  ดี  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนมหรรณพารามมีกระบวนการบริหารและการจัดการภายใตวงจรคุณภาพ (PDCA) ดวยการบริหาร
ท่ีในรูปแบบของการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ มีการจัดบุคลากรประจํากลุมบริหาร
อยางชัดเจน เหมาะสมกับความรู มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีชัดเจน สอดคลองกับสภาพบริบท
ของชุมชน แบงการบริหารจัดการเปน 4 กลุม ไดแก 1. กลุมบริหารงานวิชาการ  2. กลุมบริหารงานบุคคล  3. 
กลุมบริหารงานงบประมาณ  4. กลุมบริหารงานท่ัวไป  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ฝายบริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษารวมกันกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักใน
แตละโครงการอยางชัดเจนและเปนระบบ โดยคํานึงถึงเปาหมายของความสําเร็จในแตละปใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกโครงการ/กิจกรรมตองสงผลตอความสําเร็จตามวิสัยทัศนของโรงเรียน มี
การดําเนินงาน กํากับติดตาม ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม นําผลมาพัฒนาปรับปรุง รวบรวมขอมูลเพื่อสรุป
ผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการตอไป  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหมีการรายงานคุณภาพการศึกษา
ทุกภาคสวนในรูปแบบ T-SAR ของครูผูสอน D-SAR ของ กลุมสาระการเรียนรู A-SAR ของกลุมบริหาร เพื่อสะทอน
ผลการดําเนินงาน และพัฒนางานทุกดานในโรงเรยีน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการ
จัดทําหลักสูตร  รวมกันพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับบริบททองถ่ินและสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดใหมีแผนการเรียนท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมศักยภาพผูเรียนตาม
ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน  สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและปรับใหเขากับสถานการณปจจุบัน  การวางแผนเพื่อพัฒนาในอนาคตโรงเรียนจะมุงเนนเรื่องการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน เนนใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู มีกิจกรรมท่ีเนนการจัดการ
เรียนการสอนเปนสําคัญ  
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1.  ขอมูลท่ัวไป 

     1.1  ท่ีต้ัง 

      โรงเรียนมหรรณพาราม  ต้ังอยูเลขท่ี 68/5 หมู 2  ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร   

รหัสไปรษณีย 10170 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  โทรศัพท 0-2448-6258,   

0-2448-6617 โทรสาร 0-2448-6482 E-mail : turakarnmahan@hotmail.com Website: 

www.mh.ac.th  เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีเนื้อท่ี 13 ไร 50 ตารางวา  

มีเขตพื้นท่ีบริการ   3  เขต   รวม  9  แขวง   ไดแก     

  -   เขตตล่ิงชัน        ไดแก   แขวงตล่ิงชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด  แขวงคลองชักพระ 

          -   เขตบางกอกนอย  ไดแก   แขวงบานชางหลอ  แขวงศิริราช   

  -   เขตบางพลัด       ไดแก   แขวงบางพลัด  แขวงบางบําหรุ  และ แขวงบางยี่ขัน 

แผนท่ีโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
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1.2  ประวัติโรงเรียน (ระบปุระวัติความเปนมา,ปรัชญา ,อัตลักษณ ,เอกลักษณ,คําขวัญ,คติพจน ฯลฯ) 

 โครงการเดิมของกรมวิสามัญศึกษา  มีนโยบายจะยายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ซึ่งต้ังอยูใกลวัดโพธิ์  

ตําบลบางระมาด  อําเภอตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร  มาอยูท่ีดินแปลงนี้  ในป 2515   กรมสามัญศึกษาไดจัดต้ัง

งบประมาณการกอสรางอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ถมสนาม  ปรับปรุงบริเวณท่ีดินแปลงนี้เพื่อเตรียมการยาย

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร แตตอมากรมสามัญศึกษาไดเปล่ียนแปลงนโยบายใหระงับการยายโรงเรียนโพธิสารพิทยา

กร ไวกอนและไดมีคําส่ังใหท่ีนี่เปดโรงเรียนใหมข้ึนอีกแหงหนึ่งในปการศึกษา  2516   เมื่อวันท่ี  21  มีนาคม  

2516  โดยมีพระราชวรเวที เจาอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหารใหช่ือโรงเรียนวา "โรงเรียนมหรรณพาราม" ท้ังนี้

เพื่อเปนเกียรติยศแกโรงเรียนหลวงท่ีพระราชทานแกสามัญชนแหงแรกในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลท่ี 5) ทรงต้ังข้ึน  และกําหนดอักษรยอวา "ม.ณ."  โดยมีนายลัทธิ  ศิริวรรณ  

มาดํารงตําแหนง ครูใหญคนแรก  โดยภายในรัศมีของโรงเรียน  มีโรงเรียนอื่นๆต้ังอยูคือ 

1. โรงเรยีนวัดตล่ิงชัน                 2. โรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน             3. โรงเรียนฉิมพลี                    

4. โรงเรียนอยูเย็นวิทยา            5. โรงเรยีนปยะมิตร                    6. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาฯ         

7. โรงเรยีนวัดไกเต้ีย                  8. โรงเรียนวัดชางเหล๋็ก              9. โรงเรยีนวัดโพธิ์                       

10. โรงเรียนกุศลศึกษา              11. โรงเรียนวรรัตนศึกษา             12. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

13. โรงเรียนวัดทอง                  14. โรงเรียนวัดมะกอก                15. โรงเรียนนิลประพันธ         

16. โรงเรียนวัดประสาท            17. โรงเรียนโพธิสาราพิทยากร       18. โรงเรียนวัดนอยใน 

 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน : พระพุทธรูป ภ. ป. ร 

วิสัยทัศน     : มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรม ตามวิถีไทย 

อัตลักษณของโรงเรียน   :   ยิ้มงาย ไหวสวย                

เอกลักษณของโรงเรียน  :   โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี       
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         1.3 ขอมูลบุคลากร  

             1.3.1 ขอมูลผูบริหารสถานศึกษา 

1)  ผูอํานวยการโรงเรียน วาท่ีรอยตรีเฉลิมรัฐ  ต่ิงอวม วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการ    
พิเศษ   โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 123  E-mail : chalermraj@mh.ac.th 

     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา    
     ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต 23 กุมภาพันธ 2564 จนถึงปจจุบันเปนเวลา 1 ป 4 

เดือน   
 
 

                 2)  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ นางสาวจันทรเพ็ญ  ภิญโญวงศ วิทยฐานะ  

    รองผูอํานวยการชํานาญการ  โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 125   

    Email : chanpen@mh.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

    เอก การบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต  12 พฤศจิกายน 2563   

    จนถึงปจจุบันเปนเวลา  1 ป 7 เดือน รับผิดชอบกลุมบริหารงานวิชาการ 

 

3)  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล และ กลุมบริหารงบประมาณ  

 นางสาวประกายดาว  กล่ินเกิด วิทยฐานะ  รองผูอํานวยการชํานาญการ   

 โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 104  Email : prakaydao@mh.ac.th  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เอก การบริหารการศึกษา  

 ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต  12 พฤศจิกายน 2563  จนถึงปจจุบันเปนเวลา  1 ป   

7 เดือน รับผิดชอบกลุมบริหารงานบุคคล และ กลุมบริหารงบประมาณ 

 

4)  รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป นายมิ่ง  ขาวปล้ืม วิทยฐานะ  รองผูอํานวยการ 

 ชํานาญการ   โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 123 Email : ming.mk@mh.ac.th 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  

 ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต  12 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปจจุบันเปนเวลา   

 1 ป 7 เดือน รับผิดชอบกลุมบริหารท่ัวไป 
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          1.3.2  ขอมูลหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหนางานแผนงานของสถานศึกษา 

 

   1) หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา : นางสาวมยุรี วังสะจันทานนท 
                                   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต  ครูกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 
                                    โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 111  E-mail : mayuree@mh.ac.th 
 

 

 

   2)  หัวหนางานแผนงานของสถานศึกษา : นายธีระพันธุ  นาคายน               
                                วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษาศาสตรบัณฑิต  ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
                                     โทรศัพท  0-2448-6617 ตอ 111  E-mail : theeraphan@mh.ac.th 
 

 

 

          1.3.3 ขอมูลครูและบุคลากร   

         1) วิทยฐานะ 

ครูและ
บุคลากร 

ครู 

คศ.5 

ครู 

คศ.4 

ครู 

คศ.3 
ครู 

คศ.2 
ครู 

คศ.1 
ครู

ผูชวย 

ครู 
อัตรา
จาง 

ครู
ตางชาติ 

ลูกจาง 
ประจํา 

รวม 

ปการศึกษา 
2564 

  10 9 32 1 12 2 5 71 

 

หมายเหตุ : รวมครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการโรงเรียนตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา 
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       2) วุฒิการศึกษา (ขอมูล ณ วันท่ี 9 เมษายน  2565) 

กลุมสาระฯ 

จํานวนตามระดับการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผูอํานวยการ    1  1    1 

รองผูอํานวยการ    1 2 3    3 

ภาษาไทย 1 3 4  3 3    7 

คณิตศาสตร 4 3 7  1 1    8 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 5 9 1 2 3 1  1 13 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

1 7 8  1 1    9 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4  4  1 1    5 

ศิลปะ 3 2 5 1  1    6 

การงานอาชีพ 1 2 3  1 1    4 

ภาษาตางประเทศ 4 3 7  1 1    8 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     1 1  1 1 2 

รวม 22 25 47 4 13 17 1 1 2 66 
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        3) กลุมสาระการเรียนรู และภาระงานสอน (ไมรวมอัตราจาง) 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คนใน

แตละกลุมสาระฯ (ชม. / สัปดาห) 

1. ภาษาไทย 7 19 

2. คณิตศาสตร 8 21 

3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 13 22 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 18 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 20 

6. ศิลปะ 6 25 

7. การงานอาชีพ 4 17 

8. ภาษาตางประเทศ 8 20 

9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2 21 

รวม 62 20 
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 1.4 ขอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของปการศึกษา  2564)  
                   1) จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน  

ระดับช้ัน เพศ รวม 

 

จํานวน

หองเรียน 

จํานวนนักเรียน 

เฉลี่ยตอหอง ชาย หญิง 

ม. 1  149 158 307 7 40 

ม. 2 147 133 280 7 32 

ม. 3  114 126 240 7 32 

รวม 410 417 827 21 34 

ม. 4 93 94 187 5 40 

ม. 5 73 102 175 5 35 

ม. 6 68 76 144 5 30 

รวม 234 272 506 15 35 

รวมจํานวนนักเรียนท้ังหมด 644 689 1,333 36 35 

  
 2) จําแนกตามปการศึกษา 3 ปยอนหลัง  

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 

ม.1 258 289 307 

ม.2 244 248 280 

ม.3 264 241 240 

ม.4 161 177 187 

ม.5 158 151 175 

ม.6 115 157 144 
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รวม 1,200 1,263 1,333 

  

        1.5 ขอมูลอาคารสถานท่ี   

    อาคารเรียน จํานวน   5   หลัง อาคารประกอบ จํานวน  1  หลัง  สวม   4   หลัง สนามฟุตบอล   1   

สนาม  สนามบาสเก็ตบอล   1   สนาม  สนามวอลเลยบอล   1  สนาม สนามตะกรอ   1   สนาม สนามเปตอง   

1  สนาม สนามแบดมินตัน   1  สนาม  และ ศูนยกีฬาในรม ไดแก เทเบิลเทนนิส เปนตน 

        1.6  ขอมูลงบประมาณ  

    ปงบประมาณ 2564    

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 

เงินงบประมาณ 19,618,005.32 งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง 2,810,893 

เงินนอกงบประมาณ 2,657,964.71 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 14,356,758.25 

