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ค าน า 
 

กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัด
ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด า เนินเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ได้ก า หนด
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ดังนั้น โรงเรียนมัญจาศึกษา จึงได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ ผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่จะน าเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ น าเสนอข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวม และน า เสนอแผนพัฒนาและ
แนวทางเพ่ือพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–
Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ โรงเรียนมัญจาศึกษา หวังว่ารายงานฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพครั้งนี้  
 

 

 (นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
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สารบัญ 
          

                          หน้า 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
สารบัญตาราง ง 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร จ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
  1.1  ข้อมูลทั่วไป 1
  1.2  ข้อมูลครูและบุคลากร 9
  1.3  ข้อมูลนักเรียน 11
  1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 13
  1.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 16 
  1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 19
  1.7  ข้อมูลงบประมาณ 21 
ส่วนที่  2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 22
  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
  ของสถานศึกษา โรงเรียนมัญจาศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยรวม 22 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 24
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 34
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 39 
ส่วนที่  3  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 42 
  3.1 สรุปผลการประเมิน/จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 42 
  3.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น/การพัฒนาสู่นวัตกรรม/ 
       การเป็นแบบอย่างที่ดี 45 
  3.3 ความต้องการการช่วยเหลือ           46 
 

ภาคผนวก  47 
  -    ค ารับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
   โรงเรียนมัญจาศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  47 
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สารบัญ(ต่อ) 
 

                               หน้า 
 

- ประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา      

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 48 

- ประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษา เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน      

การศึกษาฯ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา2562 51 
- หนังสือราชการที่ ศธ 04255.062/386 เรื่อง ขอความอนุคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ 54 

- ประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ      

ภายในสถานศึกษา   55 

- ค าสั่งโรงเรียนมัญจาศึกษาที่ 260/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 56 

- ค าสั่งโรงเรียนมัญจาศึกษาที่ 93/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 58 

- ค าชี้แจงระดับคุณภาพและค าอธิบายระดับคุณภาพการประเมินมาตรฐาน 67 

- ผลงานครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 74 

- รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับภูมิภาคขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 85 

- คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 
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สารบัญตาราง 
         
                         หน้า 

ตารางท่ี 1  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง เพศ และวุฒิการศึกษา 10 
ตารางท่ี 2  จ านวนคาบสอนเฉลี่ย/สัปดาห์ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน 11 
ตารางท่ี 3  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 11 
ตารางท่ี 4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 13 
ตารางท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย(GPAX) ปีการศึกษา 2562 เทียบกับค่าเป้าหมาย 14 
ตารางท่ี 6  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
               อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2562 14 
ตารางท่ี 7  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ  
               ดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2562 15 
ตารางท่ี 8 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 19 
ตารางท่ี 9 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 20 
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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  112 คน นักเรียน 1,832 คน โรงเรียนได้ด าเนินการสร้างความเข้มแข็ง
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งใน ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ ปรากฏว่ามีผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนมัญจาศึกษา อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ 
โดยที่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม   
       ทั้งนี้การที่กระบวนการบริหารและการจัดการมีผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
เนื่องจากผู้บริหารยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในและนอกโรงเรียน ค านึงถึงความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้น าหลักการบริหารแบบร่วมแรงร่วมใจมาบูรณาการกับ
ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) เรียกว่าการบริหารงานเชิงระบบแบบร่วมแรงร่วมใจ (MC Model) โดย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน มีกระบวนการวางแผน  กระบวนการบริหารจัดการ  กระบวนการปรับปรุง
แก้ไข และการพัฒนาสมรรถนะครู  ในด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ โรงเรียนก าหนดให้ระบบ
เรียนรู้เป็นระบบหลักท่ีมีข้ันตอนการด าเนินงาน คือ 1) ขั้นวางแผน โดยน าหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์
แล้ว มาทบทวนจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางมาตรฐานสากลและทิศทางของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 2) ขั้นการปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักบันได 5 
ขั้น สู่มาตรฐานสากล     3) ขั้นตรวจสอบ โดยใช้การนิเทศติดตามแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน และ 4) ขั้น
ปรับปรุง โดยน าผลการรายงานด้านการเรียนการสอนมาท าการวิจัยในชั้นเรียน และจัดอบรมให้ความรู้
แก่คร ู ส าหรับการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โรงเรียนจะมุ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะครู 4 ประการ คือ      1) การท างานเป็นทีม  2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างนวัตกรรม  3) ใช้
เทคโนโลยีการจัดการความรู้ และ    4) มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ แต่อย่างไรก็ตาม ในด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ เนื่องจากอาคารเรียนหลังที่ 1 
(อาคารวิทยาศาสตร์) ถูกรื้อถอนและอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างใหม่ และอาคารเรียนหลังที่ 2 ที่มี

ฉ 
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สภาพทรุดโทรม และได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ไม่สามารถใช้งานได้ รอการรื้อถอน ส่งผลโดยตรงต่อห้องเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้น รวมถึงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 9 ห้อง ห้องกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ถูกน ามาใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราว  ตลอดจนความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ โดยรวม  

   ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม เนื่องจากโรงเรียนจัดให้ครูได้สอนตรงตามวิชาเอก ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในชั้นเรียนมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย ตลอดจนการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  แต่การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ยังมี
ข้อจ ากัดในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่านั้น มีการประชุม ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สัปดาห์ละ 2 คาบ ท าให้สามารถนิเทศติดตามงานเชิงปริมาณได้ครบถ้วน แต่
คุณภาพของผลงานตลอดจนข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้อาจแตกต่างกันไป
ตามความสามารถของครูแต่ละคน/แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ในด้านคุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพดีเลิศ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
มีจ านวนไม่ถึงครึ่ง ทั้งนี้เป็นเพราะผลกระทบจากการรื้อถอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ถูกใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบกับ
ครูผู้สอนให้ความส าคัญกับการวัดและประเมินผลด้านความรู้และเจตคติเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้ผู้เรียน
ขาดทักษะการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ  ในส่วนของความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
การคิดค านวณ และทักษะการใช้เทคโนโลยี ซึ่งผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ แต่ยังไม่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้
เนื่องจากห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษทั้ง 3 ห้อง เช่นเดียวกับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประกอบกับ
สภาพห้องเรียนไม่เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยี ถึงแม้ว่าครูผู้สอนจะพยายามใช้สื่อเทคโนโลยีอ่ืน มาช่วยฝึก
ทักษะการสื่อสารและการคิดค านวณให้แก่ผู้เรียน เช่น Notebook  Smart Phone แต่ก็ยังมีผู้เรียน
บางส่วนที่ใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อการบันเทิงมากกว่าเพ่ือการเรียนรู้ 

     แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จึงต้องมีแผนงาน/โครงการ จัดสอน
เพ่ิมเติม โดยจัดสอนซ่อมแก่ผู้เรียนกลุ่มอ่อนอย่างสม่ าเสมอเป็นรายบุคคล การเพ่ิมความรู้แก่ผู้เรียนกลุ่ม
ปานกลางเพ่ือพัฒนาให้กลุ่มสู่ความเป็นเลิศ และจัดสอนเสริมแก่กลุ่มที่มีความเป็นเลิศ ทั้งนี้ต้องมี
กระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมีการก าหนดแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ฉ 
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สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน รวมถึงส่งเสริมสมรรถนะการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และการใช้อย่างอย่างปลอดภัย พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร แผนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และมีการนิเทศก ากับติดตามอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการปรับวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เหมาะกับบริบท
และข้อจ ากัดของสถานที่ โดยเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ และการน าไปใช้ ปรับวิธีการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning น าการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์มาใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนปกติ มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้มากขึ้น มี
การประชุม ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) มีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดค านวณและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสาร 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1.1  ลักษณะขององค์กร 

  โรงเรียนมัญจาศึกษา เลขที่ 205 หมู่ที่ 2 ถนนกลางเมือง ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี   
จังหวัดขอนแก่น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  โทรศัพท์  : 0-4328-9167       
โทรสาร : 0-4328-9123  e-Mail : manchasuksa@mc.ac.th  Website : www.mc.ac.th  เนื้อที่  
38  ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา 
  ปัจจุบัน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวน
ห้องเรียน 54 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 1,852 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 112 คน 
บริหารงานโดย 

1. นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โทรศัพท์ : 089-9405552 
2. นางพัชรา  สิงห์หลง รองผู้อ านวยการโรงเรียน โทรศัพท์ : 088-3766304 
3. นายวิเชียร  ชาโนสี รองผู้อ านวยการโรงเรียน โทรศัพท์ : 094-0457975 
4. นายสมจิตร  ภูมิไพบูลย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน โทรศัพท์ : 081-9542634 
5. นางรัชนี  หล้าจาด รองผู้อ านวยการโรงเรียน โทรศัพท์ : 087-2340003 

1.1.2 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
   1.1.2.1 ปรัชญา,ค าขวัญ,อัตลักษณ์,เอกลักษณ์,วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์,กลยุทธ์ 

 ปรัชญาของโรงเรียน ปญโญ เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ  ผู้มีปัญญา เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ 
 ค าขวัญของโรงเรียน ขยัน  สามัคคี  มีระเบียบ 
 อัตลักษณ์  ขยัน คิดสร้างสรรค์ บริการสังคม 
 เอกลักษณ์  โรงเรียนของชุมชน 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนมัญจาศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากลภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2563 
 พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิตสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

mailto:manchasuksa@mc.ac.th
http://www.mc.ac.th/
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 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA และ 
PMQA4.0 
 6. ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง
และภาคีเครือข่าย 
 เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ด ารงชีวิต 
 2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางมาตรฐานสากล 
 4. สถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA และ 
PMQA4.0 
 6. ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 
 กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategic Planning) 
 1. เสริมสร้างผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. สร้างพลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 3. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
 4. เพ่ิมสมรรถนะระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 1.1.2.2 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญของโรงเรียน 
        1.1.2.2.1 อาคารเรียน  จ านวน  5  หลัง ได้แก่ อาคาร 1 (รื้อถอนแล้ว) อาคาร 
2 (อยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้) อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 และอาคารใหม่ (แล้วเสร็จ
เมื่อ เมษายน 2563) 

2 



11 

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

     1.1.2.2.2 อาคารประกอบ  จ านวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารอุตสาหกรรม 2 
หลัง อาคารคหกรรม 1 หลัง  
     1.1.2.2.3 สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ  จ านวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารเกษตร 1 หลัง หอ
ศิลป์ 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง 
     1.1.2.2.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 ห้อง  
     1.1.2.2.5 ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง 
   1.1.2.3 หลักสูตรและการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน 
     1.1.2.3.1 หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

โรงเรียนมัญจาศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้ งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนมัญจาศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 30 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 24 ห้องเรียน โดย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยกลุ่มการเรียน 2 กลุ่ม คือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) และห้องเรียนปกติ  ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบด้วยกลุ่มการเรียน 2 กลุ่ม คือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(Gifted) และห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
   1.1.2.3.2 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆ ดังนี้ 
    1) โรงเรียนมาตรฐานสากล 
    2) โรงเรียนดีประจ าต าบล 
    3) โรงเรียนวิถีพุทธ 
  1.1.2.4   ผลงานที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
   1.1.2.4.1 ผลงานของนักเรียน 
            1)  สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระดับจังหวัด   
 

    รางวัลที่ไดร้ับ รวมรางวัล ร้อยละของ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที่ส่ง ทอง เงิน ทองแดง ที่ได้รับ รางวัลที่ไดร้ับ 

ภาษาไทย 14 8 5 1 14 100.00 

คณิตศาสตร ์ 15 11 1 2 14 93.33 

วิทยาศาสตร ์ 11 9 2 0 11 100.00 

3 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

    รางวัลที่ไดร้ับ รวมรางวัล ร้อยละของ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที่ส่ง ทอง เงิน ทองแดง ที่ได้รับ รางวัลที่ไดร้ับ 

สังคมศึกษา ศาสนาฯ 10 9 1 0 10 100.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 0 0 4 100.00 

