
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนมัญจาศึกษา 

อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา  เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพ
ของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมี
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชน
ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัด ใช้ในการ
ประเมินภายใน ของสถานศึกษาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจากการน าเสนอในรายงานการประเมิน
ตนเอง จะเป็นสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
และดียิ่งข้ึนต่อไป 
 
 
 

โรงเรียนมัญจาศึกษา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนมัญจาศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25  ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ที่ 2 ถนนกลางเมือง ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจ านวน    118 คน นักเรียน 1,790 คน โรงเรียนได้ด าเนินการสร้างความเข้มแข็ง
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งใน ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ ปรากฏว่ามีผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัญจาศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ 
4 ดีเลิศ  

โดยมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 
ร้อยละ ระดับ คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 85.00 4 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 97.04 5 ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 89.82 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 4.51 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 90.31 5 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพในภาพรวม  4 ดีเลิศ 
 

2. กระบวนการด าเนินงาน 
โรงเรียนมัญจาศึกษามีกระบวนการด าเนินงานที่ท าให้มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ 

ดีเลิศ  ดังต่อไปนี้ 
      2.1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน โดยน าระบบบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  หรือวงจร
เดมมิ่ง เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ร่วมกับการใช้กลยุทธ์เครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้



ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์” ประกอบกับค าขวัญของโรงเรียน 
คือ “ขยัน  สามัคคี  มีระเบียบ”  และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ สนับสนุน และส่งเสริม ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ ควบคู่กับการมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะ
การคิด   ทักษะชีวิต   โรงเรียนได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม  อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ได้แก่        
1) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          
4) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  5) โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน        
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
สร้างความตระหนักในการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 10) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 11) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 12) โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 13) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่   
พึงประสงค ์14) โครงการเสริมสร้างสุขภาพนักเรียน และ 15) โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 
      2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เนื่องด้วยโรงเรียน
น าหลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความ
โปร่งใส คุ้มค่าในการด าเนินการ โดยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
มาร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ  2) ด้าน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านข้อมูลและสารสนเทศ  และ 4) ด้านสภาพแวดล้อม  ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
น ากิจกรรมในโครงการสู่การปฏิบัติ  มีปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานการประเมินตนเองที่
สะท้อนภาพที่แท้จริงของโรงเรียนในทุกองค์ประกอบคุณภาพ  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
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สถานศึกษา และรายงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณะ และใช้เป็นเอกสาร
เชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  การติดตาม ตรวจสอบโดยต้นสังกัด และ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
   โรงเรียนมัญจาศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและรอบๆ บริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โดยจัดสิ่งแวดล้อม
ภายนอกให้สะอาด  ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  เน้นความปลอดภัย การป้องกัน
อุบัติเหตุ  การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ตลอดจนการจัด
สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม เป็นที่น่ารื่นรมย์แก่นักเรียน ครู และผู้เข้ามาพบเห็น 
   นอกจากนี้ได้มีการน านวัตกรรม SIAO Model ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 มาบูรณาการกับ MC Model ซึ่งเป็นระบบบริหารงานของโรงเรียนมัญจาศึกษา เพ่ือ
บริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพสูงสุด และได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  
      2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ถึงความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเอง
ได้ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  โดยมีการให้ความรู้ อบรมครู และส่งครูไปอบรมพัฒนาตนเอง  
มีการตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง ประเมินแบบวัด แบบทดสอบ 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน    
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดชั่วโมงประชุม PLC ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
สอน ส่งเสริมครูเข้าร่วมกิจกรรม PLC กับโรงเรียนในสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี และน าผลการประเมินทุก
ประเด็นไปวางแผนพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการ พัฒนาดังกล่าว ได้ด าเนินการผ่าน
โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ งานหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมที่เน้นทักษะการคิด เช่น กิจกรรม
โครงงาน กิจกรรมสะเต็มศึกษารายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับชั้น  นอกจากนี้โรงเรียนยังจัด
นิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์ เปิดบ้านมัญจาศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงผลงานที่เกิดจากการสรุป
องค์ความรู้ การประกวดโครงงานคุณธรรม โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริ มการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
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ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี
และภูมิปญัญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน  ที่ใช้ และการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.1 จุดเด่น 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม มี

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย
ได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมัญจาศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  และมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูมีการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษาที่สูงขึ้น  เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  และความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ีสอง (จีน) และการคิดค านวณของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ควรบริหารจัดการด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และความปลอดภัยให้มาก
ยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ควรพัฒนาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารและจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการ
เรียนการสอนนั้น ครูควรมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้มากขึ้น และควรมีการประชุม ปรึกษา หารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิผลอย่าง
แท้จริง 
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3.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จึง
ต้องมีแผนงาน/โครงการ จัดสอนเพ่ิมเติม โดยจัดสอนซ่อมแก่ผู้เรียนกลุ่มอ่อนอย่างสม่ าเสมอเป็น
รายบุคคล การเพ่ิมความรู้แก่ผู้เรียนกลุ่มปานกลางเพ่ือพัฒนาให้กลุ่มสู่ความเป็นเลิศ และจัดสอนเสริมแก่
กลุ่มท่ีมีความเป็นเลิศ   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ก าหนดแผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ แผนการพัฒนาบุคลากร แผนการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการนิเทศก ากับติดตามอย่างเป็นรูปธรรม  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แผนพัฒนามี
ดังนี้ 

1) การปรับวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เหมาะกับบริบทและ
ข้อจ ากัดของสถานที่ โดยเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และการน าไปใช้ 

2) การปรับวิธีการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดค านวณ มีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น 
Notebook หรือ Smart Phone 
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