เงินอื่น ๆ (ระบุ) 2,734.61 งบอื่น ๆ (ระบุ) - 

รวม 22,278,704.64 รวม 17,167,651.25 

 

       สรุป  งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง    คิดเปนรอยละ  12.62  ของรายรับ 

           สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเปนรอยละ  64.44    ของรายรับ 

        1.7  ขอมูลสภาพชุมชน 

      1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน เปนเขตอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมผสมผสาน ท่ีอยูอาศัยไม
หนาแนน  ปจจุบันพื้น ท่ีเกษตรกรรมลดลงมาก จากการสราง ท่ีอยูอาศัยและการสรางถนนสายตางๆ   
มีประชากรประมาณ  105,613  คน บริเวณใกลเคียงโรงเรียนมีสถานท่ีสําคัญ  คือ  สถานีตํารวจนครบาลตล่ิงชัน  
วัดมณฑป วัดสมรโกฏิ สํานักงานเขตตล่ิงชัน  ตลาดน้ําตล่ิงชัน  ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร หองสมุดประชาชนวัด
รัชฎาธิษฐาน  อาชีพหลักของประชากรคือ เกษตรกรรม รับจางท่ัวไป คาขาย  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินคือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีชักพระ การละเลนกระต้ัวแทงเสือ 
 2)  ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ ตํ่ากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพหลัก คือ รับจางท่ัวไป  สวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจและรายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัวตอปประมาณ  250,000 บาท  
จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว  4  คน และแนวโนมความตองการของผูปกครอง และชุมชนคือผูปกครองมีความ
คาดหวังวาผูเรียนจะไดรับการอบรมส่ังสอน แนะนําความรู บมเพาะวิชา ใหผูเรียนไดประสบความสําเร็จทางการ
การเรียนการใชชีวิต 
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                3)  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนมหรรณพารามเปนโรงเรียนดีของชุมชน  เปนโรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี อยูใกลแหลงเรียนรูชุมชนและ
วัด โรงเรียนมหรรณพารามไดรับความรวมมือจากสํานักงานเขตพื้นท่ีตล่ิงชัน สถานีตํารวจนครบาลตล่ิงชัน เจา
อาวาสจากวัดมณฑปและผูปกครองในชุมชนดวยดี  
 ดานโอกาสของโรงเรียน   
 1. 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 
 2. ใกลแหลงการเรียนรูท่ีสําคัญ เชน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร  
หองสมุดประชาชนวัดรัชฎาธิษฐาน  วัดชัยพฤกษมาลา  วัดตล่ิงชัน  วัดไกเต้ีย  วัดมณฑป ฯลฯ  ทําใหมีบรรยากาศ
เอื้อตอการเรียนรู  ไดซึมซับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินท่ีสืบทอดมายาวนานอยางใกลชิด 
โรงเรียนสามารถสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียนไดงาย 
 3. ไดรับความรวมมือและสงเสริม / สนับสนุนจากผูปกครอง  ชุมชน  ผูนําชุมชน  องคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิ น  หน ว ย ง าน ร าชการ ท้ั ง ภ าครั ฐแล ะ เอกชนอย า ง ต อ เนื่ อ ง สม่ํ า เ สมอ  โ ดยมี พ . ต .ท . วั น ชั ย   
ฟกเอี้ยง ศิษยเกาและอดีตสมาชิกสภากรุงเทพฯ เขตตล่ิงชัน เปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียน 
 4. โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนมีความถูกตองชัดเจน  สงผลใหการบริหารงานเปนระบบ 
บุคลากรมีคุณวุฒิ  มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
อยูเสมอ  มีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  มีเทคโนโลยี ICT ท่ีทันสมัยเพียงพอตอการพัฒนาเรียนรู  
มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถดานวิชาการ  ศิลปะ  ดนตร ี กีฬาและนันทนาการอยางหลากหลาย  มีการ
จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาตนเองของผูเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เครือขายผูปกครอง ท่ีเขมแข็งรวมกันบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
  

ดานขอจํากัดของโรงเรียน  
 1. ดานผูปกครอง  นักเรียนสวนใหญท่ีอยูในเขตพื้นท่ีบริการ  จะมีผูปกครองประกอบอาชีพรับจาง หาเชา
กินคํ่า เวลาสวนใหญข้ึนอยูกับการทํามาหากิน  ผูปกครองจึงไมคอยมีเวลาอบรมส่ังสอนดูแลเอาใจใสบุตรหลาน
เทาท่ีควร  ทําใหนักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไมต้ังใจเรียน จากการไปเยี่ยมบานนักเรียนพบวา  นักเรียนสวนหนึ่ง
อยูบานตามลําพังรอจนกวาผูปกครองจะกลับ บางสวนกลับถึงบานแลวจะออกไปเท่ียววิ่งเลนหรือเลนเกม  ไมทํา
การบาน หรืองานตางๆ ท่ีครูมอบหมาย 
 2. ดานอาคารสถานท่ี  โรงเรียนมีอาคารเรียนนอย  หองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนช้ันเรียน  นักเรียนจึง
ตองเดินเรียน  ไมมีหองทํากิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมของหองเรียน  นอกจากนี้หองปฏิบัติการพิเศษในการสงเสริม
พัฒนาการดานตางๆ ของนักเรียน  เชน หองดนตรีไทย ดนตรีสากล หองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หองประชุมกลุม
ยอย หองทํางานของคณะกรรมการนักเรียน  ไมมีและไมไดมาตรฐาน  
 3. ดานบุคลากร  โรงเรียนขาดครูและฝายบริหารหลายอัตรา เชน รองผูอํานวยการ 3 กลุมบริหาร   ครู
กลุมสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา  สังคมศึกษา  และ ศิลปะ เปนตน
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          1.8  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรโรงเรียนมหรรณพาราม  พุทธศักราช 2561  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )  

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม เวลาเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
 กลุมสาระการเรียนรู  
      ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
      คณิตศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
      วิทยาศาสตร 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 320 (8 นก.) 
      สังคมศึกษา ศาสนา  
      และวัฒนธรรม 

160 (4 นก.) 
 

160 (4 นก.) 
 

160 (4 นก.) 
 

320 (8 นก.) 
 

0 ประวัติศาสตร 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
0 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
0 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวิตในสังคม 
0 ภูมิศาสตร 
0 เศรษฐศาสตร 

 
 
  120 (3 นก.) 

 
 
120 (3 นก.) 

 
 
120 (3 นก.) 

 
 
240 (6 นก.) 

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

 รายวิชาเพิ่มเติม 
    หองเรียนพิเศษ 

280 (7 นก.) 
440 (11 นก.) 

280 (7 นก.) 
440 (11 นก.) 

280 (7 นก.) 
440 (11 นก.) 

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

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

- - - 60 

0 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน 

15 15 15 60 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,280 (29 นก.) 1,280 (29นก.) 1,280(29 นก.) 3,800-4,160(86-95 นก.) 
 หองเรียนพิเศษ 1,400 (32 นก.) 1,400 (32 นก.) 1,400 (32 นก.) 4,560 (105 นก.) 
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1.9  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน   

1. หองสมุดมีขนาด  520  ตารางเมตร   จํานวนหนังสือในหองสมุด  12,000  เลม  
การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบบริการดวยบุคคล จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการสืบคนขอมูล
จํานวน 12 เครื่อง จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  250 คนตอวัน  คิดเปนรอยละ  
20.49  ของนักเรียนท้ังหมด  จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย 
600  คนตอวัน  คิดเปนรอยละ 49.58   ของนักเรียนท้ังหมด 

2.  หองปฏิบัติการ 

      2.1  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร     จํานวน  7  หอง 

   2.2  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     จํานวน  4  หอง   

   2.3  หองปฏิบัติการทางภาษา        จํานวน  1  หอง 

   2.4  หองปฏิบัติการกลุมสาระศิลปะ  จํานวน  1  หอง 

   2.5  หองปฏิบัติการกลุมสาระการงานอาชีพ จํานวน  4  หอง 

   2.6  หองปฏิบัติการนาฏศิลป   จํานวน  1  หอง 

   2.7  หองปฏิบัติการดนตรีไทย   จํานวน  1  หอง 

   2.8  หองปฏิบัติการดนตรีสากล   จํานวน  1  หอง 

   2.9  หองโสตทัศนศึกษา     จํานวน  1  หอง 

 3. คอมพวิเตอร      จํานวน  211  เครื่อง 

                     3.1  ใชเพื่อการเรียนการสอน    จํานวน  210  เครือ่ง 

   3.2  ใชเพื่อการบริหารจัดการ     จํานวน  12    เครื่อง 
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ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2564 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

 

ช่ือแหลงเรียนรู 
สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 

1. หองสมุด 23,600  ครั้ง 

2. หองเรียนคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 34,000  ครั้ง 

3. หองปฏิบัติการทางภาษา 25,600  ครั้ง 

4. หองปฏิบัติการทางฟสิกส 12,800  ครั้ง 

5. หองปฏิบัติการทางเคมี 12,800  ครั้ง 

6. หองปฏิบัติการทางชีววิทยา 12,800  ครั้ง 

7. หองปฏิบัติการทางดนตรีสากล 25,600  ครั้ง 

8. หองปฏิบัติการทางดนตรีไทย 25,600  ครั้ง 

9. หองปฏิบัติการทางนาฏศิลป 25,600  ครั้ง 

10. หองศูนยกีฬาในรม 25,600  ครั้ง 

11. หองแนะแนว 25,600  ครั้ง 

12. หองพยาบาลและงานอนามัยโรงเรียน 1,400  ครั้ง 

13. ระเบียงความรูทุกอาคารเรียน 150  ครั้ง 

14. ปายนิเทศรอบบริเวณโรงเรียน 120  ครั้ง 

15. พื้นท่ีใตอาคาร 3 สําหรับจัดนิทรรศการวิชาการตางๆ  เชน 
          -  เปดโลกการเรียนรูสูอาเซียน 
          -  วันวิทยาศาสตร 
          -  วันภาษาไทย  
          -  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
          -  วันสําคัญทางศาสนา ตลอดปการศึกษา 
         

1  ครั้ง 
1  ครั้ง 
1  ครั้ง 
1  ครั้ง 
1  ครั้ง 
2  ครั้ง 
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แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 

ช่ือแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช  
(คร้ัง / ป) 

1.คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด นครปฐม 1 ครั้ง 
2.ศูนยนวัตกรรมแหงอนาคต VIRTUAL FUTURIUM 1 ครั้ง 
3.สุสานของฟาโรหรามเสสท่ี 6 3D Virtual Tour 1 ครั้ง 
4.โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร มรภ.สวนสุนันทา 1 ครั้ง 
5.ตลาดน้ําตล่ิงชัน 1 ครั้ง 
6.สถานีขนสงสายใตใหมตล่ิงชัน 1 ครั้ง 
7.วัดมณฑป 1 ครั้ง 
8.โรงละครศรสุีริยวงศ อาคาร 150 ป มหาบุรุษรัตโนดม (ชวง บุนนาค) 
   มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา 