ศิลปะ 30 30 0 0 30 100.00 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 16 14 2 0 16 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 14 7 3 2 12 85.71 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 1 1 0 2 100.00 

รวม 116 93 15 5 113 97.41 

ร้อยละ  80.17 12.93 4.31 97.41 - 
 
 

      2)  สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับชาติ 
 

    รางวัลที่ไดร้ับ รวมรางวัล ร้อยละของ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนที่ส่ง ทอง เงิน ทองแดง ที่ได้รับ รางวัลที่ไดร้ับ 

ภาษาไทย 1 0 0 0 0 0.00 

คณิตศาสตร ์ 7 1 2 3 6 85.71 

วิทยาศาสตร ์ 4 1 1 2 4 10.00 

สังคมศึกษา ศาสนาฯ 4 4 0 0 4 100.00 

ศิลปะ 12 6 6 0 12 100.00 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 10 5 1 4 10 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 3 2 1 0 3 100.00 

รวม 41 19 11 9 39 70.82 

ร้อยละ  48.48 26.83 21.95 70.82  
 

   3) รางวัลที่ได้รับจากการเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ ใน
ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย   
เด็กชายอัษฎวุธ  เยี่ยมล า   
เด็กชายอดุลวิทย์  อินธิแสน   
เด็กหญิงกนกพิชญ์  หวังสม   

ล าดับที่ 8 การตอบค าถามจากสารานุกรม
ไทยฉบับเยาวชนฯ ครั้งท่ี 25 ประจ าปี 
2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สโมสรไลอ้อนส์สากล ระดับ
ภาค 

เด็กหญิงนภสัรา  วิลาไชย
เด็กหญิงชนัญธิดา  สะอาดเอี่ยม
เด็กหญิงทิฆมัพร  นุ่นพักด ี

ล าดับที่ 1 ของจังหวัด ระดับชั้น ม.1 
โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทาง
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562  

บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคช่ัน จ ากัด 

นางสาวพีระญา  โสสุ่ย ล าดับที่ 1 ของจังหวัด ระดับชั้น ม.4 
โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทาง
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562  

บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคช่ัน จ ากัด 

นางสาวอาทิตยา  ค าลือ ล าดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระดับชั้น ม.4 โครงการทดสอบแข่งขันวัด
อัจฉริยภาพทางวิชาการ ประจ าปกีารศึกษา 
2562 

บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคช่ัน จ ากัด 

นางสาวศิริประภา  สุนน้ าเที่ยง ล าดับที่ 1 ของจังหวัด ระดับชั้น ม.5-6 
โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทาง
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562  

บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคช่ัน จ ากัด 

นางสาววรรณวิษา  บุญปอด ชมเชย รอบรู้วรรณคดี ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะภาษาไทย  
ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2562 ระดับจังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์   
1.นายเจษฎา  สะลี (ม.6) 
2.น.ส.สภุาพร แดงมสีี (ม.5) 
3.นายจีรภัทร  สายสังข์ (ม.3) 
4.ด.ญ.กนกพิชญ์ หวังสม (ม.2) 

เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ของ
จังหวัด โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้
ความสามารถทางวิชาการ วิชา
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่18 ปี2562 

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์   
นางสาวสรินรัตน์  พรมคง 
นายวีระพงษ์  แสนศร ี

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานดีเด่น
สะเต็มศึกษารอบคัดเลือก ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

นางสาวสรินดา ทิพฤาชา  
นางสาวชนาภา ศรีสุโข 

ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย เรื่องการดูด
ซับไอออนตะกั่วด้วยพืชน้ าตรวจวดัด้วย     

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5 
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              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รีเอเจนต์ทีส่กัดจากอัญชัน ในการประกวด 
Thailand Junior Water Prize 2019 

(สสวท.) 

นางสาวสรินดา ทิพฤาชา  
นางสาวชนาภา ศรีสุโข 

ได้เข้ารอบการคดัเลือกรอบสดุท้าย “การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐด์้านเทคโนโลยีการเกษตร”ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศกึษา 
ประเภท โครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร 

งานเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 
2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี

นางสาวอภิญญา  ป้องบุญจันทร ์
นางสาวกุลสตรี  นักท านา 
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตัด
ต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โครงการ “Computer 
Education House 2019” 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นางสาวจารุวรรณ์  พรมเมก (ม.6) เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ของ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ โครงการ
สอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่18 ปี2562 

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

1.นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา (ม.6) 
2.นายจคุพล นนทะค าจันทร์ (ม.6) 
3.น.ส.ฐิติภสัร  คมคาย (ม.5) 
4.นายคงศักดิ์ รักษาภักดี (ม.4) 
5.น.ส.สภุาพร  มีใจ (ม.3) 

เป็นผู้สอบได้คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ของ
จังหวัด โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้
ความสามารถทางวิชาการ วิชา
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่18 ปี2562 

บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ   
นางสาวชนาภัทร  โพธิ์ศร ี
นางสาวพัชราภรณ ์ โพชะกะ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ออมก่อนใช้ 
สร้างวินัยทางการเงิน” รุ่นที่ 18 

กลุ่มธนาคารทิสโก้ มหาชน 
จ ากัด 

นายปภัสพนธ ์ ศรีสุภา 
นางสาววนิษา  โคตรแสง 

รางวัลชมเชย 
ตอบปัญหา วันมาตรฐานสากล  มอก.  

กระทรวงอุตสาหกรรม 

น.ส.รัชนีกร บญุศร ี
น.ส.วารณุี ขุ่ยราญหญา้ 
น.ส.เข็มอักษร อุปฮาด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ถกวาจาสุภาษติ 
 

มหกรรมส่งเสรมิศีลธรรม
พระพุทธศาสนาและส่งเสริม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวศราวนีย์  ศรีนงคราญ 
น.ส.จิรัชญา  เทศสีหา และคณะ 

ชนะเลิศ 
สวดมนตร์หมูส่รรเสรญิพระรัตนตรัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวพรทิพย์  นาทองทิพย์ 
นางสาวชนาภัทร  โพธ์ิศรี 
นางสาวศิริญธร  โนนลือชา 
นางสาวพรพิมล  ศิริบุรี 
น.ส.ธิดารัตน์  หัสจรรย์ และคณะ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
สวดมนตร์หมูส่รรเสรญิพระรัตนตรัย 
ม.ปลาย 

มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม  และ
การประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้ง
ท่ี 4  มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

5 6 
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              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กุลธิดา  แก้วใส 
กุลยา  นรมาตย ์
นฤลดา  ศรีบญุเรือง และคณะ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
โครงงานคุณธรรม ม.ต้น 
 

มหกรรมส่งเสรมิศีลธรรม
พระพุทธศาสนาและส่งเสริม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวนลินรตัน์ ชอบค้า  
นางสาวไหมแพรวา แสนนาม  
นางสาวกีรตยา ยาทา และคณะ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย 
 

มหกรรมส่งเสรมิศีลธรรม
พระพุทธศาสนาและส่งเสริม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ   
นายกิตติพัฒน์ ลีส้มบตัิวัฒนะ 
นายกฤษกร  ไชยเจริญ 
นายชาญณรงค์  นรมาตย ์

Gold Medalist in General Program 
Division 

The office of the Basic 
Education Commission  
and Thailand 4.0 and 
Globalization The national 
obec English debate 
competition 2019. 

นางสาวพิมพ์ชนก  ซื่อตรง 
นางสาวสุกฤตา  ไชยศร ี
นางสาวนัณณพร  กาเจริญ 

รางวัลชมเชย โครงงานนักเรียน ระดับภาค 
ครั้งท่ี 17 

มูลนิธิเปรม ตณิสลูานนท์ 

นายนคร  บุญยัง รางวัลชมเชย ครอสเวิรด์ ม.ปลาย 6th 
Khamsaen A-Math & Crossword 
Tournament 

โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ 
จังหวัดหนองบัวล าพ ู

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาฯ   
นักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา รุ่น
อายุไม่เกิน 15 ป ี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ฟุตบอลเทคโน
พลคัพ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพล- 
พานิชยการ จังหวัดขอนแก่น 

นักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ชนะเลิศ อันดับ 1 ฟุตบอลบ้านไผแ่ชมป์
เปี้ยนคัพ รุ่นอายไุม่เกิน 18 ป ี

โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

นักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2 ฟุตบอลน้ าแดงคัพ  
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

นางสาวเมธาวี  อบมาสุ่ย 
นางสาววิชุดา  ค าตา 
นางสาวนวรัตน์  เช้ือกุล 

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปญัหา
อัจฉริยะเยาวชนชนคนสุขภาพ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
นายกิตติพัฒน์ ลีส้มบตัิวัฒนะ เกียรติบตัร "เด็กดีศรีขอนแก่น" ในวันเด็ก

แห่งชาติ 11 มกราคม 2563 
จังหวัดขอนแก่น 

 
 

5 7 
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   1.1.2.4.2 ผลงานผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ในปีการศึกษา 2562 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานที่
ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ จากการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ได้แก่ 
 1. นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS เหรียญเงิน ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 
9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจ าปี 
พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น จาก สกสค.จังหวัดขอนแก่น 

3. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญเงิน 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ประเภทมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

4. นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. ครูและบุคลากรโรงเรียนมัญจาศึกษา ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับภาค และระดับอ่ืนๆ 

จ านวน 63 คน  98 รายการ (รายละเอียด ภาคผนวก หน้า 74 – 84 ) 

   1.1.2.4.3 ผลงานของโรงเรียน 
     ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัญจาศึกษา มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ดังนี้ 

1. รางวัลระดับทอง ล าดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ 12 

2. โล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ   ( Best Practice) 
“SIAO MODEL Symposium 2019” ด้านการประกันคุณภาพ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ – ใหญ่
พิเศษ จาก สพม.25 

3. โล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 จากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ผลงานต่อยอดการออมสู่ชุมชน “ออม IDOL AWARDS 2019” 
จากธนาคารทิสโก้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 
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5. โล่รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active 
Learning" สถานศึกษาขนาดใหญ่ จาก สพม.25 

6. เกียรติบัตรรางวัล "การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ระดับดีมาก ปีการศึกษา 2561 
จาก สพม.25 

7. ชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรม “ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน” รุ่นที่ 17 จากกลุ่มธนาคาร
ทิสโก้ มหาชน จ ากัด 

8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรม “ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน” รุ่นที่ 18 จาก
กลุ่มธนาคารทิสโก้ มหาชน จ ากัด 

9. ใบประกาศเกียรติคุณระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

10. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
11. รองชนะเลิศ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับ ม.ต้น จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
12. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก สพฐ. 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก หน้า  85 – 90) 
 

1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร 
1.2.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

รวม 

ปีการศึกษา 2562 5 94 1 11 10 1 122 

 
 
 
 
 
 
 
 

4% 

77% 

1% 9% 
8% 

1% 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรโรงเรียนมัญจาศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน 

พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

ลูกจ้าง 

ธุรการ 

9 
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 1.2.2 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง เพศ และวุฒิการศึกษา 

ต าแหน่ง 
เพศ วุฒิการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. สายผู้บริหาร 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
- 
2 

 
1 
2 

 
- 
- 

 
1 
- 

 
- 
2 

 
- 
2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
4 

2. สายปฏิบัติการสอน 
    - ครู คศ.4 
    - ครู คศ.3 
    - ครู คศ.2 
    - ครู คศ.1 
    - ครูผู้ช่วย 

 
- 

15 
2 
3 
4 

 
- 

54 
2 
4 
10 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
7 
1 
- 
- 

 
- 

31 
1 
3 
- 

 
- 
8 
1 
2 
4 

 
- 

23 
1 
2 
10 

 
- 

69 
4 
7 
14 

3. พนักงานราชการ,ครูผู้สอน 1 - - - - - 1 - 1 
4. ครูธุรการ - 1 - - - - - 1 1 
5. ครูอัตราจ้าง 1 4 - - - - 1 4 5 
6. ครสูอนศีลธรรม,ครูผู้ทรงคุณค่า 2 - 1 - - - 1 - 2 
7. ครูต่างชาติ 3 1 - - - - 1 3 4 

