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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โรงเรียนมัญจาศึกษา
อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา

รายงานการประเมิน ตนเองของโรงเรียน มั ญ จาศึ กษา เป็นการสรุปผลการจั ดการศึ กษาของ
สถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพ
ของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมี
มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชน
ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ใช้ในการ
ประเมินภายใน ของสถานศึกษาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจากการนาเสนอในรายงานการประเมิน
ตนเอง จะเป็นสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะนาไปใช้พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
และดียิ่งขึ้นต่อไป
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัญจาศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ที่ 2 ถนนกลางเมือง ตาบลกุดเค้า อาเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น เปิ ดสอนระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจานวน 118 คน นักเรียน 1,790 คน โรงเรียนได้ดาเนินการสร้างความเข้มแข็ง
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งใน ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพ ปรากฏว่ามีผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัญจาศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ
4 ดีเลิศ
โดยมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม ดังนี้
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ระดับคุณภาพในภาพรวม

ผลการประเมิน
ผลการประเมินระดับ 3 ขึ้นไป
ร้อยละ ระดับ คุณภาพ
85.00
97.04
89.82
4.51

4
5
4
5

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

90.31

5
4

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

2. กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรียนมัญจาศึกษามีกระบวนการดาเนินงานที่ทาให้มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีเลิศ ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน โดยนาระบบบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA หรือวงจร
เดมมิ่ง เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ร่วมกับการใช้กลยุทธ์เครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้

ฉ
ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ ” ประกอบกับคาขวัญของโรงเรียน
คือ “ขยัน สามัคคี มีระเบียบ” และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ สนับสนุน และส่งเสริม ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ควบคู่กับการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะ
การคิ ด ทัก ษะชีวิ ต โรงเรี ย นได้จั ดท าโครงการ/กิจ กรรม อย่ างหลากหลายและต่ อเนื่อ ง ได้ แ ก่
1) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ค ณิต ศาสตร์ 3) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ วิ ทยาศาสตร์
4) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5) โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรี ย นกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม 6) โครงการพัฒ นาคุณภาพผู้ เรีย น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 7) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9) โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องเรียนพิเศษ)
ประกอบด้วย กิจกรรมสอนเสริมความรู้ ฝึกงานร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT Camp) อบรม ICT ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อบรม
สร้ างความตระหนั กในการเรี ยนรู้ ของนักเรียนห้ องเรียนพิเศษ 10) โครงการพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียนสู่
มาตรฐานสากล 11) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 12) โครงการส่งเสริมคุณภาพการดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 14) โครงการเสริมสร้างสุขภาพนักเรียน และ 15) โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน
2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เนื่องด้วยโรงเรียน
นาหลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความ
โปร่งใส คุ้มค่าในการดาเนินการ โดยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากการนิเทศ ติด ตาม และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มาร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา จัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้าน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านข้อมูลและสารสนเทศ และ 4) ด้านสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
นากิจกรรมในโครงการสู่การปฏิบัติ มีปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและรายงานผลการดาเนินงาน
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานการประเมินตนเองที่
สะท้ อนภาพที่แ ท้จ ริ ง ของโรงเรี ย นในทุก องค์ ประกอบคุณภาพ นาเสนอรายงานต่อ คณะกรรมการ
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สถานศึกษา และรายงานต้น สั งกัด หน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณะ และใช้เป็นเอกสาร
เชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน การติดตาม ตรวจสอบโดยต้นสังกัด และ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ย นมัญจาศึกษาได้ให้ ความส าคัญกับการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมทั้ง
ภายในและรอบๆ บริ เวณโรงเรี ย นให้ เ อื้อ ต่ อการจัด การเรี ยนรู้อ ย่า งมี คุ ณภาพ โดยจัด สิ่ ง แวดล้ อ ม
ภายนอกให้สะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เน้นความปลอดภัย การป้องกัน
อุบัติเหตุ การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ตลอดจนการจัด
สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม เป็นที่น่ารื่นรมย์แก่นักเรียน ครู และผู้เข้ามาพบเห็น
นอกจากนี้ ได้มีการนานวัตกรรม SIAO Model ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 มาบูรณาการกับ MC Model ซึ่งเป็นระบบบริหารงานของโรงเรียนมัญจาศึกษา เพื่อ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ เ กิด คุณ ภาพสู ง สุ ด และได้ ดาเนิ น การจั ด ทาโครงการ/กิจ กรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนได้ดาเนินการส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ถึงความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเอง
ได้ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยมีการให้ความรู้ อบรมครู และส่งครูไปอบรมพัฒนาตนเอง
มีการตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง ประเมินแบบวัด แบบทดสอบ
ภาคเรี ย นละ 2 ครั้ ง มีการนิ เทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนแบบเพื่อนช่ว ยเพื่อน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดชั่วโมงประชุม PLC ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
สอน ส่งเสริมครูเข้าร่วมกิจกรรม PLC กับโรงเรียนในสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี และนาผลการประเมินทุก
ประเด็นไปวางแผนพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการ พัฒนาดังกล่าว ได้ดาเนินการผ่าน
โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งานหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กาหนดคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมที่เน้นทักษะการคิด เช่น กิจกรรม
โครงงาน กิจกรรมสะเต็มศึกษารายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับชั้น นอกจากนี้โรงเรียนยังจัด
นิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์ เปิดบ้านมัญจาศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานที่เกิดจากการสรุป
องค์ความรู้ การประกวดโครงงานคุณธรรม โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริ มการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
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ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน ที่ใช้ และการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.1 จุดเด่น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด และมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย
ได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมัญจาศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เป็ นแบบอย่างได้ มีเป้าหมาย วิสั ยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พบว่าครูมีการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.2 จุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น เป็ น ไปตามค่ า เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ และความสามารถในการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน) และการคิดคานวณของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ ห ารและการจั ดการ ควรบริ ห ารจัด การด้ า น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และความปลอดภัยให้มาก
ยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ควรพัฒนาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการ
เรียนการสอนนั้น ครูควรมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้มากขึ้น และควรมีการประชุม ปรึกษา หารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิผลอย่าง
แท้จริง
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3.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จึง
ต้อ งมี แ ผนงาน/โครงการ จั ดสอนเพิ่ มเติ ม โดยจั ด สอนซ่ อ มแก่ ผู้ เ รี ยนกลุ่ ม อ่อ นอย่ างสม่ าเสมอเป็ น
รายบุคคล การเพิ่มความรู้แก่ผู้เรียนกลุ่มปานกลางเพื่อพัฒนาให้กลุ่มสู่ความเป็นเลิศ และจัดสอนเสริมแก่
กลุ่มที่มีความเป็นเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ กาหนดแผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ แผนการพัฒนาบุคลากร แผนการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการนิเทศกากับติดตามอย่างเป็นรูปธรรม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แผนพัฒนามี
ดังนี้
1) การปรับวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เหมาะกับบริบทและ
ข้อจากัดของสถานที่ โดยเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และการนาไปใช้
2) การปรับวิธีการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและการคิ ด ค านวณ มี ก ารใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย เช่ น
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