1 ครั้ง 

9.พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

8 ครั้ง 

10.วัดมหรรณพารามวรวิหาร 4 ครั้ง 
11.วัดกระจัง 1 ครั้ง 
12.ชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 1 ครั้ง 
13.ชุมชนวัดชางเหล็ก 1 ครั้ง 
14.ชุมชนวัดแกว 1 ครั้ง 
15.ชุมชนวัดสมรโกฏิ 1 ครั้ง 
16.ชุมชนตลาดศาลาน้ําเย็น 1 ครั้ง 
17.ชุมชนตลาดบางขุนนนท 1 ครั้ง 
18.ชุมชนตลาดบางขุนศรี 1 ครั้ง 
19.ชุมชนตลาดสถานีรถไฟธนบุร ี 1 ครั้ง 
20.ชุมชนตลาดพรานนก 1 ครั้ง 
21.ชุมชนตลาดวังหลัง 1 ครั้ง 
22.ชุมชนวัดมหรรณพารามวรวิหาร 1 ครั้ง 
23.หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรงุเทพมหานคร 1 ครั้ง 
24.สถานีตํารวจตล่ิงชัน 1 ครั้ง 
25.หอศิลปพระนางเจาศิริกิตต 4 ครั้ง 
26.พระราชวังบางปะอิน 1 ครั้ง 
27.ตลาดน้ําอโยธยา 1 ครั้ง 
28.พิพิธภัณฑการเรียนรูเเหงชาติมิวเซี่ยมสยาม 1 ครั้ง 
29.เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 1 ครั้ง 
30.ทองฟาจําลอง 1 ครั้ง 
31.มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 1 ครั้ง 
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13. ขอมูลปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในปการศึกษาท่ีรายงาน 

ท่ี ช่ือ – สกุล ใหความรูเร่ือง 
สถิติการให

ความรู 
(คร้ัง / ป) 

1 นายคลอง  ศิรประภาธรรม ประวัติศาสตรความเปนมาของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

1 ครั้ง / ป 

2 นายภัทรพล  ขาวสะอาด ติว O-NET ภาษาไทย 1 ครั้ง / ป 
3 อาจารย ดร.ไตร อัญญโพธิ ์ การทําขอสอบ PAT2/PAT3 1 ครั้ง / ป 
4 นายศิรวิทย สงาปทุม ติว O-net ม.3 1 ครั้ง / ป 
5 คุณศิวณัฐ เรืองศิลปประเสริฐ เยาวชนตนกลาตานยาเสพติด 1 ครั้ง / ป 
6 นายฐาปกรณ พันธรักษ  เสริมประสบการณคณิตศาสตร ม.1 1 ครั้ง / ป 
7 นายอาลี ทองคําวงศ เสริมประสบการณคณิตศาสตร ม.1 1 ครั้ง / ป 
8 นายศรบรม กุลลาวัณย เสริมประสบการณคณิตศาสตร ม.1 1 ครั้ง / ป 
9 สพ.ญ.ภัทรพร แนนอุดร การสรางแรงบันดาลใจและสรางเปาหมาย

ในกับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร
การแพทย 

1 ครั้ง / ป 

10 คุณพันธธีรา ถุงทอง การสรางแรงบันดาลใจและสรางเปาหมาย
ในกับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร
การแพทย 

1 ครั้ง / ป 

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล สังคมศึกษาหนาท่ีพลเมือง ในระบอบ
ประชาธิปไตยยุคออนไลน 

1 ครั้ง / ป 

12 นายอัมพร พินะสา การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรูปแบบ
ออนไลนสําหรับครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1 ครั้ง / ป 

13 ดร. นิยม ไผโสภา โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนรูปแแบออนไลนใหนักเรียน
และครูมีความสุข 

1 ครั้ง / ป 

14 ดร. อํานาจ วิชยานุวัติ นวัตกรรมการศึกษา กลาเปล่ียน 
สรางสรรค ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย 

1 ครั้ง / ป 

15 นายภูมิสิษฐ สุคนธวงศ สอนอยางไรใหเด็กไทยรักประวัติศาสตร 1 ครั้ง / ป 
16 นายธนกุล ชอนแกว การสรางนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรูวิถี

ใหม 
1 ครั้ง / ป 

17 คุณพรพรรณ สุวรรณ การสรางสติกเกอรไลน 1 ครั้ง / ป 
18 นายปรัชญา ดวงมั่น ติว O-net ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันม.3 1 ครั้ง / ป 
19 นายประชุมโชค ดรงคมาศ แนะแนวการศึกษาตอ 1 ครั้ง / ป 
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๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
- ระดับสถานศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท้ังหมดโดยเฉล่ีย ๒.๘๑            
 
- ระดับช้ันเรียน  
 

ระดับช้ันเรียน  
จํานวน 
นักเรียน
(คน) 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู จํานว
น 

นักเรี
ยน 
ท่ีได 
ระดับ 

๓ 
ข้ึนไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ท่ีได 
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ๓๐๑ ๖ ๒๕ ๓๐ ๑๗ ๑๐๘ ๕๖ ๓๖ ๒๓ ๑๑๕ ๓๘.๒๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ๒๘๐ ๙ ๑๒ ๓๒ ๒๑ ๙๒ ๕๑ ๔๑ ๒๐ ๑๑๒ ๔๐ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ๒๓๙ ๒ ๑๒ ๓๖ ๑๗ ๙๐ ๔๕ ๓๐ ๗ ๘๒ ๓๔.๓๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔  ๑๙๐ ๖ ๒๓ ๑๓ ๘ ๗๘ ๓๓ ๒๑ ๘ ๖๒ ๓๒.๖๓ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕  ๑๗๔ ๔ ๑๓ ๑๑ ๘ ๗๕ ๓๕ ๒๑ ๑๑ ๖๗ ๓๘.๕๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ๑๔๔ ๑ ๖ ๑๗ ๘ ๖๖ ๒๗ ๑๖ ๗ ๕๐ 
 

๓๔.๗๒ 

รวมจํานวนนักเรียนม.๑ – ๖ ๑๓๒๘ ๒๘ ๙๑ ๑๓๙ ๗๙ ๕๐๙ ๒๔๗ ๑๖๕ ๗๖ ๔๘๘ ๓๖.๔๐ 
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  - ระดับกลุมสาระการเรียนรู 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับ  ช้ัน ม.๑ - ม.๖        
  

 
กลุมสาระการเรียนรู 

 
จํานวน 
นักเรียน
(คน) 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู จํานวน 
นักเรียน 

ท่ีได 
ระดับ 

๓ 
ข้ึนไป 

รอยละ 
นักเรียน 

ท่ีได 
ระดับ 

๓ 
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๓๒๘ ๒๗๐ ๒๔๘ ๑๔๓ ๙๒ ๑๐๙ ๑๒๗ ๒๐๗ ๑๓๒ ๒๕๙ ๑๙.๗๗ 

คณิตศาสตร ๑๓๒๘ ๓๓๑ ๑๑๙ ๗๖ ๗๑ ๑๒๕ ๑๙๔ ๒๒๙ ๑๘๓ ๓๑๓ ๒๓.๕๗ 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

๑๓๒๘ ๓๖๒ ๑๖๒ ๙๖ ๘๙ ๑๐๖ ๑๓๓ ๒๐๗ ๑๗๓ ๓๔๗ ๒๖.๑๓ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑๓๒๘ ๓๕๔ ๑๔๖ ๙๖ ๑๙๑ ๑๐๙ ๑๐๖ ๑๗๓ ๑๔๓ ๔๔๔ ๓๓.๔๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๓๒๘ ๓๕๖ ๓๕ ๔๐ ๑๑๒ ๑๓๙ ๑๓๑ ๒๖๗ ๒๔๘ ๗๕๐ ๕๖.๔๘ 

ศิลปะ ๑๓๒๘ ๓๗๓ ๑๗๗ ๑๔๘ ๘๐ ๑๐๐ ๖๗ ๑๙๐ ๑๙๓ ๕๐๖ ๓๘.๑๐ 

การงานอาชีพ ๑๓๒๘ ๓๓๐ ๗๕ ๑๐๙ ๖๖ ๗๔ ๓๑ ๑๘๗ ๑๐๖ ๓๘๕ ๒๘.๙๙ 

ภาษาตางประเทศ ๑๓๒๘ ๒๑๕ ๑๘๓ ๒๖๑ ๑๕๕ ๑๖๒ ๑๓๙ ๑๒๑ ๙๒ ๒๐๗ ๑๕.๕๘ 

 
 
                 ๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET)   
๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และระดับมัธยมศึกษาป
ท่ี ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

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

ปการศึกษา ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ภาษาไทย 52.98 53.17 56.09 38.83 44.07 41.72 
คณิตศาสตร 23.29 19.74 23.62 20.48 22.98 18.44 
วิทยาศาสตร 28.69 28.92 32.18 26.61 29.89 27.62 
สังคมศึกษาฯ    34.02 35.54 34.78 

ภาษาอังกฤษ 32.32 32.36 31.98 25.54 26.90 20.35 
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๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 56.09 23.62 32.18 31.98 
คะแนนเฉล่ีย ระดับสพม.กท1 61.14 35.68 37.30 43.51 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด 59.76 32.32 35.98 43.22 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด 52.13 24.75 31.67 30.79 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 
                              
๓)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 41.72 18.44 27.62 34.78 20.35 
คะแนนเฉล่ีย ระดับสพม.กท1 57.19 36.59 35.45 43.88 41.99 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด 54.67 32.83 33.37 42.04 39.53 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 46.40 21.82 28.65 36.87 25.56 

 
๑.๑๐.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   ปการศึกษา ๒๕๖๔   
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ท้ังหมด 
จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๓๐๒ ๒๙๐ ๕ ๖ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๗๘ ๒๖๕ ๑๐ ๕ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๓๙ ๒๑๕ ๑๕ ๙ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๙๐ ๑๘๐ ๔ ๖ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๗๔ ๑๖๐ ๙ ๕ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๔๔ ๑๔๐ ๒ ๒ - 
รวม ๑๓๒๘ ๑๒๕๐ ๔๕ ๓๓ - 
เฉลี่ยรอยละ  ๙๔.๑๓ ๓.๓๙ ๒.๔๘ - 
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๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญของผูเรียน  ๕ ดาน   ปการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ดาน 
จํานวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

๑) ดานความสามารถในการส่ือสาร ๑๓๒๘ ๑๒๐๒ ๒๐ ๘๒ - 
๒) ดานความสามารถในการคิด ๑๓๒๘ ๑๒๐๒ ๒๐ ๘๒ - 
๓) ดานความสามารถในการแกปญหา ๑๓๒๘ ๑๒๐๒ ๒๐ ๘๒ - 
๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต ๑๓๒๘ ๑๒๐๒ ๒๐ ๘๒ - 
๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ๑๓๒๘ ๑๒๐๒ ๒๐ ๘๒ - 

รวม ๑๓๒๘ ๑๒๐๒ ๒๐ ๘๒ - 
เฉลี่ยรอยละ  ๙๐.๕๑ ๑.๕๑ ๖.๑๗ - 

              
๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   ปการศึกษา ๒๕๖๔   

ระดับช้ัน 
จํานวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

จํานวน (รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๓๐๒ ๒๘๑ ๔ ๑๖ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๗๘ ๒๖๑ ๐ ๑๙ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๓๙ ๑๘๙ ๐ ๕๐ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๙๐ ๑๗๐ ๐ ๒๐ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๗๔ ๑๖๙ ๐ ๕ - 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๔๔ ๑๓๑ ๕ ๘ - 
รวม ๑๓๒๘ ๑๒๐๑ ๙ ๑๑๘ - 
เฉลี่ยรอยละ  ๙๐.๔๔ ๐.๖๘ ๘.๘๙ - 

 
๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๖๔   

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ท้ังหมด 
จํานวน (รอยละของนักเรียน) 
ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๓๐๒ ๓๐๐ ๒ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๗๘ ๒๗๗ ๑ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒๓๙ ๒๑๙ ๑๘ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๙๐ ๑๘๘ ๐ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๗๔ ๑๕๑ ๒๓ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๔๔ ๑๓๑ ๑๓ 

รวม ๑๓๒๘ ๑๒๖๖ ๖๒ 
เฉลี่ยรอยละ  ๙๕.๓๓ ๔.๖๗ 

  