รวมท้ังสิ้น 33 79 1 1 10 37 19 44 112 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรของโรงเรียนมีต าแหน่งอยู่ในระดับ ครู คศ.3 มากที่สุด 

รองลงมา ระดับ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครูคศ.2 ตามล าดับ ด้านวุฒิการศึกษา  มีระดับปริญญาเอกจ านวน 
1 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 47 คน และระดับปริญญาตรี  จ านวน 63 คน แสดงว่า ถ้าพิจารณาใน
แง่ของข้อมูลด้านปริมาณงานโรงเรียนมีความพร้อมด้านบุคลากร 
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 1.2.3  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงาน  

  ตารางท่ี 2  จ านวนคาบสอบเฉลี่ย/สัปดาห์ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนชั่วโมง 

รวม /ภาค 
จ านวนครู 

(คน) 
คาบสอนเฉลี่ย /

สัปดาห ์
อัตราจ้าง 

(คน) 
คาบสอนเฉลี่ย /

สัปดาห ์

 ผู้บริหาร - - - - - 

 ครู      

1. ภาษาไทย 201 11 18.27 - - 
2. คณิตศาสตร ์ 273 15 18.20 1 20.00 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 489 27 18.11 1 19.00 
4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 232 13 17.85 - - 
5. ศิลปะ 108 5 21.60 1 21.00 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 130 6 21.67 1 21.00 
7. การงานอาชีพ 115 6 19.17 1 21.00 
8. ภาษาต่างประเทศ 202 11 18.36 6 18.83 
9. แนะแนว 63 3 21.00 - - 

เฉลี่ยรวม 1,813 97 18.69 11 19.63 

  หมายเหตุ   จ านวนช่ัวโมงสอนรวมชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ และหน้าที่พลเมือง 
 

 1.3   ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  รวม  1,832  คน (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2562) 
 ตารางท่ี 3  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
                 เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.1 10 200 178 378 38 

ม.2 10 143 174 317 32 

ม.3 10 143 175 318 32 
รวม 30 486 527 1,013 34 

ม.4 8 128 136 264 33 
ม.5 8 98 183 281 35 
ม.6 8 94 180 274 28 
รวม 24 320 499 819 34 

รวมท้ังหมด 54 806 1026 1,832 34 
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1.4   ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์สถานศึกษา 

ตารางท่ี 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ภาคเรียนที ่1 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

1. ภาษาไทย 1848 524 321 304 231 169 123 98 79 1149 62.18 
2. คณิตศาสตร์ 3207 429 288 461 558 656 431 256 128 1178 36.73 
3. วิทยาศาสตร์ 3930 716 558 680 582 547 341 310 196 1954 49.72 
4. สังคมฯ 4996 2008 568 629 574 545 307 274 91 3205 64.15 
5. สุข- พลศึกษา 3658 2894 230 234 107 74 33 22 61 3358 91.80 
6. ศิลปะ  2122 1133 305 247 116 112 79 114 16 1685 79.41 
7. การงานอาชพี 2108 753 305 295 170 210 180 153 42 1353 64.18 
8.ภาษาต่างประเทศ 5542 1962 645 772 661 600 384 355 163 3379 60.97 

ค่าเฉลี่ยร้อยละนกัเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 62.97 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

1. ภาษาไทย 2171 726 310 327 252 164 137 131 124 1363 62.78 
2. คณิตศาสตร์ 3473 709 416 503 524 422 282 271 346 1628 46.88 
3. วิทยาศาสตร์ 4720 1038 568 708 590 589 423 483 321 2314 49.03 
4. สังคมฯ 4944 2197 526 706 582 519 190 76 148 3429 69.36 
5. สุข- พลศึกษา 3625 2911 264 169 67 54 19 21 120 3344 92.25 
6. ศิลปะ  2103 1257 259 181 83 125 65 88 45 1697 80.69 
7. การงานอาชพี 2375 880 438 367 337 174 69 33 77 1685 70.95 
8.ภาษาต่างประเทศ 6308 2548 848 897 564 465 335 363 288 4293 68.06 

ค่าเฉลี่ยร้อยละนกัเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 66.47 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ สุข-พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ ผลสัมฤทธิ์รวม 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย(GPAX) ปีการศึกษา 2562 เทียบกับค่าเป้าหมาย 
 

ระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย(GPAX) 

ภาษาไทย คณิต วิทย ์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

IS 
เฉลี่ย 
รวม 

GPAX 2.89 2.51 2.53 3.17 3.63 3.40 3.26 3.04 3.71 3.06 
เป้าหมาย 2.91 2.54 2.69 3.19 3.73 3.29 3.39 2.91 3.49 3.13 
ค่าต่าง -0.02 -0.03 -0.16 -0.02 -0.10 +0.11 -0.13 +0.13 +0.21 -0.07 

 
1.4.2 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 6  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชัน้  
จ านวน 

นักเรียน(คน) 
จ านวนนักเรียนตามระดับ (คน) ระดับด ี

ขึ้นไป 
คิดเป็น 
ร้อยละ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1  378 269 99 9 0 368 97.35 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  317 214 97 6 0 311 98.11 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  318 226 76 16 0 302 94.97 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 264 133 118 13 0 251 95.08 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 281 69 208 4 0 277 98.58 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 274 152 120 2 0 272 99.27 

รวม 1,832 1,063 718 50 0 1,781 97.22 
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98.11 

94.97 95.08 

98.58 
99.27 

97.22 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.1-6 

ร้อยละของนักเรียนที่อ่าน เขียน วิเคราะห์ ระดับดีข้ึนไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 
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1.4.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ตารางท่ี 7 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชัน้  
จ านวน 

นักเรียน(คน) 
จ านวนนักเรียนตามระดับ (คน) ระดับด ี

ขึ้นไป 
คิดเป็น 
ร้อยละ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1  378 321 52 5 0 373 98.68 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  317 223 88 6 0 311 98.11 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  318 183 118 17 0 301 94.65 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 264 249 9 6 0 258 97.73 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 281 150 129 2 0 279 99.29 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 274 258 14 2 0 272 99.27 

รวม 1,832 1,384 410 38 0 1,794 97.93 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.1-6 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 

15 



24 

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

1.5    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 1.5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 43.29 35.31 24.78 23.35 29.20 
คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวัด 41.32 34.79 27.55 23.61 28.57 
คะแนนเฉลีย่ระดับสังกัด สพฐ. 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 
คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 
หมายเหตุ :  คะแนนเฉลีย่วิชาภาษาไทย สูงกว่า ระดับจังหวดั สังกัด และระดับประเทศ คะแนนเฉลีย่วิชาสังคม
ศึกษาสูงกว่าระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดบัจังหวัด เท่ากับระดับประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 

  2 ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 54.90 30.14 25.17 30.79 
คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวัด 54.36 32.01 25.57 29.98 
คะแนนเฉลี่ยระดบัสังกัด สพฐ. 55.91 32.98 26.98 30.22 
คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 
หมายเหตุ :  คะแนนเฉลีย่วิชาภาษาไทย สูงกว่า ระดับจังหวดั                    
  คะแนนเฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่า ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ  
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โรงเรียน จังหวัด สังกัด สพฐ. ประเทศ 
กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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โรงเรียน จังหวัด สังกัด สพฐ. ประเทศ 

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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 1.5.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ า       
ปีการศึกษา 2560-2562 

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ปี 2560-2562 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ปี การศึกษา 2560-2561 ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า วิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
1.58 , 3.28 , 6.09 และ 0.86  ตามล าดับ วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.33  ส่วนในปีการศึกษา 
2561-2562 พบว่า วิชาสังคมศึกษา คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 1.18 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยลดลง 3.89 , 1.34 , 1.96 และ 0.20 ตามล าดับ  

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ปี 2560-2562 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

        จากกราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ปี การศึกษา 2560-2561 ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 4.07 , 4.26 
และ 4.10 ตามล าดับ วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยลดลง 1.46 ส่วนใน ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า 
วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 1.37 และ 3.00 ตามล าดับ  วิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยลดลง 4.27 และ 6.38 ตามล าดับ       
 

ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา2560 47.51 32.55 22.84 19.22 28.54

ปีการศึกษา2561 47.18 34.13 26.12 25.31 29.40

ปีการศึกษา2562 43.29 35.31 24.78 23.35 29.2
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา2560 49.46 28.60 25.18 33.07

ปีการศึกษา2561 53.53 27.14 29.44 37.17

ปีการศึกษา2562 54.9 30.14 25.17 30.79
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 1.5.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปี
การศึกษา 2562 กับค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ปี 2562 กับค่าเป้าหมาย  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า วิชาสังคมศึกษา คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมาย 0.31 วิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 4.71 , 2.22 , 2.65 และ 
0.80 ตามล าดับ 

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ปี 2562 กับค่าเป้าหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ปี 2562 กับค่าเป้าหมาย       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมาย 2.14 วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 0.10 , 4.83  และ 7.21 ตามล าดับ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 55.00 28.00 30.00 38.00

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.90 30.14 25.17 30.79
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ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 48.00 35.00 27.00 26.00 30.00

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.29 35.31 24.78 23.35 29.20
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กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ปี 2561-2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 1.5.4 ล าดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน 
มัญจาศึกษา  
 

ระดับชั้น คะแนนรวมเฉลี่ย 
อันดับที่ O-NET ของโรงเรียน เทียบกับ 

สพม.25 
(84 โรง) 

ขนาดโรงเรียน(ใหญ่) 
(8 โรง) 

สหวิทยาเขตอดุมคงคาครี ี
(9 โรง) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 35.25 10 1 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 31.19 7 1 1 

 จากตาราง ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนมัญจาศึกษา มีคะแนนรวม
เฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 35.25 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงอยู่ในล าดับที่ 10 ใน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จาก 84 โรง ล าดับที่ 1 เมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 8 โรง และ 
ล าดับที่ 2 ในสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี 9 โรง ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนรวมเฉลี่ย ล าดับที่ 7 
ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จาก 84 โรง ล าดับที่ 1 เมื่อเทียบกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ 8 โรง และ ล าดับที่ 1 ในสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี 9 โรง 
. 
1.6   ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน  ปีการศึกษา 2562 
   1.6.1 จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
ตารางท่ี 8 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนคร้ัง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู ้ จ านวนคร้ัง/ปี 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์,ห้องดาราศาสตร์ 30 แปลงเกษตรในโรงเรยีน 18 

ห้องปฏิบัติการเคม ี 45 ห้องสมุดโรงเรียน 94 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  - สนามกีฬาโรงเรยีน 800 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  20 สวนหย่อมตา่งๆ ในโรงเรียน 72 
ห้อง E-Learning, ห้องโสต 240 ห้องกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (รด.) - 

ห้องกิจกรรมคณิตศาสตร ์ 56 ลาน รด. 40 
ห้องปฏิบัติการอังกฤษ - ห้องคหกรรม,โรงฝึกอุตสาหกรรม 365 
ห้องกิจกรรมภาษาไทย 11 หอศิลป์,ห้องนาฏศลิป-์ห้องดนตร ี 1,242 
ห้องกิจกรรมสังคมศึกษา,ห้องศาสนา 27 ห้องคอมพิวเตอร ์ 1,500 
ห้องพยาบาล 14 หอประชุม 25 
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         1.6.2  จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
ตารางท่ี 9 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนคร้ัง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู ้ จ านวนคร้ัง/ปี 
อุทยานกล้วยไม้ป่าพันธุ์ช้างกระ 39 ร้านผลิต-จ าหน่ายของพื้นบ้าน 20 
ฟาร์มปลาบุญโฮมฟาร์ม 5 โรงพยาบาลมัญจาคีร,ี รพ.ประจ าต าบล 39 
วัดอุดมคงคาครีีเขต 22 บึงกุดเค้า 34 
หมู่บ้านเตา่(บ้านกอก) 16 ป่าโคกหลวง 8 
สิมเก่าวดัสระทองบ้านบัว 18 หลุมหิน ต.กุดเค้า 8 
วัดป่าค าแคนเหนือ ต.ค าแคน  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 3 
สวนสัตวเ์ขาสวนกวาง 10 วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) 18 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น 18 วัดทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น 8 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตฯ ขอนแก่น 