19 
 

๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม  (พ.ศ. 2554 – 2559) ของสถานศึกษา โรงเรียนมหรรณพาราม 
ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ.  เมื่อวันท่ี ๔–๖  มกราคม  ๒๕๕๖ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ดังตารางตอไปนี ้

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงช้ีท่ี ๑    ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๒    ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๓    ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๙ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๔    ผูเรียนมีคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ ๙.๑๘ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๕    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๗ พอใช 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงช้ีท่ี ๙    ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑  ผลการดําเนินโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๒  การบริหารจัดการการศึกษา      
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงช้ีท่ี ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีท่ี ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงช้ีท่ี ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานท่ี ๔   วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงช้ีท่ี ๘   พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ผลรวมคะแนนท้ังหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๖๘ ดี 

 
๑3. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
๑๓.๑ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานตนสังกัด  
 ๑๓.๑.๑  จุดเดน            ไมมี 
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 ๑๓.๑.๒  จุดท่ีควรพัฒนา  ไมมี 
 ๑๓.๑.๓  ขอเสนอแนะ  
๑. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  
-  ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 
-  การประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ควรวัดจากกระบวนการจัดการเรียนรูในหองเรียนของแตละ
รายวิชา 
-  ในมาตรฐานท่ี ๑,๔,๖ ควรเนนท่ีการจัดการเรียนรูท่ีครูผูสอน 
-  ควรใหความรูแกครูผูสอนดานวิจัยเพื่อพัฒนา 
๒. มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
-  ควรวัดผลและประเมินโครงการ กิจกรรมใหตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
-  ควรเปรียบเทียบโครงการ กิจกรรม ท่ีมีการพัฒนาจากปท่ีผานมา ดีกวาหรือมากกวาเทาไร 
-  การทําบัญชีเอกสาร 
- โครงการ กิจกรรม ช้ินงานหนึ่งสามารถวัด เช่ือมโยงหรือสะทอนกับมาตรฐาน/ตัวบงช้ีมากท่ีสุดและสามารถ
ตอบไดหลายมาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
๓. มาตรฐานดานการสรางสงัคมแหงการเรียนรู 
- 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
พัฒนาบุคลิกภาพดวยขอช่ืนชมในความอุตสาหะ พยายามของคณะครูและผูบริหารโรงเรียน ท่ีมุงมั่นพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนอยางทุมเททามกลางภาวการณขาดครู และขอจํากัดดานสถานท่ี แต
โรงเรียนสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของโรงเรียน 
 
๑๓.๒  จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
          ๑๓.๒.๑ จุดเดน      

๑.  ผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค มีความใฝรูและ
เรียนรูอยางตอเนื่อง มีความสามารถดานการคิดและดานการปรับตัวเขากับสังคม 
 ๒.  ผลการพัฒนาของสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจ  ผูเรียนแตงกาย
สะอาด  มารยาทงามและมีจุดเดนท่ีสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา คือ โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี   
ผลการดําเนินเพื่อแกปญหาอาหารปนเปอน และการขาดความรูในการบริโภค คือ โครงการแพทยทางเลือก 
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วิถีธรรมพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการซึ่งเกิดประโยชนเปนแบบอยางของการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
 ๓. ผูบริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามบทบาท หนาท่ี มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนําทาง
วิชาการ  สนับสนุนผูมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและ
มีปริมาณเพียงพอ มีการวางแผนงานบริหารท่ัวไปท่ีครอบคลุมภาระงานท่ีสําคัญ  คณะกรรมการสถานศึกษามี
สวนรวมในการบริหารจัดการ จัดระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชในการบริหารจัดการและเปนแหลงสืบคนขอมูล
สารสนเทศไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สถานศึกษาจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมไดสะอาด สวยงามและถูก
สุขลักษณะ 
 ๔. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของสถานศึกษา ดานประสิทธิผล
การดําเนินการของสถานศึกษาและดานกระบวนการจัดการเรยีนรูอยูในระดับคุณภาพ ดี 
 ๕. ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยตนสังกัดและพัฒนาการของระบบการประกนั
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 ควรใหผูเรียนฝกคิดวิเคราะหโจทยปญหาจากใบงาน ใบความรูให
จริงจังสม่ําเสมอ สอนเทคนิควิธีลัด มีการสอนซอมเสริมเด็กออน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมทดลอง ท่ีเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและวิธีทาง
วิทยาศาสตร เรียนดวยกิจกรรมท่ีใชส่ิงแวดลอมเปนส่ือ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนสืบคนความรู นํามาอภิปรายกลุมและนําเสนอหนาช้ันเรียนทีละกลุมมี
การประเมินตามสภาพจริง  มีการสอนแบบบทบาทสมมุติ มีการสรุปองคความรูเปนแผนท่ีความคิด กลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากเนื้อหางายไปยาก ฝกปฏิบัติจริง มีการ
นําเสนอผลงาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จัดกิจกรรมใหถูกตองตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตรและให
ผูเรียนฝกปฏิบัติจริง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเพิ่มวง
คําศัพท มีเกม crossword มีกิจกรรมฝกปฏิบัติ ฟง พูด อาน เขียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สอนเนื้อหา
ใหกระจางแจง เรียงจากเรื่องงายไปเรื่องยาก จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวม เรียนใหสนุกคือ เรียนปนเลน มี
การนําเสนอผลงานและทุกกลุมสาระการเรียนรูควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ระยะเวลาใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนภายใน ๑ ปการศึกษา 
๒.  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาดูแลรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอมของสถานศึกษา  ใหสะอาดและสวยงามอยาง
ยั่งยืน 
๓.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ      
 ๑.  พัฒนาประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา คือ นําผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู ผล
การตรวจกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการตรวจแบบวัดแบบทดสอบของครู ไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปน
ระบบ PDCA 
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 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 มีการเรยีนปนเลน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดยใชส่ิงแวดลอมเปนส่ือ เปนตน ระยะเวลาในการ
พัฒนาครูภายใน ๑ ปการศึกษา 
๔.  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  มีความตระหนักเห็นความสําคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา และมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาใหได
มาตรฐานตอเนื่องตลอดไป 
  
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี ( Good Practice ) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม  ไมมี 
 
๑๔. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           สภาพปญหา  
  ๑.  ดานบุคลากร  โรงเรียนขาดครูท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะวิชาชีพ  เชน  ภาษาจีน  
ญี่ปุน  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา พลานามัย นาฏศิลป ดนตรีสากล คอมพิวเตอร  ซึ่งเปนวิชาท่ีมี
ความสําคัญ  ทําใหโรงเรียนตองเสียงบประมาณในการจางครูปละหลายลานบาท 
  ๒.  ดานอาคารสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน  หองเรียนมีนอยไมสามารถขยายอาคาร
เรียนและหองเรียนได  ทําใหโรงเรียนไมสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะดานตางๆ  เพิ่มเติมใหแกนักเรียนได 
  ๓.  ดานผูเรียน  โรงเรียนไมมีโอกาสรับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก  นักเรียนสวนใหญท่ีมา
เขาเรียนจึงมีขอจํากัดหลายดาน เชน ดานการเรียน  การใชภาษาไทย (อานหนังสือไมออก อานไมคลอง  เขียน
หนังสือไมถูก )  สภาพครอบครัว  การคมนาคม  เปนตน   
  ๔. ดานผูปกครอง รอยละ ๙๐ ของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม  มีอาชีพ
รับจาง  รายไดเฉล่ียตอป ครอบครัวละ ๒๕๐,๐๐๐  บาท  สภาพบานเรือนท่ีอยูอาศัยไมมั่นคงและไมปลอดภัย
มีความเส่ียงในการเดินทางมาโรงเรียน 
 
จุดเดน        
 ๑.  ดานบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู  โรงเรียนไดจัดบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน  ใหมีความ
สะอาด เรยีบรอย สวยงาม ถูกสุขลักษณะ จัดทางเดินเทาและหลังคากันฝนท่ีปลอดภัย  จัดหาเกาอี้สนาม ซุม
ไมสักนั่งเลน ตกแตงสวนหยอม ปลูกตนไม ปลูกหญา  จัดภูมิทัศนใหรมรื่น ปราศจากขยะส่ิงปฏิกูล  เปน
เอกลักษณท่ีโดดเดนของโรงเรียน  

๒.  ดานการใหบริการ   โรงเรียนมหรรณพารามมีบรกิารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 
สาธารณูปโภค ครบถวน หลากหลาย ครอบคลุมทุกดานแกนักเรียน  โดยจัดเก็บคาบริการจากผูปกครองใน
อัตราท่ีตํ่ากวาความเปนจริงเพื่อชวยเหลือสังคมเชน เครื่องคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลท่ีทันสมัยเพียงพอ บริการ
อินเตอรเน็ท ความเร็วสูง  บรกิารหองน้ําครู / นักเรียนท่ีเพียงพอ สวยงามและถูกสุขลักษณะ บริการหอง
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ประชุม/อบรม/สัมมนาท่ีไดมาตรฐาน บริการโรงอาหารและรานจําหนายอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ราคาถูก 
บริการสนามกีฬาทุกประเภท 
๓.  ดานการคมนาคม  โรงเรียนต้ังอยูในทําเลท่ีเหมาะสมติดถนนใหญการเดินทางสะดวก ปลอดภัย 
และมีทางดวนตัดผาน  มีรถประจําทาง  รถมอเตอรไซด  รถสองแถวหลายสายไวใหบริการตลอดท้ังวัน  
 
จุดท่ีควรพัฒนา                                   
๑.  ดานผูเรียน           

๑.๑ จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย  เพื่อกระตุนและสงเสริม
ใหผูเรียน มีนิสัยใฝรู ใฝเรียน รักการเรียนรู มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  มุงมั่นต้ังใจในการศึกษาหาความรู   
ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงในเวลาท่ีกําหนดและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีโรงเรียนจัดใหอยาง
เต็มท่ี 

๑.๒ พัฒนาผูเรียนใหรูจักวิธีการตางๆในการส่ือความคิดผานการพูด เขียนและนําเสนอเรื่องราวตางๆ  
ตอหนาสาธารณชน  กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

๑.๓  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
เบ้ืองตนในชีวิตประจําวัน 
๒.  ดานครู 

๒.๑  เพิ่มศักยภาพครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ   

๒.๒  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนใน ๕ 
กลุมสาระฯ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาตางประเทศและภาษาไทย 

๒.๓  พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีหลากหลายตามสภาพจริง   
๒.๔  นําผลการประเมินมาปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน   
๒.๕  สงเสริมใหทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาดานการเรียนการสอนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
๒.๖  สงเสริมใหจัดทํา  จัดหาและใชส่ือการสอน / ส่ือสารสนเทศท่ีหลากหลาย  ทันสมัยประกอบการ

เรียนการสอนอยางเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 
๓.  ดานผูบริหาร 
  ๓.๑ สงเสริมและพัฒนาดานการนิเทศติดตาม ประสานงาน อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  

๓.๒ สรางและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการรับฟงความคิดเห็น 
การแกปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปนประโยชน เพื่อนําไปพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
๔.  ดานการมีสวนรวมของหนวยงานภายนอก 

๔.๑  สรางเสริมสัมพันธภาพอันดีกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนและชุมชนภายนอก โรงเรยีน 
ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียน 
 ๔.๒  เขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและหนวยงานภายนอกโรงเรียนอยางตอเนื่องเปนประจํา
สม่ําเสมอ เพื่อสานสัมพันธและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
 ๔.๓  เปดโรงเรียนใหชุมชนและหนวยงานตางๆ  เขามาใชบริการของโรงเรียนอยางกวางขวาง เชน 
บริการสถานท่ีจัดงาน สนามกีฬา หองประชุม  และดานบุคลากร  เปนตน    
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๑.๑๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓)  ของสถานศึกษา 
โรงเรียนมหรรณพาราม ไดรับการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบส่ี  จาก สมศ. เมื่อวันท่ี  21 – 22  เดือน  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่   ดังตารางตอไปนี้ 

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

                       
         จุดเดน   
ดานคุณภาพของผูเรียน   
๑. 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/วิทยากรมาใหความรูดานตางๆแกผูเรียนอยางตอเนื่อง   
๓. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชไดสะดวกท้ังในการเรียนรู การบริหารและการส่ือสารกับผู
เกี่ยวของ  ขอมูลครอบคลุม ครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน      
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ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
๑. ครูเปนครูแนวใหมมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดคลองตัวใชเทคโนโลยีในการผลิตส่ือการสอนและใช
เปนส่ือในการจัดการเรียนรู  
๒. ครูจัดการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงดวยวิธีการท่ีหลากหลายนํา
วิธีการใหมๆมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เรียนรูจากความสนใจสืบหาความรู
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ สรุปรวบรวมผลการดําเนินการหาความรูในรูปแบบรายงานและ โครงงาน ผูเรียนรูจัก
แกปญหาดวยตนเอง และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตได   
๓. ครูใหความเอาใจใสผูเรียนอยางท่ัวถึงเสมอกันท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนรวม ปลูกฝงใหผูเรียนดูแลชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันแบงปนความคิดซึ่งกันและกันและเรียนรูดวยกันอยางมีความสุข   
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  
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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 
                 
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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             ๑.๑๓ สถานศึกษาประเมินความพรอมดานปจจัยนําเขา (Input) เพื่อวิเคราะหประสทิธิภาพ 
และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

                  

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพรอม 

๑. ดานกายภาพ 

1) การจัดหองเรียนตอ

ระดับช้ัน 

 

  มีการจัดหองเรียน ครบตามระดับช้ันท่ีเปดสอน 3  มาก 

  มีการจัดหองเรียน แบบคละช้ัน 2 ระดับช้ัน                                                                                        2  ปานกลาง 

  มีการจัดหองเรียน แบบคละช้ันมากกวา 2 ระดับช้ัน                                                                                         1   นอย 

2) หองปฏิบัติการ/หอง

พิเศษ / แหลงเรียนรูใน

โรงเรียน 

  มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูเพียงพอและ

พรอมใชงาน                                                                                        

3  มาก 

  มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูเพียงพอแตไม

พรอม 

ใชงาน หรือมีไมเพียงพอแตพรอมใชงาน                                                                                        

2  ปานกลาง 

  มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูไมเพียงพอ และ

ไมพรอมใชงาน                                                                                            

1   นอย 

3) ส่ือเทคโนโลยีประกอบ 

การเรียนการสอน 

  มีส่ือเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย และ

ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู                                                                                     

3  มาก 

  มีส่ือเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย แตไม

ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีส่ือเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูไมหลากหลาย และไม

ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู                                                                                                                                  

1   นอย 

๒. ดานบุคลากร 

1) ผูบริหารสถานศึกษา   มีผูอํานวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 

  มีผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 

  ไมมีผูอํานวยการ/ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

สถานศึกษา  

1   นอย 

2) จํานวนครู    มีจํานวนครูครบทุกระดับช้ัน และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 

  มีจํานวนครูครบทุกระดับช้ันแตไมครบทุกรายวิชา หรือมี

ครูไมครบ 

      ทุกระดับช้ันแตครบทุกรายวิชา 

2  ปานกลาง 

  มีจํานวนครูไมครบทุกระดับช้ัน และไมครบทุกรายวิชา                                                                                          1   นอย 
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รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพรอม 

3)  จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียการ

พัฒนาตนเองของครู

ระ ดั บการ ศึ กษา ข้ั น

พื้ น ฐ า น  ท้ั ง ห ม ด ใ น 

ปการศึกษาท่ีผานมา 

  มีช่ัวโมงเฉล่ียต้ังแต 20 ช่ัวโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 

  ช่ัวโมงเฉล่ียระหวาง 10 - 19 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 

  มีช่ัวโมงเฉล่ียนอยกวา 10 ช่ัวโมง                                                                                          1   นอย 

4)  จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียการ

เขารวมกิจกรรม PLC 

ของครูระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานท้ังหมดในป

การศึกษาท่ีผานมา 

  มีช่ัวโมงเฉล่ียต้ังแต 50 ช่ัวโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                3  มาก 

  มีช่ัวโมงเฉล่ียระหวาง 25 - 49 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 

  มีช่ัวโมงเฉล่ียนอยกวา 25 ช่ัวโมง                                                                                          1   นอย 

๕)  บุคลากรสนับสนุน   มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ                                                                                        3  มาก 

  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 

  ไมมีบุคลากรสนับสนุน                                     1   นอย 

 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพรอม 

๒. ดานบุคลากร (ตอ) 

๖) การใหความรู  ความ

เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ป

การศึกษาท่ีผานมา 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปล่ียนเรียนรู เรื่องการประกัน

คุณภาพฯ       

      กับครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปล่ียนเรียนรู เรื่องการประกัน

คุณภาพฯ    

      กับครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไมมีการประชุม/อบรม/แลกเปล่ียนเรียนรู เรื่องการ

ประกัน 

คุณภาพฯ     

 

 

 

 

1   นอย 
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รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพรอม 

๓. ดานการสนับสนุนจากภายนอก 

1) การมีสวนรวมของ

ผูปกครอง 

  ผูปกครองรอยละ 80 ข้ึนไป เขารวมประชุมหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษา  

3  มาก 

  ผูปกครองรอยละ 50 - 79 เขารวมประชุมหรือกิจกรรม

ของสถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

  ผูปกครองนอยกวารอยละ 50 เขารวมประชุมหรือ

กิจกรรมของ 

      สถานศึกษา  

1   นอย 

2) การมีสวนรวมของคณะ 

กรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับสถานศึกษา 

อยางนอย 4 ครั้งตอป 

3  มาก 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับสถานศึกษา 

2-3 ครั้งตอป 

2  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับสถานศึกษา 

นอยกวา 2 ครั้งตอป                                     

1   นอย 

 

3 )  ก า ร สนั บ สนุ น จ า ก

หน วยงาน /องค กร ท่ี

เกี่ยวของ  

  ไดรับการสนับสนุนเพียงพอ และสงผลตอการพัฒนา

สถานศึกษา 

3  มาก 

  ไดรับการสนับสนุนเพียงพอ แตไมสงผลตอการพัฒนา

สถานศึกษาหรือ ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ แตสงผลตอ

การพัฒนาสถานศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ และไมสงผลตอการพัฒนา

สถานศึกษา                                      

1   นอย 

 สรุประดับความพรอม 

 

สถานศึกษามีความพรอมอยูในระดับมาก ....10...... รายการ 

สถานศึกษามีความพรอมอยูในระดับปานกลาง .....2..... รายการ 

สถานศึกษามีความพรอมอยูในระดับนอย ....-...... รายการ 
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มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดี  
๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
     โรงเรียนมหรรณพารามไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยเนนดาน
คุณภาพผูเรียนเปนหลัก เห็นความสําคัญความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผูเรียน แตเนื่องดวยป
การศึกษา 2564 มีปญหาดานสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรม/
โครงการไดไมเต็มท่ี ทางฝายบริหาร คณะครูและผูเกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีจะ
จัดข้ึนใหกับผูเรียนโดยจัดกิจกรรม/โครงการใหคลอบคลุมกับความสามารถและความถนัดของผูเรียนพรอมท้ัง
ใหสอดคลองกับประเด็นพิจารณาใหไดมากท่ีสุด  เชน  การสงเสริมความเปนเลิศทางทักษะภาษาไทยใหผูเรียน
ไดฝกทักษะการอาน เขียน โดยการรวมกิจกรรมบูชาครูกลอนสุนทรภู จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลนใหผูเรียน
รวมประกวดแตงคําประพันธ ใหหัวขอ "บูชาครูกลอนสุนทรภู" โดยแตงเปนกลอนสุภาพ สงเขา Google From 
ครูกลุมสาระภาษาไทยรวมเปนกรรมการตัดสิน มอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนท่ีไดรับรางวัล  กิจกรรม Tik 
Tok เพลงวรรณคดี  ใหนักเรียนใชแอปพลิชัน Tik Tok บันทึกการรองเพลงเพลงในวรรณคดีไทย ครูกลุมสาระ
ภาษาไทยรวมเปนกรรมการตัดสิน มอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนท่ีไดรับรางวัล  กิจกรรมแบบทดสอบออนไลน 
(วันสุนทรภู และวันภาษาไทยแหงชาติ)  โดยการสรางแบบทดสอบออนไลนความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาไทย ให
นักเรียนทําขอสอบผานทาง online โดยใช google form  นักเรียนท่ีทําขอสอบผานเกณฑท่ีกําหนด จะไดรับ
เกียรติบัตรออนไลน  พัฒนาทักษะเลานิทานคุณธรรมเพื่อเพิ่มทักษะการส่ือสารใหผูเรียน  โดยจัดประกวดเลา
นิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.1-3  กิจกรรม math day  เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดคํานวณและมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา  
โดยมีกิจกรรมยอยๆดังนี้  คิดเลขเรว็  ใหนักเรียนทําขอสอบผานทาง online โดยใช google form ในขอสอบ
แตละขอถูกกําหนดเวลาในการทําขอสอบ ซึ่งขอสอบเกี่ยวกับการบวกลบคูณและหาร นักเรียนท่ีทําขอสอบ
ผานเกณฑรอยละ 80 จะไดรับเกียรติบัตรจากกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ตอบปญหาทางคณิตศาสตร 
ใหนักเรียนตอบคําถาม ผานทาง online โดยใช google form ในขอสอบแตละขอถูกกําหนดเวลาในการทํา 
เปนคําถามความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร ปญหาเชาวทางคณิตศาสตร  มีคําถามท้ังหมด 10 ขอ สําหรับ
นักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ 60 จะไดรับเกียรติบัตร แคปช่ันเส่ียวเอี่ยวคณิตศาสตร กิจกรรมแคปช่ันเส่ียว
เอี่ยวคณิต โพสตภาพตนเองพรอมเขียนแคปช่ันเกี่ยวกับกับคณิต  แคปช่ันไหนยอด like เยอะท่ีสุดโดนใจครูจะ
ไดรับรางวัลจากกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กิจกรรมท่ีฝกใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เชน  กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ  กิจกรรม 
Innovative Engineering คายวิชาการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเนนทักษะทางเทคโนโลยี การสรางสติกเกอร
ไลน  กิจกรรมคายวิชาการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเนนทักษะทางเทคโนโลยี“การสรางสติกเกอรไลน”  
ระหวางวันท่ี 6 – 27  สิงหาคม 2564  จัดกิจกรรมรูปแบบออนไลนผาน Google Meet จํานวน 12 ช่ัวโมง   
กิจกรรมแขงขันทักษะทางเทคโนโลยี  การออกแบบ Mascot โรงเรียนมหรรณพารามระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตนและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใหนักเรียนออกแบบมาสคอตโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือ 
แอพพลิเคช่ันท่ีนักเรียนถนัด ซึ่งสงผลงานผานลิงคท่ีกําหนด ครูสาระเทคโนโลยีรวมเปนกรรมการตัดสิน มอบ
เกียรติบัตรและของท่ีระลึกใหกับนักเรียนท่ีไดรับรางวัล ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีไดรับรางวัลผานเพจ 
Facebook ของโรงเรียน  กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เขน  
กิจกรรมติว O-Net ม.3 เเละ ม.6  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังตระหนักและเห็นความสําคัญของการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพ  จึงสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพโดยจัดใหมี
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กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอและประกอบอาชีพ กิจกรรมจัดใหบริการงานแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะ
แนวในช้ันเรียน  จัดบริการหลักของงานแนะแนว 5 บริการ  เพื่อใหผูเรียนไดมีทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพในอนาคต 