8 วัดป่าธรรมอุทยาน(วัดหลวงพ่อกล้วย) 
จังหวัดขอนแก่น 

18 

โฮมมูนมัง ขอนแก่น 8 วัดพระบาทภูพานค า ขอนแก่น 10 
โรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนอุบลรัตน์  
จังหวัดขอนแก่น 

10 หินช้างสี อุทยานแห่งชาติน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

10 

วัดหลวงพ่อพระใส จังหวัดหนองคาย 10 ตลาดอินโดจีน/สะพานไทย-ลาว 10 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจ าลอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

8 วัดป่าวังน้ าเย็น, ราชภฎัมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 

8 

พระราชนิเวศนม์ฤคทายวัน 1 โครงการชั่งหัวมันในพระราชด าร ิ 1 
อุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยา 1 ณ สัทธา ราชบุร ี 1 
ตลาดน้ าอัมพวา สมุทรสงคราม 2 วัดพระศรีอารย์ จังหวัดราชบุร ี 1 
สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี 1 เมืองน้ าแข็ง พัทยา ชลบุรี 1 
เมืองมัลลิกา วัดถ้ าเสือ กาญจนบรุ ี 1 สะพานข้ามแม่น้ าแคว /ตลาดพลอย 1 
ค่ายลูกเสือประกายเพชร อ.คอนสาร 
จ.ชัยภูม ิ

1 ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฎ์ จังหวัด
ขอนแก่น 

1 

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ขอนแก่น 1 ฮังแมลงชุมแพ  ขอนแก่น 1 
เรือหลวงจักรีนฤเบศร ชลบรุ ี 2 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ชลบรุ ี 2 

 1.6.3   ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  
นักเรียนในปีการศึกษาที่รายงาน 

1.  นายสุพงษ์  วรวงษ์  ให้ความรู้เรื่อง การจัดการฟาร์ม, พันธุกรรม, การผสมเทียม
ปลานิล  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน 2 ครั้ง/ป ี
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2. นายประวิทย์  เพชรล าชี  บ้านนาแพง ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย ให้ความรู้เรื่อง 
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ประเภท หมอล าพื้นบ้าน 1 ครั้ง/ปี 

3. นายเจษฎาวุธ  รักษากุล บ้านโพนเพ็ก ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี ให้ความรู้เรื่อง 
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ประเภท หมอล าพื้นบ้าน 1 ครั้ง/ปี 

4. นายเสาร์แก้ว  ใจบาล  ให้ความรู้เรื่อง การท าเตาชีวมวลแกลบ  4  ครั้ง/ปี 
5. นายบุญเติม ช่างปรุง  ให้ความรู้เรื่อง การจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จ านวน 1 

ครั้ง/ปี 
6.  ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองหญ้าป้อง ให้ความรู้เรื่อง การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 

สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน 10  ครั้ง/ปี 
   7.  นายวิชัย  รัตนบุรี  จังหวดัสกลนคร ให้ความรู้เรื่อง  การท าบ้านดิน 20 ชั่วโมง 

8.  กลุ่มแม่บ้านหมู่ 13 บ้านหัน ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ช้างกระ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน 2  ครั้ง/ปี 
   9. ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จากชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน  ที่นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดปีการศึกษา 
 
1.7 ข้อมูลงบประมาณ 
      งบประมาณ (รับ – จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 47,712,120 
งบด าเนินการ/เงินเดือน – 
ค่าจ้าง 

47,712,120 

เงินนอกงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนรายหัว+เรียนฟรี15ปี) 

12,174,790 
งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

11,778,660.46 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 
-รายได้สถานศึกษา+ห้องเรียนพิเศษ 

5,696,495.44 
งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

2,551,045.95 

รวมรายรับ 65,583,405.44 รวมรายจ่าย 62,041,826.41 

 งบด าเนินการ/ เงินเดือน  เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ  72.75   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  27.25   ของรายรับ  
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ส่วนที่ 2   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนมัญจาศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยรวม 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินระดับ 3 ขึ้นไป บรรลุ/ไมบ่รรล ุ

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ระดับ คุณภาพ  
1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคดิ
ค านวณ 83.08 4 ดีเลิศ บรรล ุ
- ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย 84.50 4 ดีเลิศ บรรล ุ
- ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 83.57 4 ดีเลิศ บรรล ุ
- ความสามารถในคิดค านวณ 81.17 4 ดีเลิศ บรรล ุ
2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 82.37 4 ดีเลิศ บรรล ุ
3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 92.52 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสาร 80.40 4 ดีเลิศ ไม่บรรล ุ
5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 68.42 2 ปานกลาง บรรล ุ
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 97.93 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ

สรุป 1.1 84.12 4 ดีเลิศ บรรล ุ
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     
1)  การมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  96.50 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 92.69 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ
3)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 96.40 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจติสังคม 98.20 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ

สรุป 1.2 95.95 5 ยอดเย่ียม บรรล ุ

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 88.85 4 ดีเลิศ บรรล ุ
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ คะแนนเตม็ 5 คะแนนในแต่ละข้อ บรรลุ/ไมบ่รรล ุ

ประเด็นพิจารณา คะแนน ระดับ คุณภาพ  
2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 4.83 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 4.75 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้น
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 4.58 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ
2.4   พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4.50 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 3.96 4 ดีเลิศ ไม่บรรล ุ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 4.38 4 ดีเลิศ ไม่บรรล ุ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 4.50 5 ยอดเย่ียม บรรล ุ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับ คุณภาพ บรรล/ไมบ่รรล ุ

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 91.67 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้ 87.07 5 ยอดเยี่ยม ไม่บรรล ุ
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90.40 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 92.90 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 91.23 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 90.65 5 ยอดเยี่ยม บรรล ุ

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม  4 ดีเลิศ บรรลุ 

* ค าชี้แจงระดับคุณภาพแต่ละมาตรฐานอยู่ในภาคผนวก หน้า 67-72 
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มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1.   กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนน าเอาระบบบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  หรือวงจรเดมมิ่ง เข้ามาช่วยในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ร่วมกับการใช้กลยุทธ์เครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า 
“ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์” ประกอบกับค าขวัญของโรงเรียน คือ “ขยัน  สามัคคี  มี
ระเบียบ”  และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
สนับสนุน และส่งเสริม ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ควบคู่กับการมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะการคิด  
ทักษะชีวิต   
 ในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ และในปีการศึกษา 
2562 อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ เช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ในปีการศึกษา 2561 
นักเรียนร้อยละ 85.00 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับ 3(ดี) ขึ้นไป  และในปีการศึกษา 2562 
นักเรียนร้อยละ 84.12 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับ 3(ดี) ขึ้นไป  ส าหรับผลการประเมิน
คุณภาพด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนร้อยละ 97.04 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนดอยู่ในระดับ 3(ดี) ขึ้นไป  และในปีการศึกษา 2562 
นักเรียนร้อยละ 95.95 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนดอยู่ในระดับ 3(ดี) ขึ้นไป ซึ่ง
ลดลงจากเดิม อันเป็นผลมาจากโรงเรียนประสบปัญหาห้องเรียนไม่ เพียงพอ จ าเป็นต้องใช้
ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพ้ืนที่โล่งหน้า
อาคารเรียนเป็นห้องเรียนชั่วคราว ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการชั้นเรียน แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนก็ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  ได้แก่ 
 1) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ กิจกรรมวันสุนทรภู่   
วันภาษาไทย กิจกรรมเปิดบ้านภาษาไทย กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนบกพร่อง
ด้วยการอ่านเขียน  ค่ายภาษาไทย พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมเทิด ค่า      
ภูมิปัญญาไทย 
 2) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ กิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ส่งเสริม/พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม 
GSP  กิจกรรมนิทรรศการสานสัมพันธ์เปิดบ้านคณิตศาสตร์ และค่ายคณิตศาสตร์ 
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 3) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้แก่ กิจกรรมนิทรรศการ
สานสัมพันธ์/น าเสนอผลงานวิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์  
การแข่งขันทักษะวิชาการ และค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 4) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET  กิจกรรม
นิทรรศการสานสัมพันธ์/Open House  กิจกรรมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของเจ้าของภาษา  ค่าย
บูรณาการภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  
 5) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม นิทรรศการวิชาการเปิดบ้านสังคมศึกษา  
กิจกรรมเยาวชนรากแก้ว  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา(โรงเรียนวิถีพุทธ) กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรมวันอาเซียน ค่ายสังคมศึกษา ค่ายคุณธรรม และการประกวดโครงงานคุณธรรมในทุกระดับชั้น 
ในปีการศึกษา 2562 ได้เพิ่มกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
 6) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา : กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายใน  กีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมนิทรรศการวิชาการเปิดบ้านสุขศึกษาพลศึกษา 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย และส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน(ภายนอกสถานศึกษา) ในปี
การศึกษา 2562 ได้เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายครูนักเรียน 
 7) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่  กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  นิทรรศการสานสัมพันธ์เปิดบ้านศิลปะ  นาฏศิลป์สัมพันธ์  ประกวดวงดนตรี 
และในปีการศึกษา 2562 ได้เพิ่มกิจกรรมนิทรรศศิลป์ และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
 8) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : กิจกรรม
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน  แข่งขันทักษะวิชาการ/การงานอาชีพ 
และกิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรท้องถิ่น   
 9) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ห้องเรียนพิเศษ) ได้แก่ กิจกรรมสอนเสริมความรู้  กิจกรรมฝึกงานร่วมกับคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT Camp)  อบรม 
ICT  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การ
ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ อบรมสร้างความตระหนักในการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
และในปีการศึกษา 2562 ได้ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมค่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ค่ายวิชาการจากติวเตอร์ 
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 10) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างอิสระ น าเสนอผลงาน นวัตกรรมจากการศึกษา 
 11) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดกิจกรรมรักการอ่าน และกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียน
บกพร่องทางด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย 
 12) โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การ
จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน  
อบรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  โครงงาน
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งบัญชี  และกิจกรรมออมก่อน
ใช้สร้างวินัยทางการเงิน กิจกรรมประกวดภาพวาด “เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ” กิจกรรม
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอพียง และในปี
การศึกษา 2562 ได้เพิ่มกิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 13) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ กิจกรรม
ครอบครัวสีขาว  กิจกรรมเชิดชูนักเรียนต้นแบบคนดีศรีมัญจา  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  กิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมลูกเสือ ป.ป.ส. ต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมสภานักเรียน To be 
Number 1 รักกันฉันท์พ่ีน้อง  และกิจกรรมกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี 
 14) โครงการเสริมสร้างสุขภาพนักเรียน 
 15) โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 
แต่ละกิจกรรม/โครงการ ถูกก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และสู่การปฏิบัติทุกกิจกรรม/โครงการ มีการ
ก ากับติดตาม นิเทศการด าเนินงานโดยผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง วัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม น าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนา ต่อยอด เพ่ือปรับแผนพัฒนา และส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรม การเป็นแบบอย่างที่ดี นักเรียนได้รับรางวัลทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ านวนมาก จากผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบดังกล่าว  ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  พอ
สังเขป ดังต่อไปนี้ 