๒.  ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรม/
โครงการใหกับผูเรียนไดไมครบตามแผนปฏิบัติราชการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโควิด-19 
สวนกิจกรรม/โครงการท่ีไดดําเนินการจะจัดในรูปแบบ On-Line เปนสวนใหญ แตละกิจกรรม/โครงการจัดข้ึน
ครบถวนตามประเด็นพิจารณา  สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสารและการคิด
คํานวณ มีความสามารถในการแตงกลอนการใชคําใหถูกตอง  ไดพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการส่ือสาร  
ไดถายทอดความรูของตนเองออกมาทางการรองเพลงและใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน ผูเรียนสามารถ
ถายทอดความรูออกมาในรูปแบบของการเลานิทานคุณธรรมไดฝกทักษะการใชภาษาใหถูกตอง  ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหจากการรวมกิจกรรม Math Day  ผูเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร มีความรูพื้นฐานในการคิดคํานวณ สามารถนําความรูมาใชในการแกปญหา สามารถสรางสรรค
ผลงานจากการเช่ือมโยงความรูเขาสูสถานการณปจจุบันได นักเรียนสามารถคิดจําแนกแยกแยะพิจารณาอยาง
รอบคอบโดยใชเหตุผลในการตัดสินใจได คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ผูเรียนมี
ความรูทางดานเทคโนโลยีไปแกปญหาในชีวิตประจําวันได และเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพจาก
กิจกรรม Innovative Engineering  คายวิชาการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเนนทักษะทางเทคโนโลยี  มีโอกาสใน
การแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน  สามารถสรางสติกเกอรไลนไดดวยตนเอง  ผลจากการจัดติว O-Net 
ใหกับผูเรียน  ผูเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 ไดรับความรูเทคนิคและประสบการณในการทําขอสอบท่ี
หลากหลาย สามารถนําไปปรับใชในการทดสอบระดับชาติใหเกิดประโยชนไดเพิ่มมากข้ึน  รวมท้ังสงผลใหการ
ทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ม.3 เพิ่มข้ึนรอยละ 8.18 นอกจากไดทักษะและความรูทางวิชาการผูเรียนยังได
ฝกตนเองใหมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี เกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยจากกิจกรรมคาย
พัฒนาทักษะดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปสูความเปนเลิศ ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันกับผูอื่นมีความสุขท้ังทางดาน
รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 
 
๓.  จุดเดน 
     1. กิจกรรมพัฒนาทักษะดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปสูความเปนเลิศ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน 
การแขงขันนาฏศิลป ดนตรี คีตศิลปแหงชาติ ครั้งท่ี 6 ประจําป 2565 ประเภทนาฏยวาทิตกิตติประกาศ
ระดับชาติ จาก 25 ทีมท่ัวประเทศ จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

 2. การแขงขันทักษะทางดานกีฬาของผูเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันบาสเกตบอลรุน
อายุไมเกิน 16 ป ชาย จัดโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทยรวมกับกรมพลศึกษา 

 3. การแขงขันทักษะทางดานกีฬาของผูเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแขงขันบาสเกตบอลรุน
อายุไมเกิน 15 ป ชาย จัดโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทยรวมกับกรมพลศึกษา 

๔.  จุดควรพัฒนา 
      1. พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  

 ๒. สงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
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 3. สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป 

 4. สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนดานกีฬา 

๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (ถามี) 
 - 

๖. แหลงขอมูล หลักฐาน (ใหสถานศึกษานําเสนอขอมูล หลักฐาน รองรอยจากการปฏิบัติจริงของ
สถานศึกษา) 
    ๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา ๑ มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
1)  กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางทักษะภาษาไทยผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถ

พิเศษไดพัฒนาตนเองทางดานทักษะภาษาไทยผานการเขารวมกิจกรรม 
2)  กิจกรรมวันสุนทรภูสูวันภาษาไทย ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการแตงกลอน

สุภาพและใชแอปพลิชัน Tik Tok บันทึกการรองเพลงเพลงในวรรณคดีไทย 
3)  กิจกรรมเลานิทานคุณธรรมผูเรียนรอยละ 90 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ท่ีรวม

ประกวดเลานิทานไดฝกความกลาแสดงออก และแสดงความสามารถในการเลานิทาน
คุณธรรม 

 
ประเด็นพิจารณา ๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา 
1) กิจกรรม math day ผูเรียนรอยละ 96.32 มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มี

ความรูพื้นฐานในการคิดคํานวณ สามารถนําความรูมาใชในการแกปญหา  สามารถ
สรางสรรคผลงานจากการเช่ือมโยงความรูเขาสูสถานการณปจจุบันได นักเรียนสามารถ
คิดจําแนกแยกแยะพิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลในการตัดสินใจได 

 
ประเด็นพิจารณา ๓ ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

1) กิจกรรม  Innovative Engineering คายวิชาการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเนนทักษะทาง
เทคโนโลยี ผูเรียนรอยละ 80 สามารถสรางสติกเกอรไลนไดดวยตนเอง 

 
ประเด็นพิจารณา ๔ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) กิจกรรมแขงขันทักษะทางเทคโนโลย ีผูเรียนรอยละ 70 สามารถออกแบบมาสคอตโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือ แอพพลิเคช่ันท่ีนักเรียนถนัด  

 
ประเด็นพิจารณา ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1) กิจกรรมติว O-Net ม.3 เเละ ม.6  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ม.3 เพิ่มข้ึน
รอยละ 8.18  
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ประเด็นพิจารณา ๖ มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติตองานอาชีพ 
1) กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ผูเรียนรอยละ 100 ไดรับการแนะ

แนวการศึกษาตอและการประกอบอาชีพในรายวิชากิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 
 

    ๖.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
          ประเด็นพิจารณา ๑ การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

1) กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  ผูเรียนรอยละ 100 ไดเขารวมการจัดทําโครงงานคุณธรรม 
 
ประเด็นพิจารณา ๒ ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

1) กิจกรรมพัฒนาทักษะดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปสูความเปนเลิศ ผูเรียนรอยละ 100 ท่ี
เขารวมกิจกรรมมีความรูความสามารถและไดฝกทักษะตนเองจนไดเขารวมการแขงขัน
นาฏศิลป ดนตรี คีตศิลปแหงชาติ ครั้งท่ี 6 ประจําป 2565 ประเภทนาฏยวาทิตกิตติ
ประกาศระดับชาติ 

 
ประเด็นพิจารณา ๓ การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

1) กิจกรรมปจฉิมนิเทศ  ผูเรียนรอยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ได
เขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศจัดโดยทีมงานสภานักเรียน 

 
ประเด็นพิจารณา ๔  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

1) กิจกรรม MH Workout Challenge กิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษา จัดข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการออกกําลังกาย ลดน้ําหนัก มีนักเรียนเขา
รวมท้ังหมด 40 คน ครูเขารวม 23   คน  จํานวนนักเรียนท่ีสามารถลดน้ําหนักไดคิด
เปนรอยละ 35 ครูท่ีสามารถลดน้ําหนักไดคิดเปนรอยละ 39.13 