2.  ผลการพัฒนา 
 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ สามารถออกแบบ เสนอแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์  มีความสามารถในด้านการคิดค านวณ
เหมาะสมตามระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ 
วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถ
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วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว รู้จักแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ  
ดีเลิศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร ก้าวหน้าขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียน มี
พัฒนาการสูงขึ้น เป็นไปตามเป้าหมาย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนด(ขยัน คิดสร้างสรรค์ บริการสังคม)   มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รู้จักวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้า
แสดงออก  และแสดงความคิดเห็น ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้บนความแตกต่างและหลากหลาย ทั้งด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรมประเพณี  ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง เลือกรับประทานอาหารที่
สะอาดและมีประโยชน์  รู้จักควบคุมอารมณ์ มีน้ าใจนักกีฬา รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ     
สิ่งเสพติดต่าง ๆ รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก  ยอมรับกฎกติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษา ของสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วม ใน
การดูแล พัฒนา ครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 1)  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ   
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1.ความสามารถใน
การอ่าน เขียน  
ภาษาไทย ได้
เหมาะสมตาม
ระดับชั้น  
ร้อยละ 85.70
ระดับ 4 ดีเลิศ 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
การเขียนภาษาไทยในระดับดี (3) ขึ้นไป 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
2.ความสามารถใน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ระดับชั้น 
ร้อยละ 83.57
ระดับ 4 ดีเลิศ 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในระดับดี (3) ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.ความสามารถใน
การคิดค านวณ
เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 
ร้อยละ 81.17 
ระดับ 4 ดีเลิศ 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดค านวณเหมาะสม 
ตามระดับชั้น ในระดับดี (3) ขึ้นไป 

 

4.ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
ร้อยละ 82.37
ระดับ 4 ดีเลิศ) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ในระดับดี (3) ขึ้นไป 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
5.ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
ร้อยละ 92.52
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี (3) ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ร้อยละ 80.40
ระดับ 4 ดีเลิศ 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ในระดับดี (3) ขึ้นไป 

 

7.  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน      
ตามหลักสูตร 
นักเรียนที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 64.79 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี (3) ขึ้นไป 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
8. ผลการทดสอบ
ระดับชาติ ขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับ ม.6 
คะแนนเฉลีย่วิชา
ภาษาไทย สูงกว่า 
ระดับจังหวดั สังกัด 
และระดับประเทศ 
คะแนนเฉลีย่วิชา
สังคมศึกษาสูงกว่า
ระดับจังหวดั คะแนน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 
สูงกว่าระดับจังหวัด 
เท่ากับระดบัประเทศ 
ระดับ ม.3 
คะแนนเฉลีย่วิชา
ภาษาไทย สูงกว่า 
ระดับจังหวดั คะแนน
เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 
สูงกว่า ระดับจังหวดั 
ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และ      
เจตคติที่ดีต่อ          
งานอาชีพ 

ร้อยละ 97.93
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
ในระดับดี (3) ขึน้ไป 

 

เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ช้ัน ม.6 ปีการศึกษา 2562   

ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 43.29 35.31 24.78 23.35 29.2

จังหวัด 41.32 34.79 27.55 23.61 28.57

สังกัด สพฐ. 43.02 36.1 28.97 25.62 29.4

ประเทศ 42.21 35.7 29.2 25.41 29.2
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 54.9 30.14 25.17 30.79

จังหวัด 54.36 32.01 25.57 29.98

สังกัด สพฐ. 55.91 32.98 26.98 30.22

ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07
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เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ช้ัน ม.3 ปีการศึกษา 2562   
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 2) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
ประเด็น ผลการประเมิน 

1.คุณลักษณะ     
ที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
ร้อยละ 96.50 
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ความภูมิใจ         
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
ร้อยละ 92.69
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดี (3) ขึ้นไป 
 

3.ยอมรับที่จะ     
อยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 
ร้อยละ 96.40
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
ในระดับดี (3) ขึ้นไป 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
4.สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
ร้อยละ 98.31 ระดับ 
5 ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ในระดับดี (3) ขึ้นไป 

5. ผลการประเมิน
น้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสงู              
นักเรียนร้อยละ 92 
มีความสมส่วน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผลการประเมิน
สมรรถภาพทางกาย
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนแยกตามระดับ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น/การพัฒนาสู่นวัตกรรม 
3.1  จุดเด่น 

     1. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ     
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
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     2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ออกแบบ ประดิษฐ์ชิ้นงานอย่าง
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะงานอาชีพ และกิจกรรมโครงงาน 

3.2  จุดที่ควรพัฒนา 
    1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา วิชาที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ วิชาที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ได้แก่ ม. 6 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.
3 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
   2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้และการใช้อย่างปลอดภัย 
  3.3  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน/การพัฒนาสู่นวัตกรรม/การแบบอย่างท่ีดี 
         จากผลการประเมินข้างต้น สถานศึกษาได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 
        1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย
โรงเรียนวางระบบการดูแลผู้เรียนแต่ละกลุ่มความสามารถ ได้แก่ จัดสอนซ่อมแก่ผู้เรียนกลุ่มอ่อนอย่าง
สม่ าเสมอเป็นรายบุคคลและมีบันทึกรายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารและผู้ปกครองรับทราบด้วย 
จนกว่าผู้เรียนจะมีผลการเรียนในระดับดีจึงหยุดการสอนซ่อม  การเพ่ิมความรู้แก่ผู้เรียนกลุ่มปานกลาง
เพ่ือพัฒนาให้กลุ่มสู่ความเป็นเลิศ และจัดสอนเสริมแก่กลุ่มที่มีความเป็นเลิศ   ครูผู้สอนประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนจากผลของพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน โดยเน้นการแข่งขันกับตนเองมากกว่า
การแข่งขันกับกลุ่มเพ่ือน อีกประการหนึ่ง เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ห้องปฏิบัติการและการใช้
อุปกรณ์  ครูผู้สอนควรปรับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการน าไปใช้โดยให้ผู้เรียนท าโครงงาน 
กิจกรรม Science Show เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีควบคู่กันไป 
   2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ โดยโรงเรียนขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ครูวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเป้าหมาย 
ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ประเมินความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับการน าสื่อเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียน เช่น Notebook หรือ Smart Phone 
ครูผู้สอนต้องก าหนดกติกาให้ใช้เฉพาะการสืบค้น การฝึกทักษะเพ่ือการเรียนรู้เท่านั้น   นอกจากนี้ 
โรงเรียนควรปรับแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้
ครูผู้สอน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ในรูปแบบ Active Learning สอดแทรกแบบฝึกตามแนวข้อสอบ  
O-NET เพ่ือให้นักเรียนคุ้นชินข้อสอบ จัดสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   
 3. พัฒนาต่อยอดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่การเป็นนวัตกรรม และ
แบบอย่างที่ดี เช่น กิจกรรมออมก่อนใช้มีวินัยทางการเงิน  
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1.   กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนน าหลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่าในการด าเนินการ โดยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทุก
ฝ่าย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก มาร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านวิชาการ  2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านข้อมูลและสารสนเทศ  และ 4) ด้าน
สภาพแวดล้อม  ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม  มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบน ากิจกรรมในโครงการสู่การปฏิบัติ  มีปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ 
นิเทศและรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา รายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนภาพที่แท้จริงของโรงเรียนในทุกองค์ประกอบคุณภาพ  
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และรายงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อ
สาธารณะ และใช้เป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  การติดตาม 
ตรวจสอบโดยต้นสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 โรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและรอบๆ บริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โดยจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกให้สะอาด ถูก
สุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  เน้นความปลอดภัย การป้องกัน อุบัติเหตุ  การดูแล
รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้ ตลอดจนการจัดสภาพ ภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนให้สวยงาม เป็นที่น่ารื่นรมย์แก่นักเรียน ครู และผู้เข้ามาพบเห็น 
 ในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า 
อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม และในปีการศึกษา 2562 พบว่า อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม ทั้งนี้เนื่องจาก
โรงเรียนได้มีการน านวัตกรรม SIAO Model ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มา
บูรณาการกับ MC Model ซึ่งเป็นระบบบริหารงานของโรงเรียนมัญจาศึกษา เพ่ือบริหารจัดการศึกษา
ให้เกิดคุณภาพสูงสุด และได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ PLC ภายในกลุ่มสาระ และระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขต ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 

34 



43 

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล ในปีการศึกษา 2562 ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การอบรมพัฒนาตามความต้องการในการน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
งาน และจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง นพลักษณ์ศาสตร์  และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย GPAS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกับสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี  
 4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล 
 5. โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป : การพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น สวนหย่อมภายในโรงเรียน และส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น กิจกรรมนาฏศิลป์สัมพันธ์ งานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจา
คีรี กิจกรรมบุญบั้งไฟ  
 6. โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 7. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : พัฒนางาน
โสตทัศนศึกษา งาน ICT พร้อมบริการด้านเทคโนโลยี รวมถึงจัดอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
  8. โครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : งานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 9. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : ทบทวนให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย 
ก ากับติดตามการด าเนินงาน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างเกณฑ์ของประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา 
 จากการด าเนินงานดังกล่าว  ส่งผลถึงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาพอสังเขป ดังต่อไปนี้ 
2.    ผลการพัฒนา 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมซน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาซาติ  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมีรูปแบบ
การบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา มี
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
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ประจ าปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา การระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และด้านการเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนา บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง ครอบคลุมทุกระดับชั้น มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียน
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ โรงเรียนมีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาดและมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย 
แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน มีการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนอื่นๆ ในโรงเรียนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่
ในระดับดีเลิศ โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกจุดบริการ  
 ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการพัฒนา 
1. การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ครูส่วนใหญ่ได้รับการอบรม
พัฒนา 5-7 คร้ังต่อปี จ านวน
ชั่วโมงเฉลี่ยที่ครูได้รับการ
อบรมพัฒนา 53.06 ชั่วโมง
ต่อปี (รวมชั่วโมง PLC) 

 
 
 
 
 

 

0% 
34% 

45% 

19% 
2% 

น้อยกว่า 2 ครั้ง 2-4 ครั้ง 5-7 ครั้ง 8-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนา 
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ประเด็น ผลการพัฒนา 
2.การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวางแผน    
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

โรงเรียนได้สรา้งเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่  
1. ผู้ปกครอง สนับสนนุระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ครอบครัวสีขาว 
    ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการศึกษา  พัฒนาทักษะความสามารถของ

นักเรียนในการปกครอง และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา 
2. บริษัทจ้างครูต่างชาติและครูสอนภาษาจีน คือ บริษัท สถาบันภาษา

มีเดียคิดส์ จ ากัด, โรงเรียนพหูสตูรศึกษา และ โรงเรียนสอนภาษา    
โอหยางขอนแก่น เป็นผูส้่งมอบครูเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจนีที่ใช้ในการสื่อสารแบบตรง 

3. ร่วมกับสถาบนัอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์สอน 

4. ชุมชน : องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลมัญจาคีรี อบจ.
ขอนแก่น อบต.เทศบาลต าบลกุดเค้า ร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนา
นักเรียน และสนับสนนุแหล่งเรียนรู้ 

5. สมาคมศิษย์เก่า ครู และผูป้กครองโรงเรียนมัญจาศึกษา สนบัสนุนการ
พัฒนาศักยภาพครู  ส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสแสดงความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ 

6. คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3.การจัดหาทรัพยากร 
 
 
 
 

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เปน็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน  สมาคมศิษย์เก่า ครู และผูป้กครอง
โรงเรียนมัญจาศึกษา  และศิษยเ์ก่าโรงเรียนมัญจาศึกษา ร่วมกนัสนบัสนุน
ทุนการศึกษา งบประมาณในการพัฒนาสนามฟุตบอล  พัฒนา
สภาพแวดล้อม สื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผล 
 
 
 

ผู้บริหารมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน ตาม
แผนงานโครงการ/กิจกรรม  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ก ากับติดตามและ
ตรวจสอบ ในเร่ืองการเรียนการสอน โดยการสง่งานวชิาการเดือนละ 1 ครั้ง 
นิเทศการเรียนการสอน เยี่ยมชัน้เรียน ประชุมสะท้อนผลการนเิทศ 
การสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทุกคน 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น/การพัฒนาสู่นวัตกรรม 
3.1  จุดเด่น 

     โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้  มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  และมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