 
๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในปการศึกษาตอไป 
     (ระบุแผนการพัฒนา หรือแนวทางการพัฒนาจากการวิเคราะหผลการประเมินตนเอง และจุดเดน จุดท่ีควร
พัฒนาของมาตรฐานการศึกษาหรือนําเสนอประเด็นท่ีตองการพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อนํามาจัดทําแผนปฏิบัติ
การสูการปฏิบัติอยางจริงจังในปการศึกษาตอไป) 
     ๗.๑ ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน สงเสริมใหมีกิจกรรม/โครงการท่ีคลอบคลุมทุกกลุมผูเรียนใหไดรับการพัฒนา
ศักยภาพอยางตอเนื่องจนทําใหผูเรียนเห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู 
     ๗.๒ สงเสริมความสามารถดานการสรางนวัตกรรม ผูเรียนสวนใหญขาดทักษะการคิดคนและสราง
นวัตกรรมดวยตนเอง เพิม่กิจกรรม/โครงการท่ีเนนใหผูเรียนรูจักคิดคนและสรางนวัตกรรมดวยตนเองใหมาก
ข้ึนรวมถึงบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
     ๗.๓ สงเสริมความถนัดและความสามารถของผูเรียนพัฒนาทักษะดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป เพิ่มเติม
เพื่อใหตอยอดความสามารถของผูเรียนถึงรางวัลระดับประเทศและพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพเพื่อให
ผูเรียนไดเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
     ๗.๔ สงเสริมความถนัดและความสามารถของผูเรียนพัฒนาทักษะดานกีฬา เพื่อใหผูเรียนไดตอยอดและมี
ความสามารถไดรับรางวัลระดับประเทศ  ใหผูเรียนไดเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
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มาตรฐานท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ       
๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
 โรงเรียนมหรรณพารามมีกระบวนการบริหารจัดการแบบ PDCA แบงการบริหารจัดการเปน 4 กลุม
งาน ไดแก กลุมบริหารงานวิชาการ  กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมบริหารงานงบประมาณ และกลุมบริหาร
ท่ัวไป  ในทุกๆปการศึกษาโรงเรียนมหรรณพารามจะจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
อยางตอเนื่องและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  มีการตรวจสอบและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
จัดสรรและใชงบประมาณตามระบบแผนงาน ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและตาม
ข้ันตอน  มีการประกาศใชมาตรฐานโรงเรียนและคาเปาหมายของโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฝายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูปกครอง นักเรียน มีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีการตรวจสอบภายในเปนประจําและตอเนื่อง ทุกๆการดําเนินงานท้ัง
กิจกรรม/โครงการ หรือการประชุมหารือจะมีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเขามามีสวนรวม งานอาคาร
สถานท่ีมีการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่องเพื่อใหโรงเรียนมีความปลอดภัยและพรอมใชงานอยู
เสมอ  จัดสรรวัสดุอุปกรณใหพรอมใชงานท้ังสํานักงานและกลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนประสานความรวมมือ
กับชุมชนและหนวยงานใกลเคียงเปนประจําทุกๆปเพื่อใหความรูและเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับขาวสารท่ีเปน
ประโยชน  และทางโรงเรียนไดจัดทําวารสารโรงเรียนประจําทุกปการศึกษา แจกใหกับผูเรียน ผูปกครอง เพื่อ
เผยแพรผลงานของผูเรียน งานระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนไดมีการทํา SDO EQ และเยี่ยมบานเปนประจําทุกป
การศึกษา  จัดใหมีครูท่ีปรึกษาประจําหองละ 2 คน เพื่อคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือแกผูเรียน มีการประชุม
เครือขายผูปกครองและประชุมผูปกครองทุกปการศึกษาเพื่อใหผูปกครองไดรับรูขาวสารและไดรวมกันกํากับ
ดูแลผูเรียนรวมกับครูท่ีปรึกษา มีการระดมทุนการศึกษาใหกับผูเรียน ท้ังทุนเรียนดี ทุนชางเผือก ทุนขาดแคลน
ทนทรัพย ทางโรงเรียนมีการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาดใหกับผูเรียนและบุคลากรของทาง
โรงเรียนทุกคน จัดใหมียามรักษาการณท้ังกลางวันและกลางคืนประจําทุกวัน มีจราจรประจําหนาโรงเรียนท้ัง
ชวงเชาท่ีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนและชวงเย็นท่ีนักเรียนเดินทางกลับบาน โรงเรียนมหรรณพารามมีการ
จัดทําและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อใหครอบคลุมและเหมาะสมกับผูเรียน เชน แผนการเรียนหองเรียน
พิเศษ Smart Class แผนการการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  แผนการเรียนวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี  แผนการเรียนภาษาและเทคโนโลยี แผนการเรียนภาษาและธุรกิจ แผนการเรียนวิทยาศาสตรการ
กีฬา  แผนการเรียนศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป  แผนการเรียนมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โรงเรียนมีการ
วางแผนจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรใหเพียงพอตอจํานวนผูเรียน สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยอาจารยพิเศษ จัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม สงเสริมใหมีการพัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู
อยางตอเนื่องและเปนประจําทุกภาคเรียน มีการจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ตให
เพียงพอตอการใชงานเพื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  พัฒนาและบํารุงรักษาระบบ ICT ภายใน
โรงเรียนใหใชงานไดตลอดเวลา 
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๒.  ผลการดําเนินงาน 
 โรงเรียนมหรรณพารามมีกระบวนการบริหารจัดการอยางเขมแข็ง  มีการบริการจัดการโดยใช
กระบวนการ PDCA  ทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารจัดการ บุคลากรภายในโรงเรียนมีความเขมแข็งและ
รวมมือรวมใจกันทํางาน  มีโครงสรางการบริหารงานท่ีตรงกับความสามารถของบุคลากร ไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฝายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน 
ผูปกครองและนักเรียน โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการไดตามแผนปฏิบัติราชการ ดําเนินงาน
แผนงานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดตามกระบวนการ  มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง ประสานงานกับคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและไดรับความรวมมือเสมอ
มา โรงเรียนมีพื้นท่ีท่ีสะอาดและปลอดภัย โรงอาหารสะอาดมีรานคาเพียงพอตอจํานวนนักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียน วัสดุอุปกรณสําหรับสํานักงานและกลุมสาระการเรียนรูเพียงพอและพรอมใชงาน  ชุมชน 
ผูปกครอง  นักเรียนไดรับขาวสารใหมๆและเปนปจจุบันจากการประชาสัมพันธและจัดทําวารสารของโรงเรียน 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อพัฒนาและปรับพฤติกรรมของ
นักเรียน สงผลใหผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนและสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได  โรงเรียน
ไดเยี่ยมบานนักเรียนในรูปแบบออนไลนครบ 100% ครูและผูปกครองไดรู จักซึ่งกันและกันสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อชวยกันกํากับดูแลผูเรียนท้ังดานพฤติกรรมและการเรียน  มีการประชุมผูปกครอง
ในรูปแบบออนไลนทําใหผูปกครองไดทําความรูจักกับฝายบริหารและคณะครู ทําขอตกลงและเรียนรู
กฎระเบียบวินัยของทางโรงเรียนรวมกัน นักเรียนไดรับทุนการศึกษาจากการเยี่ยมบานและการคัดเลือกของครู
ท่ีปรึกษา นักเรียนมีความพรอมและมีกําลังใจในการเรียน ฝายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารูสึก
ปลอดภัยเม่ือเขามาในโรงเรียนท้ังทางดานอาคารสถานท่ี  การใชอุปกรณภายในหองเรียน และความปลอดภัย
จากการจราจรหนาโรงเรียน โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน
และบริบทของสถานศึกษา ผูเรียนมีความมั่นใจในหลักสูตรของโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง  หองเรียนพิเศษ Smart Class มีความมั่นใจในการสอนของอาจารยพิเศษ ไดรับความรูและโอกาส
ทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังไดรับรางวัลจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิเศษ
ดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม  ทําใหโรงเรียนไดรับความไววางใจจากผูปกครอง
สําหรับการนําบุตรหลานท่ีมีความบกพรองทางการเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนมหรรณพาราม  โรงเรียนมหรรณพา
รามมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเพียงพอตอจํานวนผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมหรรณพารามทุกทานไดพัฒนาตนเองตามความสามารถและความถนัดอยางเต็มศักยภาพ  มีความ
พรอมและความสามารถในการถายทอดความรูใหกับผูเรียน สามารถจัดการเรียนรูและบริหารจัดการช้ันเรียน
ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ  ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีส่ือและแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการ
เรียนรูของผูเรียน มีวัสดุอุปกรณพรอมใชงานเพื่อใหผูเรียนไดทดลองและเรียนรูตามศักยภาพ  โรงเรียนมีระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย  ระบบ ICT ภายในโรงเรียนท่ีครอบคลุมและเพียงพอตอจํานวนผูเรียนเพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
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๓.  จุดเดน 
     1. โรงเรียนไดรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบส่ี  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2. โรงเรียนไดรับยกยองใหเปนโรงเรียนท่ีไดยกระดับเปนโรงเรียนคุณภาพดานคุณธรรม จริยธรรม ระดับ 
3 ดาว ไดรับการยอมรับจาก นักเรียน ครู ผูบริหาร ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  

๔.  จุดควรพัฒนา 
๑.  จํานวนหองเรียนประจําไมเพียงพอกับผูเรียน  ทําใหมีระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ และช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ท่ีตองทําการเดินสลับหองเรียนอยู 
 ๒.  หองน้ําครูในตัวอาคาร  เกาและชํารุดควรไดรับการปรับปรุงซอมแซม 
 ๓.  การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ  ตามระบบแผนงานยังไมบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีวางไว  อาจจะตองมีการพัฒนากลวิธีเพื่อใหสามารถนํามาปรับใชรวมกันได 
 
๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (ถามี) 
 - 

๖. แหลงขอมูล หลักฐาน (ใหสถานศึกษานําเสนอขอมูล หลักฐาน รองรอยจากการปฏิบัติจริงของ
สถานศึกษา) 
ประเด็นพิจารณา ๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

๑) แผนกลยุทธ/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ สําหรับการบริหารจัดการ 
                          ๒) รายงานผลการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนกลยุทธ/ 
                              แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ 
 
ประเด็นพิจารณา ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

     ๑) รายงานผลการดําเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา 

                          ๒) รายงานผลการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใช วงจรคุณภาพ PDCA 
หรือรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

                          ๓) รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
 
ประเด็นพิจารณา ๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย 
      ๑) การดําเนินงานพัฒนาวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงครอยละ 100 

                           ๒) โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2564 
        3) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
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ประเด็นพิจารณา ๔ พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
                          ๑) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรดวยวิธีการท่ีหลากหลาย การจัดอบรมใหความรูแกครู

และบุคลากรทางการศึกษา เชน การอบรมการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา มีครูเขารวมอบรมคิดเปนรอยละ 100 

                         ๒) ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในของสถานศึกษา ครูไดรับการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 100 
 
ประเด็นพิจารณา ๕ จัดสภาพแวดลอมทางทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

      ๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 70 

                           ๒) กิจกรรมรักษาความสะอาดอาคาร-สถานท่ี โรงเรียนมีพื้นท่ีท่ีสะอาด ปลอดภัย พรอม
ใหบริการสําหรับผูเรียนและผูเขามารับบริการคิดเปนรอยละ 100 

      3) งานอาคาร-สถานท่ี ซอมแซม ปรับปรุง อุปกรณภายในหองเรียนและบนอาคารเรียน
โรงเรียนมีความพรอมและอุปกรณภายในหองเรียนมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
พรอมใชงาน ไดรับการซอมบํารุงสามารถนํากลับมาใชงานไดคิดเปนรอยละ 100 

 
ประเด็นพิจารณา ๖ จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

      ๑) กิจกรรมจัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนมีระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตไรสายท่ีครอบคลุมและพรอมใชงานเพียงพอตอจํานวนครูและ
ผูเรียน สามารถใชระบบเครือขายอนิเตอรเน็ตไรสายไดอยางมีประสิทธิภาพ คิดเปน
รอยละ 90 

                          ๒) กิจกรรมจัดระบบเครือขายคอมพิวเตอร ผูเรียนมีคอมพิวเตอรเพียงพอตอการใชงาน
และการเรียนรู สามารถใชงานคอมพิวเตอรประกอบการสืบคนเพื่อหาความรูและ
ประกอบการเรียนการสอนไดคิดเปนรอยละ 90 

 
๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในปการศึกษาตอไป 
     (ระบุแผนการพัฒนา หรือแนวทางการพัฒนาจากการวิเคราะหผลการประเมินตนเอง และจุดเดน จุดท่ีควร
พัฒนาของมาตรฐานการศึกษาหรือนําเสนอประเด็นท่ีตองการพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อนํามาจัดทําแผนปฏิบัติ
การสูการปฏิบัติอยางจริงจังในปการศึกษาตอไป) 
     ๗.๑ วิเคราะหและปรับปรุงระบบงานแผนงานใหดียิ่งข้ึนเพื่องายตอการเก็บขอมูลและการนําขอมูลมาใช 
     ๗.๒ พัฒนางานระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบันและสะดวกรวดเร็วตอการใชงาน 
     ๗.๓ พัฒนางานและปรับปรุงงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหทุกคนมีสวนรวมมากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ       
๑.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมหรรณพารามไดทําการปรับปรุงหลักสูตรมุงเนนใหครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของ
ผูเรียน  ครูทุกคนจัดทําแผนการสอนท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรูแกนกลางและหลักสูตรของสถานศึกษา 
โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการตรวจแผนการสอนของคุณครูทุกทานกอนทําการเรียนการสอน โดยมีเกณฑการ
ตรวจประเมินท่ีชัดเจน การจัดทําแผนการสอนตองประกอบดวย การกําหนดตัวช้ีวัดช้ันป  โครงสรางหนวยการ
เรียนรู แผนการวัดและประเมินผล กําหนดภาระงาน/ช้ินงานใหเหมาะสมกับช่ัวโมงเรียน แตละหนวยการ
เรียนรูตองมีเกณฑการประเมิน (Rubric Score) ท่ีชัดเจน จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา ผูเรียนและ
สถานการณ ใหมีการจัดการเรียนรูท่ีผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตได กิจกรรมการเรียนรูตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ใชกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูท่ี
หลากหลาย มีส่ือประกอบการสอน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหา มีแหลงเรียนรูท่ีเอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอน มีข้ันตอนการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน โดยการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง ใหขอมูลผลการประเมินสะทอนกลับแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดทราบและพัฒนาตนเองตอไป 
นอกจากการจัดการเรียนการสอนนักเรียนปกติแลว ทางโรงเรียนยังจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักเรียนพิเศษเรียนรวม โรงเรียนมีหองเรียนหองคูขนานและหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษ
เรียนรวมเพื่อเปดโอกาสใหกับผูเรียน สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาผลิตส่ือหรือนวัตกรรมท่ีเอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอน สงเสริมการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา มีการบริการงานทะเบียนและ
เอกสารทางการศึกษา มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาพรอมท้ังใหมีการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง 
 
๒.  ผลการดําเนินงาน 
     โรงเรียนมหรรณพารามไดจัดการเรียนการสอนแบบสลับวันเรียน ครูจัดทําแผนการเรียนการสอนครบ 
100%  สามารถจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตได ครูมีความสามารถในการใชส่ือ เทคโนโลยีสสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรูไดเปนอยาง
ดี มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สามารถปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนใหเขากับสถานการณใน
ปจจุบันได มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลการประเมินมาทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาผูเรียน ครูทําวิจัยในช้ันเรียนทุกคนคิดเปนรอยละ 100 ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ซึ่งกันและกันและแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นกับผูเรียน  ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โรงเรียนมหรรณพารามมีนักเรียนพิเศษ
เรียนรวมเขามาศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา และมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
ใหกับผูเรียนและทําใหผูปกครองเกิดความเช่ือมั่นและไววางใจ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 100 และนิเทศตอตามอยางตอเนื่องทุกป
การศึกษา  
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๓.  จุดเดน 
     1. งานการศึกษาพิเศษเรียนรวมโรงเรียนมหรรณพารามไดรับรางวัลหองเรียนคุณภาพประจําปการศึกษา 
2564 