3.2  จุดที่ควรพัฒนา 
     โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียน ครูและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.3  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน/การพัฒนาสู่นวัตกรรม/การแบบอย่างท่ีดี 
   1. สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ
และเทคโนโลยี จัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ บริหารทรัพยากรด้าน
สภาพแวดล้อมให้เพียงพอ ปลอดภัย น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
   2.  ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดสถานศึกษา ให้ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม รางวัล OBEC Awards รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นต้น 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1.   กระบวนการพัฒนา 
 ในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม และในปีการศึกษา 2562 พบว่า อยู่ในระดับ 5      
ยอดเยี่ยม ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้ นถึง
ความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเอง
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 าผลการประเมิน
ทุกประเด็นไปวางแผนพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการพัฒนาดังกล่าว ได้ด าเนินการ
ผ่านโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่  งานหลักสูตรสถานศึกษา  มีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้     
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมที่เน้นทักษะการ
คิด เช่น กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมสะเต็มศึกษารายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับชั้น       
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดนิทรรศการวิชาการสานสัมพันธ์  
เปิดบ้านมัญจาศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงผลงานที่เกิดจากการสรุปองค์ความรู้ การประกวด
โครงงานคุณธรรม โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้ง
ภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ และการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
 
2. ผลการพัฒนา 
    2.1 ครูร้อยละ 91.67  มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  โดยการจัดกิจกรรม ใช้กระบวนการสอน/เทคนิคการสอน
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ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ได้แก่กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ  กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E,7E)  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เทคนิคการสอน KWL, Exit ticket, ระดมความคิด, แผนผังกราฟฟิก, บทบาทสมมุติ เป็นต้น  
    2.2 ครูร้อยละ 87.07 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ  โดยสื่อที่ครูใช้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน สื่อน าเสนอ Power point สื่อวีดีทัศน์
ออนไลน์ บทเรียนออนไลน์  การใช้แอพพลิเคชันในการสอน เช่น kahoot, Quiver เป็นต้น และการใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การย้อมผ้าสี
ธรรมชาติบ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่บ้านเต่า สิมเก่าวัดสระทอง  บึงกุดเค้า  อุทยานกล้วย ไม้ป่าพันธุ์ 
ช้างกระ บุญโฮมฟาร์ม เป็นต้น 
     2.3 ครูร้อยละ 90.40 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  และจากรายงาน
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่
ในระดับปานกลาง 
     2.4 ครูร้อยละ 92.90 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  โดยครูมีการจัดประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
ทดสอบวัดความรู้  การสังเกตพฤติกรรม การประเมินคุณภาพงานตามศักยภาพของผู้เรียน การ
ปฏิบัติงาน กิจกรรม ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีการวัดประเมินทั้งด้านความรู้  กระบวนการ และ 
เจตคติต่อรายวิชานั้นๆ  
     2.5 ครูร้อยละ 91.23 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการจัดให้ครูมีชั่วโมง PLC ให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการจับคู่นิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูมีวิจัยในชั้นเรียนสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงประเด็น 
นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคุรุพัฒนา 100 ,000 บาท ในการด าเนินกิจกรรม
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับยอดเยี่ยม เกิด 
Best Practice การจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และผลงานรางวัลที่โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนได้รับ 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น/การพัฒนาสู่นวัตกรรม 
3.1  จุดเด่น 

     ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.2  จุดที่ควรพัฒนา 
     ครูควรมีการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
  3.3  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน/การพัฒนาสู่นวัตกรรม/การแบบอย่างท่ีดี 
   1. สนับสนุนให้ครูน าสื่อเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาความสามารถของผู้ เรียน เช่น 
Notebook หรือ Smart Phone โดยครูผู้สอนต้องก าหนดกติกาให้ใช้เฉพาะการสืบค้น การฝึกทักษะ
เพ่ือการเรียนรู้เท่านั้น และน าการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์มาใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนปกติ  
   2. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง บูรณาการการสอนให้เกิดความหลากหลายร่วมกับการท าโครงงาน   
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ส่วนที่ 3   
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้อง
น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุป น าไปสู่การเชื่อมโยงและสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมิน จุดเด่น จุดควร
พัฒนา พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาในอนาคต และความต้องการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
 
3.1  สรุปผลการประเมิน/จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 
 3.1.1 สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา : โรงเรียนมัญจาศึกษา 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนมัญจาศึกษา อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ 
เนื่องจาก มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ ดังนี้ 
 กระบวนการบริหารและการจัดการมีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เนื่องจากผู้บริหารยึดหลักการ   
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในและนอกโรงเรียน ค านึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้น าหลักการบริหารแบบร่วมแรงร่วมใจมาบูรณาการกับระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 
เรียกว่าการบริหารงานเชิงระบบแบบร่วมแรงร่วมใจ (MC Model) โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มี
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กระบวนการวางแผน  กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนา
สมรรถนะครู  ในด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ โรงเรียนก าหนดให้ระบบเรียนรู้เป็นระบบหลักที่มี
ขั้นตอนการด าเนินงาน คือ 1) ขั้นวางแผน โดยน าหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว มาทบทวนจุดเน้น
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางมาตรฐานสากลและทิศทางของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ระดับมัธยมศึกษา  2) ขั้นการปฏิบัติ โดยจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักบันได 5 ขั้น สู่มาตรฐานสากล  
3) ขั้นตรวจสอบ โดยใช้การนิเทศติดตามผลที่เรียกว่า การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน และ 4) ขั้น
ปรับปรุง โดยน าผลการรายงานด้านการเรียนการสอนมาท าการวิจัยในชั้นเรียน และจัดอบรมให้ความรู้
แก่คร ู ส าหรับการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โรงเรียนจะมุ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะครู 4 ประการ คือ 1) การท างานเป็นทีม  2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างนวัตกรรม  3) ใช้
เทคโนโลยีการจัดการความรู้ และ 4) มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ   จากกระบวนการบริหารจัดการ
ดังกล่าว ท าให้โรงเรียนมัญจาศึกษาเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ เนื่องจากอาคารเรียนหลังที่ 1 
(อาคารวิทยาศาสตร์) ถูกรื้อถอนและอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างใหม่ และอาคารเรี ยนหลังที่ 2 ที่มี
สภาพทรุดโทรม และได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ไม่สามารถใช้งานได้ รอการรื้อถอน ส่งผลโดยตรงต่อห้องเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้น รวมถึงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 9 ห้อง ห้องกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ถูกน ามาใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราว  ตลอดจนความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ โดยรวม   

ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม เนื่องจากโรงเรียนจัดให้ครูได้สอนตรงตามวิชาเอก ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในชั้นเรียนมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย ตลอดจนการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  ในด้านใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ อัน
เนื่องจากอาคารเรียนถูกรื้อถอน จึงส่งผลต่อระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึง รวมถึงสภาพ
ห้องเรียนที่ไม่เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  นอกจากนี้การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ยัง
มีข้อจ ากัดในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่านั้น  มีการประชุม ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 2 คาบ ท าให้สามารถนิเทศติดตามงานเชิงปริมาณได้ครบถ้วน แต่
คุณภาพของผลงานตลอดจนข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้อาจแตกต่างกันไป
ตามความสามารถของครูแต่ละคน/แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพดีเลิศ   ส าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 
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ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจ านวนไม่ถึงครึ่ง 
(ต่ ากว่า 50%) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลกระทบจากการรื้อถอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ถูกใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบกับ
ครูผู้สอนให้ความส าคัญกับการวัดและประเมินผลด้านความรู้และเจตคติเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้ผู้เรียน
ขาดทักษะการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ ในส่วนของความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
การคิดค านวณ และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ แต่ยังไม่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษทั้ง 3 ห้อง ถูกใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียน เช่นเดียวกับ
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประกอบกับสภาพห้องเรียนไม่เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยี ถึงแม้ว่าครูผู้สอนจะ
พยายามใช้สื่อเทคโนโลยีอ่ืน มาช่วยฝึกทักษะการสื่อสารและการคิดค านวณให้แก่ผู้ เรียน เช่น 
Notebook Smart Phone แต่ก็ยังมีผู้เรียนบางส่วนที่ใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพ่ือการบันเทิงมากกว่าเพ่ือ
การเรียนรู้ 

3.1.2  จุดเด่น 
  โรงเรียนมัญจาศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ 
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้บรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมิน
สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  มีความภูมิ ใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ออกแบบ ประดิษฐ์ชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะงานอาชีพ และกิจกรรมโครงงาน 
  3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้  มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  และมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  4.  ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบน าผลมาพัฒนาผู้เรียน บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.1.3 จุดควรพัฒนา 
  จากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา พบจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
    1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา วิชาที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
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ระดับชาติ วิชาที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ได้แก่ ม. 6 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์    
ม.3 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
   2. โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียน ครูและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.  การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 

3.2  แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน/การพัฒนาสู่นวัตกรรม/การแบบอย่างที่ดี 
 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาข้างต้น สถานศึกษาได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 
        1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย
โรงเรียนวางระบบการดูแลผู้เรียนแต่ละกลุ่มความสามารถ ได้แก่ จัดสอนซ่อมแก่ผู้เรียนกลุ่มอ่อนอย่าง
สม่ าเสมอเป็นรายบุคคลและมีบันทึกรายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารและผู้ปกครองรับทราบด้วย 
จนกว่าผู้เรียนจะมีผลการเรียนในระดับดีจึงหยุดการสอนซ่อม  การเพ่ิมความรู้แก่ผู้เรียนกลุ่มปานกลาง
เพ่ือพัฒนาให้กลุ่มสู่ความเป็นเลิศ และจัดสอนเสริมแก่กลุ่มที่มีความเป็นเลิศ   ครูผู้สอนประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนจากผลของพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน โดยเน้นการแข่งขันกับตนเองมากกว่า
การแข่งขันกับกลุ่มเพ่ือน อีกประการหนึ่ง เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ห้องปฏิบัติการและการใช้
อุปกรณ์  ครูผู้สอนควรปรับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการน าไปใช้โดยให้ผู้เรียนท าโครงงาน 
กิจกรรม Science Show เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีควบคู่กันไป 
   2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ โดยโรงเรียนขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ครูวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเป้าหมาย 
ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ประเมินความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับการน าสื่อเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียน เช่น Notebook หรือ Smart Phone 
ครูผู้สอนต้องก าหนดกติกาให้ใช้เฉพาะการสืบค้น การฝึกทักษะเพ่ือการเรียนรู้เท่านั้น   นอกจากนี้ 
โรงเรียนควรปรับแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้
ครูผู้สอน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ในรูปแบบ Active Learning สอดแทรกแบบฝึกตามแนวข้อสอบ  
O-NET เพ่ือให้นักเรียนคุ้นชินข้อสอบ จัดสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   
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  3. สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ
และเทคโนโลยี จัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ บริหารทรัพยากรด้าน
สภาพแวดล้อมให้เพียงพอ ปลอดภัย น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
 4. พัฒนาต่อยอดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่การเป็นนวัตกรรม และ
แบบอย่างที่ดี เช่น กิจกรรมออมก่อนใช้มีวินัยทางการเงิน  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดสถานศึกษา ให้ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม รางวัล OBEC Awards รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นต้น 
 6. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง บูรณาการการสอนให้เกิดความหลากหลายร่วมกับการท าโครงงาน 

3.3    ความต้องการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ภาคผนวก 
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ค ารับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
------------------------------------------------ 

 ข้าพเจ้า นายสวาท  นาทอง  ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
มัญจาศึกษา  ได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : 
SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัญจาศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน 
 ผลการประเมินสรุปคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ แยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ          
ยอดเยี่ยม 
 พิจารณาแล้วการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการและโครงการ/
กิจกรรม พบว่ามีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสะท้อนภาพ
ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษา 
จึงขอรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัญจาศึกษา  
และให้น าผลแห่งการรับรองนี้ ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 

( นายสวาท  นาทอง ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนมัญจาศึกษา 
30 เมษายน 2563 
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ประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษา 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
                 (นายสวาท  นาทอง) 

ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

(นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัญจาศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียน มัญจาศึกษา  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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-๒- 
 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
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 (๑) 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษา เร่ือง ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
-------------------------------------- 

                             มาตรฐาน/ตัวชี้วัด             ค่าเป้าหมาย 
  มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพผู้เรียน              ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
      ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ  

ร้อยละ  ๘๐   ขึ้นไป 

     ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ  ๘๐   ขึ้นไป 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ  ๙๐   ขึ้นไป 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ  ๘๕   ขึ้นไป 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ  ๖๕   ขึ้นไป 
     ๖)  มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี       ร้อยละ  ๙๕   ขึ้นไป 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน   ระดับยอดเยี่ยม 
     ๑ ) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษาก าหนด ร้อยละ  ๙๐   ขึ้นไป 
     ๒ )  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเปน็ไทย ร้อยละ  ๙๐   ขึ้นไป 
     ๓ )  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ  ๙๐   ขึ้นไป 
     ๔ ) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม ร้อยละ  ๙๐   ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๑ การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับยอดเยี่ยม 
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(๒) 
 
                             มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ระดับยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ :  ๑. ค่าร้อยละของเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนด้านวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในมาตรฐานที่ ๑ หมายถึง ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับดีขึน้ไป (ระดับ ๓ ขึ้นไป) 
  ๒. ระดับคุณภาพ มี ๕ ระดับ คอื ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  ระดับ ๔ ดีเลิศ  ระดับ ๓ ดี  ระดับ ๒ 
ปานกลาง และ ระดบั ๑ ก าลังพัฒนา 
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55 



65 

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนมัญจาศึกษา 
ที่  260/ 2562 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญ
ข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภทการศึกษา โดยมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ . 2561 ระบุ
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนมัญจาศึกษา จึงด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการ
ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

1. นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 

2. นางพัชรา  สิงห์หลง  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

3. นายวิเชียร  ชาโนสี  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

4. นายสมจิตร   ภูมิไพบูลย์ รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

5. นางสุนันทา  ศิริตื้นลี  ครู คศ.3   กรรมการ  

6. นายศิริชัย  แจ้งกรณ์  ครู คศ.3   กรรมการ  

7. นางแจ่มจันทร์  จันทร์หล้า ครู คศ.3   กรรมการ 

8. นายวิทยา   เขียวทอง  ครู คศ.2   กรรมการ 
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9. นายฤทธี  กัญญาสิทธิ์  ครู คศ.3   กรรมการ 

10. นางสุมาลา  ด าเนตร  ครู คศ.3   กรรมการ 

11. นางรัชนีวรรณ  สีน้ าค า ครู คศ.3   กรรมการ 

12. นางสาวกรรณิกา  ธาดา ครู คศ.3   กรรมการ 

13. นางปณัสนันท์  กิตติเดชชัยอนันต์  ครู คศ.3  กรรมการ 

14. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม ครู คศ.3   กรรมการ 

15. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา ครู คศ.3   กรรมการ 

16. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู  ครู คศ.3  กรรมการ 

17. นายบรรพชนชัย  กองรัตน์ ครู คศ.3   กรรมการ 

18. นายวินัย  ปานเนาว์  ครู คศ.3   กรรมการ 

19. นางอรทัย  แดนสิงห์  ครู คศ.3   กรรมการ 

20. นางนิรัชรา  เขียวทอง ครู คศ.2   กรรมการ 

21. นางปนัดดา  นามวิจิตร ครู คศ.3   กรรมการ 

22. นางนิรัตติศัย  สุดเพาะ ครู คศ.3   กรรมการ 

23. นางสาวชุณิษรักษ์  หมื่นศรีจูม ครู คศ.3   กรรมการ 

24. นางวรรณภา   ปานเนาว์ ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 

25. นางศศิธร  มุพิลา  ครู คศ.3   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 

            ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   25   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562                                                                                     
                                                     

 
(นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนมัญจาศึกษา 

ที่  93 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

                   
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งเรียกว่าระบบประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  บัดนี้โรงเรียนมัญจา
ศึกษาได้ด าเนินการจัดการศึกษาครบปีการศึกษา ดังนั้นเพื่อติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้
ด าเนินการพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ 
           เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
     1.  คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 

  1.  นางสายสมร     ศักดิ์ค าดวง        ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.  นางพัชรา     สิงห์หลง        รองผู้อ านวยการ         รองประธานกรรมการ 
  3.  นายวิเชียร        ชาโนสี     รองผู้อ านวยการ          รองประธานกรรมการ                                                                   

4.  นายสมจิตร      ภูมิไพบูลย์      รองผู้อ านวยการ             รองประธานกรรมการ 
 5.  นางรัชน ี หล้าจาด   รองผู้อ านวยการ             รองประธานกรรมการ 
  6.  นางแจ่มจันทร์   จันทร์หลา้          ครู                            กรรมการ 
  7.  นางสนุันทา       ศิริตื้นลี          ครู                            กรรมการ                                                                                                                                     
  8.  นางสาวนสัรา      ศรีอาจ         ครู                            กรรมการ   

9.  นายวิทยา         เขียวทอง         ครู   กรรมการ                  
10.  นายฤทธี          กัญญาสทิธิ์   ครู   กรรมการ        

 11.  นางวรรณภา     ปานเนาว์           ครู         กรรมการและเลขานุการ 
 12.  นางศศิธร         มุพิลา             ครู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

         13.  นางนิรัติศัย      สดุเพาะ     ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
         14.  นางสาวชุนษิรักษ์  หมื่นศรีจูม    ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา  ก าหนดแนวทาง  ก ากับติดตาม  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และดูแลความเรียบร้อย ในการด าเนินงาน 
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2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน ของโรงเรียนมัญจาศึกษา  
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ประเด็นพิจารณาที ่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ  1)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
   2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 
ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ  1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

                             1.1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน และการเขียนสื่อสารภาษาไทย 
1. นางสุมาลา   ด าเนตร ครูช านาญการพิเศษ 
2. นางแจ่มจนัทร์  จันทร์หล้า ครูช านาญการพิเศษ 
3. นางนิรัติศัย  สุดเพาะ ครูช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวสุดาวรรณ  ซื่อตรง ครูช านาญการพิเศษ 
5. นางปนัดดา  นามวิจิตร ครูช านาญการพิเศษ 
6. นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครูช านาญการพิเศษ 
7. นางศิริลักษณ์  สุนารี ครูช านาญการพิเศษ 
8. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ ์ ครูช านาญการพิเศษ 
9. นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร ครูผู้ช่วย 

10. นางสาวปนัดดา  ปดัชาเขียว ครูผู้ช่วย 
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                             1.1.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
1. นางปณัสนันท์ กิตชิัยเดชอนนัต์ ครูช านาญการพิเศษ 
2. นางอรอนงค์  สุทธิบุตร ครูช านาญการพิเศษ 
3. นางณชัชารีย์ จิตวฒันาชยานนท์ ครูช านาญการพิเศษ 
4. นางปิยนนัท์  แก้วสุพรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
5. นางธิดา  โกจารย์ศรี ครูช านาญการพิเศษ 
6. นางธีรภรณ์ ถึงงามคุณทรัพย ์ ครูช านาญการพิเศษ 
7. นางเอมพลอย เพ็ชรสวา่งเกิด ครูช านาญการ 
8. นางสุกัญญา  มูลวาร ี ครูช านาญการพิเศษ 
9. นางสาวนิภาพร  ใจบุญ ครูผู้ช่วย 

10. นางสาวภัทรานิษฐ์  สิงห์บุราณ ครูผู้ช่วย 
11. นางสาววณชิชา  สทุธิวงษ์ ครูผู้ช่วย 

                             1.1.1.3 มีความสามารถในการคิดค านวณตามระดับชั้น 
1. นางรัชนีวรรณ  สนี้ าค า ครูช านาญการพิเศษ 
2. นางวลิาวลัย์  รัชโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 
3. นางยุพนิ  ค าพลิา ครูช านาญการพิเศษ 
4. นางสุนนัทา  ศิริตืน้ลี ครูช านาญการพิเศษ 
5. นางวชัรีวรรณ  แสงสวา่ง ครูช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวนัสรา ศรีอาจ ครูช านาญการพิเศษ 
7. นายเรืองฤทธิ์  ค าพิลา ครูช านาญการพิเศษ 
8. นางศศิธร  มุพิลา ครูช านาญการพิเศษ 
9. นางสาวนาถศิริ  อันทอง ครูช านาญการพิเศษ 

10. นางสาวนัฏชริดา  รังกุพนัธ์ ครูช านาญการพิเศษ 
11. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ 
12. นางสาวชุณิษรักษ์ หมื่นศรีจูม ครูช านาญการพิเศษ 
13. นางวราภรณ์   ซื่อตรง ครูช านาญการพิเศษ 
14. นางสาวรสกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ ครู 
15. นายสทิธิชัย   ป่าโพธิช์ัน ครู 
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มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ  1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

1. นางสาวกรรณิกา  ธาดา ครูช านาญการพิเศษ 
2. นายชัยเดช  โพธิ์เกตุ ครูช านาญการพิเศษ 
3. นางวรรณภา  ปานเนาว์ ครูช านาญการพิเศษ 
4. นางนิภา  ถาเขียว ครูช านาญการพิเศษ 
5. นางพรโสภิต กองรัตน ์ ครูช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวศิราณยี์ วงษส์ุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
7. นางละมัย  วงศล์าศ ครูช านาญการพิเศษ 
8. นางวราลักษณ์  สีระคาม ครูช านาญการพิเศษ 
9. นางณปภัช รู้สมกาย ครูช านาญการพิเศษ 

10. นางทองทิพย์  เนตรซิว ครูช านาญการพิเศษ 
11. นายบุญเทียน  สุนารี ครูช านาญการพิเศษ 
12. นางสมพิศ ธนธรรมสถิต ครูช านาญการพิเศษ 
13. นายวิทยา  เขียวทอง ครูช านาญการพิเศษ 
14. นายพชิิต  สุดโต ครูช านาญการพิเศษ 
15. นางสาววราภรณ์ เสมอหน้า ครูช านาญการพิเศษ 
16. นางรัตติยา เอกปริญญา ครูช านาญการพิเศษ 
17. นายอภิลักษ์ ทวีวฒัน ์ ครูช านาญการพิเศษ 
18. นางสาวขวัญชนก พนัธ์สวสัดิ์สกลุ ครูช านาญการ 
19. นายเกรียงไกร  มูลทากุล ครู 
20. นางสาวเบญจพรรณ  ชมภูมาตย์ ครู 
21. นางสาวญาณนารี สารสิน ครู 
22. นางสาววรรณภา  สอนเสนา ครู 
23. นางสาวอภิชญา  แก้วพรม ครูผู้ช่วย 
24. นางสาวนรมน  กิติวุฒชิูศิลป์ ครูผู้ช่วย 
25. นางสาวทพิวรรณ  บุญกอด ครูอัตราจ้าง 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ  1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา ครูช านาญการพิเศษ 
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2. นายทวี พาเมืองพล ครูช านาญการพิเศษ 
3. นายบุญพบ  พิมพ์แสง ครูช านาญการพิเศษ 
4. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ ์ ครูช านาญการพิเศษ 
5. นายสวุรรณ  โภคเกาะ ครูช านาญการพิเศษ 
6. นายประหยัด  สุ่มมาตย ์ ครูช านาญการพิเศษ 
7. นางสาวสุดาวรรณ  ซื่อตรง ครูช านาญการพิเศษ 
8. นางแจ่มจนัทร์  จันทร์หล้า ครูช านาญการพิเศษ 
9. นางนิรัตติศัย  สุดเพาะ ครูช านาญการพิเศษ 

10. นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมสุจริต ครูช านาญการพิเศษ 
11. นางสาวชุนิษรักษ์  หมื่นศรีจูม ครูช านาญการพิเศษ 
12. นางพรโสภิต  กองรัตน ์ ครูช านาญการพิเศษ 
13. นายบุญเทียน  สุนารี ครูช านาญการพิเศษ 
14. นางกัลยา  สุ่มมาตย์ ครูช านาญการพิเศษ 
15. นายสรายุทธ  ยนยุบล ครูช านาญการพิเศษ 
16. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง ครู 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ  1.1.4  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

1. นายวนิัย  ปานเนาว์ ครูช านาญการพิเศษ 
2. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร ์ ครูช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวอรุนณี  โทเท ครู 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ  1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.   ครูและบุคลากรโรงเรียนมญัจาศึกษาทุกคน 
 2.   งานวัดผลและประเมินผล  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที ่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ  1.1.6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 