 2. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีมีมาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

               

๔.  จุดควรพัฒนา 
     1.การผลิตส่ือการสอน และการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหผูเรียนรูสึกกระตือรือรนกับการเรียน    
 
๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (ถามี) 
     - 
 
๖. แหลงขอมูล หลักฐาน (ใหสถานศึกษานําเสนอขอมูล หลักฐาน รองรอยจากการปฏิบัติจริงของ
สถานศึกษา) 
    ประเด็นพิจารณา ๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 

๑) การจัดทําแผนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
มหรรณพารามคิดเปนรอยละ 100 

๒) ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรูท่ีผาน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตคิด
เปนรอยละ 80 

 
   ประเด็นพิจารณา ๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนร ูท่ีเอื้อตอการเรียนร ู 

1) พัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศสําหรับการเรียนรู คิดเปนรอยละ 
80 

2) กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน มีสถิติการใช
หองสมุดและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนในสวนท่ี 1 

 
    ประเด็นพิจารณา ๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเซิงบวก 
   1) การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกคิดเปนรอยละ 80 
   2) การตรวจสอบผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียนคิดเปน 
                                รอยละ 80 
 
    ประเด็นพิจารณา ๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพฒันาผูเรียน 

1) ผลการประเมินผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ท่ีผานเกณฑคิดเปนรอยละ 98.34 
2) ผลการประเมินผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอย

ละ 36.40 
 



46 
 

      ประเด็นพิจารณา ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

1) กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ PLC 
2) รายงานผลการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนมหรรณพารามคิดเปนรอยละ 100 
3) งานทะเบียนและวัดผลทางการศึกษา จัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

ใหกับผูเรียนเปนรายภาคเรียน คิดเปนรอยละ 100 
 
๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในป
การศึกษาตอไป 
     (ระบุแผนการพัฒนา หรือแนวทางการพัฒนาจากการวเิคราะหผลการประเมินตนเอง และจุดเดน จุดท่ีควร
พัฒนาของมาตรฐานการศึกษาหรือนําเสนอประเด็นท่ีตองการพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อนํามาจัดทําแผนปฏิบัติ
การสูการปฏิบัติอยางจริงจังในปการศึกษาตอไป) 
     ๗.๑ เนนทักษะการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูมากข้ึน 
     ๗.๒ มีกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลายหลาก ใชเทคนิคใหมๆใหผูเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนในการ

เรียนใหมากข้ึน  
     ๗.๓ มีส่ือการสอนและเทคโนโลยีท่ีแปลกใหม 
 

 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๔ 
(เสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ตามเปาหมายและความสําเร็จท่ีเปนจริง โดยเทียบกับคา
เปาหมายของสถานศึกษา  จําแนกตามรายมาตรฐานการศึกษา / ประเด็นการพิจารณา เพียง ๑ ตาราง) 
                กรณีท่ีสถานศึกษาเสนอผลการประเมินตนเองเปนรายมาตรฐานในภาพรวม 

มาตรฐาน 
ท่ี 

ช่ือมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
คาเปาหมาย ผลการ

ประเมิน 
๑. ดานคุณภาพผูเรียน ดี ดี 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลในภาพรวม ดีเลิศ ดีเลิศ 
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       ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม 
 โรงเรียนมหรรณพารามจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
หลากหลายรูปแบบ ท้ังการเรียนการสอนแบบ on-line เต็มรูปแบบ และการสลับนักเรียนมาเรียน 0n-site 
ทําใหกิจกรรม/โครงการท่ีตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปไดไมเต็มท่ี  ดวยสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  โรงเรียนไดจัดกิจกรรม/โครงการตางๆในรูปแบบ 0nline แตทางโรงเรียนก็
พัฒนาผูเรียนอยางเต็มท่ีและเต็มกําลังเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู  มาตรฐานท่ี ๑   ดานคุณภาพของผูเรียน  
ระดับคุณภาพ :  ดี  ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดคํานวณสามารถคิดวเิคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แกปญหา สามารถสรางนวัตกรรม  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดเปนอยางดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษารอยละ 60 มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพสามารถนํา
ความรูไปตอยอดและดําเนินชีวิตในยุคปจจุบันได ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผู เรียน ผูเรียนมี
คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดคิดเปนรอยละ 60 เกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินและ
ความเปนไทย ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
 จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีผานมาโรงเรียนไดดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปอยางเต็มท่ีมีผลการประเมินตนเองใน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ระดับคุณภาพ : ดี  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง  ท้ังฝายบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดรวมกันกําหนดนโยบายตามวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและสภาพชุมชน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ดําเนินงานรวมกับเครือขายโรงเรียนอื่นๆ ท้ังการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เกิดแผนการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการคุณภาพรวมกันระหวางโรงเรียนแกนนําและโรงเรียนรวมพฒันา โรงเรียนดําเนินงานพัฒนา
วิชาการทุกปการศึกษา เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรรองรับท้ัง
หองเรียนปกติและหองเรียนคูขนานสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม เพื่อใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย จัด
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา 2 ครั้ง เรื่องการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล และ
การจัดทําแผนกลยุทธเพื่อสนองนโยบายโครงการโรงเรียนปลอดภัย ใหครูและนักพัฒนารวมกันทําความ
สะอาดและซอมแซมอุปกรณในหองเรียนใหพรอมใชงานและปลอดภัย จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนให
สะอาดและรมรื่น ทําความสะอาดและปรับปรุงหองเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตอการใชงานท้ังครูและผูเรียน  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูทุกคนไดจัดทํา
แผนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตได ผลิตส่ือ นํามาใช และปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับผูเรียนและ
เนื้อหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมเอื้อตอการจัดการเรียนรู บริหารจัดการช้ันเรียนได
เปนอยางดี ท้ังการเรียนการสอนในรูปแบบ online และรูปแบบ onsite มีการจัดการช้ันเรียนเชิงบวกให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและสนใจเรียน มีเจตคติท่ีดีตอการเรียน ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ นําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียนดวยการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนใหสอดคลองกับปญหา เพื่อใหเกิดการ

สวนท่ี ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความตองการชวยเหลือ 
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับแกผูเรียน เพื่อใหครูและ
ผูเรียนไดรวมกันปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูใหดียิ่งข้ึน 
 
 
       ๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปตอไป   
                    โรงเรียนมหรรณพารามมีผลการประเมินตนเองภายในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนยังไม
เปนไปตามเกณฑ ควรจัดใหมีการเรียนการสอนท่ีเนนคุณภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนได
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักการสรางนวัตกรรม เกิดการคิดวิเคราะห และ
สังเคราะหจนสามารถสรางสรรคผลงานไดดวยตนเอง  ฝายบริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเห็น
ความสําคัญทางดานวิชาการของผูเรียนจึงมีการประชุมเพื่อหาทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ใหสูงข้ึน  เนนการเรียนการสอนใหเขมขนตรงตามแผนการเรียนของผูเรียน  จัดกิจกรรมท่ีชวยกระตุนความ
สนใจ  สนับสนุนใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถและความถนัดของผูเรียนใหมากข้ึน  สงเสริมใหผูเรียนได
กลาแสดงออกทางความคิดเห็นมากข้ึน  จัดทําโครงการท่ีชวยสงเสริมศักยภาพผูเรียนใหผูเรียนกลาคิด  กลาทํา  
กลาแสดงออกในทางสรางสรรค  จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนการสรางนวัตกรรมและสรางสรรคผลงาน
ดวยตนเอง  สงเสริมใหผูเรียนรูจักรักตนเองและภาคภูมิใจในการสรางสรรคผลงาน  และทางฝายบริหารไดให
ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีทันตอเหตุการณ  ทางฝายบริหารจึงคิดท่ีจะพัฒนาและจะสนับสนุน
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอบรมเทคนิคการสอนใหมๆและใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหมากข้ึน  และจะพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพและ
ใหทุกฝายมีสวนรวมมากท่ีสุดและจะนําผลการประเมินตนเองมาพัฒนาและปรับปรุงงานอยางตอเนื่องทุกๆป
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานและการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตอไป 
       
       ๔.๓  ความตองการและการชวยเหลอื 
 1) ตองการงบประมาณสําหรับการจัดสรางอาคารเรียน  และหองเรียนเพื่อใหมีหองเรยีนประจําท่ี
เพียงพอตอจํานวนนักเรียน   
 2) การจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก * 

• หลักฐาน รองรอย ขอมูลสําคัญ เอกสารอางอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงาน

ดีเดนของ    สถานศึกษา   

• ภาพกิจกรรมสําคัญ 

 คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการประเมินตนเอง / ประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

 คําส่ังแตงต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

 รายช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 

 กําหนดการในวันประเมินตนเอง /ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self- Assessment Report : SAR) จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

 รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บนัทึกการใหความเหน็ชอบ 
รายงานผลการประเมนิตนเองประจําปการศกึษา  2564  โรงเรียนมหรรณพาราม 

โดยคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพภายใน  พ.ศ.2561  ให

สถานศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหดําเนินการประเมินคุณภาพภายในประจําปและจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกปและเผยแพรตอสาธารณชน
โดยเสนอรายงานผลการประเมินตนเองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รายงานผลการประเมินตนเองประจําปการศึกษา  2564  ของโรงเรียนมหรรณพารามฉบับนี้  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนมหรรณพาราม  ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในและ
มีมติใหรับรองผลการประเมินเพื่อจะไดรายงานตอหนวงงานตนสังกัดและเผยแพรตอไป 

        
 
 
 
 

ลงช่ือ 
(นางสาวรัตนา  อรรคนิตย) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โรงเรียนมหรรณพาราม 

 
 
 

        วาท่ีรอยตรี..................................................... 
(เฉลิมรัฐ  ต่ิงอวม) 

ผูอํานวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนมหรรณพาราม 
 

๑ นางสาวรัตนา   อรรคนิตย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 081-2928948 

๒ นายจรัญ   แกวเหล็ก ผูทรงคุณวุฒิ 081-4929420 

๓ นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท ผูทรงคุณวุฒิ  

๔ นางอังสนา   เกิดบุญสง    ผูทรงคุณวุฒิ 081-8459089 

๕ นางสาวรัตนา   โลหะรัตน    ผูทรงคุณวุฒิ 092-2726691 

๖ นางสาวธนวิภา   สมศรี    ผูทรงคุณวุฒิ 081-5646979 

๗ พลอากาศโทเอกราช    ชาติชัย   ผูทรงคุณวุฒิ 081-4847346 

๘ พระสมุหอนันต   โชติธัมมโม ผูแทนพระภิกษุสงฆ 089-2748066 

๙ พระครูวิธานสมณวัตร ผูแทนพระภิกษุสงฆ 089-1045576 

๑๐ นางสาวดวงพร  รุจิเรข ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๑๑ นายธีรินทร   สุรางคศรีรัฐ   ผูแทนองคกรชุมชน 081-9202280 

๑๒ นายอนุรักษ   เมฆพะโยม ผูแทนศิษยเกา 081-6252580 

๑๓ นายปญญา   อบเชย ผูแทนผูปกครอง 0867734840 

๑๔ นางเสาวลักษณ   คงทน ผูแทนครู 080-5812587 

๑๕ วาท่ีรอยตรี เฉลิมรัฐ     ต่ิงอวม กรรมการและเลขานุการ  

 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 

 

 

 

 