1. นางบัวหวาน  พิมพ์แสง ครูช านาญการพิเศษ 
2. นางละเอียด  สุรพล ครูช านาญการพิเศษ 
3. นางอรทัย  แดนสิงห ์ ครูช านาญการพิเศษ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

62 



72 

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

ประเด็นพิจารณาที ่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ  1.2.1  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1.   ครูและบุคลากรโรงเรียนมญัจาศึกษาทุกคน 
 2.   งานวัดผลและประเมินผล  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที ่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ  1.2.2  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

1. นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดู ครูช านาญการพิเศษ 
2. นายสรายุทธ  ยนยุบล ครูช านาญการพิเศษ 
3. นายอภิสิทธิ์  มะโนดี ครูช านาญการ 
4. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง ครู 
5. นายเอกรัฐ โกศล ครูผู้ช่วย 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที ่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ  1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

1. นางสาวณพสัสอร ชืน่ชม ครูช านาญการพิเศษ 
2. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ ครูช านาญการพิเศษ 
3. นายนิรมิตร นามวิจติร ครูช านาญการพิเศษ 
4. นายฤทธี กัญญาสิทธิ ์ ครูช านาญการพิเศษ 
5. นายภาคภูมิ มุพลิา ครูช านาญการพิเศษ 
6. นางนิสา เหล่าบัวดี ครูช านาญการพิเศษ 
7. นางวิภาพร   พาเมืองพล ครูช านาญการพิเศษ 
8. นางจิราพร  แฝงดาหาร ครูช านาญการพิเศษ 
9. นางสาวสุพรรณี หาญวงษา ครูช านาญการพิเศษ 

10. นางนิรัชรา   เขียวทอง ครูช านาญการ 
11. นายนนทวชัร์  รักอุบล ครูผู้ช่วย 
12. นางสาวฐิติมา  สโุพธิ์ ครูผู้ช่วย 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที ่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดคุณภาพ  1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1. นายบรรพชนชัย  กองรัตน ์ ครู 
2. นางกัลยา  สุ่มมาตย์ ครูช านาญการพิเศษ 
3. นางนิรัชรา  เขียวทอง ครูช านาญการ 
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4. นายคุณากร แก้วมงคล ครูช านาญการ 
5. นายปีใหม่  พิมพ์ทอง ครู 
6. นางสาวเจริญพร คุณทะวงษ ์ ครูผู้ช่วย 
7. นายอุกฤษณ์ พลไธสงค ์ ครูผู้สอน 
8. นายกิตติพงษ์  ศรีเสน ครูอัตราจ้าง 

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที ่  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

 สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

1. นายวิทยา  เขียวทอง ครูช านาญการพิเศษ 
2. นายสทิธิชัย  ป่าโพธิช์ัน ครู 
3. นางวรรณภา  ปานเนาว์ ครูช านาญการพิเศษ 
4. นางศศิธร  มุพิลา ครูช านาญการพิเศษ 
5. นางนิรัตศัย  สุดเพาะ ครูช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวชุณิษรักษ์ หมื่นศรีจูม ครูช านาญการพิเศษ 
7. นางแจ่มจนัทร์  จันทร์หล้า ครูช านาญการพิเศษ 
8. นางสุนนัทา  ศิริตืน้ลี ครูช านาญการพิเศษ 
9. นายบุญเทียน  สุนารี ครูช านาญการพิเศษ 

10. นายฤทธี  กัญญาสิทธิ ์ ครูช านาญการพิเศษ 
11. นายพชิิต  สุดโต ครูช านาญการพิเศษ 
12. นายวนิัย  ปานเนาว์ ครูช านาญการพิเศษ 
13. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร ์ ครูช านาญการพิเศษ 
14. นางสาวนัสรา  ศรีอาจ ครูช านาญการพิเศษ 
15. นางสุมาลา   ด าเนตร ครูช านาญการพิเศษ 
16. นางรัชนีวรรณ  สนี้ าค า ครูช านาญการพิเศษ 
17 นางสาวกรรณิกา  ธาดา ครูช านาญการพิเศษ 
18. นางสาวณพสัสอร ชืน่ชม ครูช านาญการพิเศษ 
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19. นายบรรพชนชัย  กองรัตน ์ ครู 
20. นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดู ครูช านาญการพิเศษ 
21. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา ครูช านาญการพิเศษ 
22. นางปณัสนันท์ กิตชิัยเดชอนนัต์ ครูช านาญการพิเศษ 
23. นางนาถศิริ  อันทอง ครูช านาญการพิเศษ 

 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาที ่  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
       การจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

1. ครูทุกคน ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา 
2. นางสุมาลา   ด าเนตร ครูช านาญการพิเศษ 
3. นางรัชนีวรรณ  สนี้ าค า ครูช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวกรรณิกา  ธาดา ครูช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวณพสัสอร ชืน่ชม ครูช านาญการพิเศษ 
6. นายบรรพชนชัย  กองรัตน ์ ครู 
7. นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดู ครูช านาญการพิเศษ 
8. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา ครูช านาญการพิเศษ 
9. นางปณัสนันท์ กิตชิัยเดชอนนัต์ ครูช านาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้เครื่องมือประเมินแต่ละมาตรฐาน และใช้
ข้อมูลที่หลากหลายในการพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดคุณภาพในแต่ละตัวชี้วัดคุณภาพ ของแตล่ะมาตรฐาน 

                 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้  ปฏบิัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีต่อทาง
โรงเรียนและทางราชการสบืไป 

 
     สั่ง ณ   วันที่   2  มีนาคม   พ.ศ.  2563 

                                                                  
 

                                   ( นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา 
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ค าชี้แจงระดับคุณภาพและค าอธิบายระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพ มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเ้รียน 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะ    

อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
๔ ดีเลิศ นักเรียนร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และ

คุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
๓ ดี นักเรียนร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และ

คุณลักษณะ   อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
๒ ปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และ

คุณลักษณะ    อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
๑ ก าลังพัฒนา นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะ       

อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดี 
 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม -  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
-  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
-  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสตูร ที่เน้นคณุภาพผูเ้รียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลมุทุกระดบัช้ันและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตอ่เนื่อง -  
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดใหม้ีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน 
-  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรยีนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
-  สถานศึกษามรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    โดยมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได ้

๔ ดีเลิศ -  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
-  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
-  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสตูร ท่ีเน้นคณุภาพผูเ้รียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลมุทุกระดบัช้ันและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตอ่เนื่อง -  
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดใหม้ีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน 
-  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรยีนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
-  สถานศึกษามรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    โดยมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

๓ ด ี -  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
-  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
-  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสตูร ท่ีเน้นคณุภาพผูเ้รียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลมุทุกระดบัช้ันและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตอ่เนื่อง -  
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดใหม้ีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน 
-  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรยีนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
-  สถานศึกษามรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    โดยมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๒ ปานกลาง -  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
-  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
-  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสตูร ท่ีเน้นคณุภาพผูเ้รียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลมุทุกระดบัช้ันและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตอ่เนื่อง -  
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
และจัดใหม้ีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน 
-  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรยีนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
-  สถานศึกษามรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    โดยมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   

๑ ก าลังพัฒนา -  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  
-  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
-  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสตูร ท่ีเน้นคณุภาพผูเ้รียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลมุทุกระดบัช้ันและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตอ่เนื่อง -  
สถานศึกษาส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดใหม้ีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน 
-  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้เรยีนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
-  สถานศึกษามรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    โดยการด าเนินงานขาดความเป็นระบบ ไม่มีร่องรอยหลักฐานทีชั่ดเจน   

หมายเหตุ  
การพิจารณาระดับคุณภาพในมาตรฐานที่ ๒ พิจารณาโดยน าคะแนนจากการประเมิน 

ตรวจสอบ ร่องรอยหลักฐาน และผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ จากการประเมินในแต่ละประเด็น
พิจารณามาคิด  คะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม ๕ แล้วพิจารณาระดับคุณภาพ ดังนี้ 

 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ คุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ๔.๕๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ๓.๕๐ - ๔.๔๙  ๔ ดีเลิศ 
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ๒.๕๐ - ๓.๔๙  ๓ ดี 
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ๑.๕๐ - ๒.๔๙  ๒ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ตรวจสอบร่องรอย หลักฐาน ต่ ากว่า ๑.๕๐  ๑ ก าลังพัฒนา 
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ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม ครูร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ ครูร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ 
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๓ ดี ครูร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๒ ปานกลาง ครูร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑ ก าลังพัฒนา ครู ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
ระดับคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา 
 

ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดบัคุณภาพ 
๕ ยอดเยี่ยม ๑. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดบัยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเดน็พิจารณาอย่างชัดเจน 
๒. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม โดยมีการปฏิบตัิ การวางแผน การด าเนนิการ การตรวจสอบ
ผลการด าเนนิงาน การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น ตามประเด็นพจิารณา อย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ มผีลการประเมินอยูใ่นระดับยอดเยี่ยม โดยมีการวิเคราะห์ออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใชส้ื่อเทคโนโลยีและ 
แหล่งเรียนรู้ บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน น าผลมา
พัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อการปรับปรุงพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่อง 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดบัคุณภาพ 
๔ ดีเลิศ ๑. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดบั ดีเลิศหรือ 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเด็นพิจารณาอย่างชัดเจน 
๒. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับดีเลิศหรือยอดเยี่ยม โดยมีการปฏิบัติ การวางแผน การด าเนินการ 
ตรวจสอบผลการด าเนนิงาน การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น ตามประเด็น
พิจารณา อย่างต่อเนื่อง 
๓. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ มผีลการประเมินอยูใ่นระดับดีเลิศหรือยอดเยี่ยม โดยมีการ
ออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใชส้ื่อเทคโนโลยีและ 
แหล่งเรียนรู้ บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน น าผลมา
พัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อการปรับปรุงพฒันา 

๓ ดี ๑. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดบั ดีหรือดีเลิศ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเดน็พิจารณาอย่างชัดเจน 
๒. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับดีหรือดีเลิศ โดยมีการปฏบิัติ การวางแผน การด าเนินการ ตรวจสอบผล
การด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น ตามประเดน็พิจารณา  
๓. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ มผีลการประเมินอยูใ่นระดับดหีรือดีเลิศ โดยมีการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใชส้ื่อเทคโนโลยีและ 
แหล่งเรียนรู้ บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบั 

๒ ปานกลาง ๑. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดบั ปานกลาง 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเดน็พิจารณา 
๒. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีการปฏิบตัิ การวางแผน การด าเนนิการ ตรวจสอบผล
การด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น ตามประเดน็พิจารณา  
๓. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน 
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ระดับ คุณภาพ ค าอธิบายระดบัคุณภาพ 
เป็นส าคัญ มผีลการประเมินอยูใ่นระดับปานกลาง โดยมีการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ใชส้ื่อเทคโนโลยีและ 
แหล่งเรียนรู้ บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบั 

๑ ก าลังพัฒนา ๑. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดบั ก าลังพัฒนา 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเดน็พิจารณา 
๒. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับก าลังพัฒนา โดยมีการปฏิบัติ การวางแผน การด าเนินการ  
ด าเนินงาน ตามประเด็นพิจารณา  
๓. ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ มผีลการประเมินอยูใ่นระดับก าลังพัฒนา โดยมีการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัตจิริง ใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ 
บริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบประเมินผู้เรียน 
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ผลงานครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 
 

              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
บริหาร/สนับสนุน/แนะแนว   
1. นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 

AWARDS เหรียญเงิน ผู้บริหาร
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
ครั้งท่ี 9 ปีการศึกษา 2562 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. รางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจ าปี 
พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น  
3. เป็นวิทยากรพี่เลีย้งหลักสตูรการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษารุ่น
ที่1/2562 หน่วยพัฒนาที่12 
4. เป็นคณะกรรมการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล  “รางวัล
พระราชทานสมเดจ็เจ้าฟ้า มหา
จักร”ี ครั้งท่ี 3  ประจ าปี 2562 

1. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
2. สกสค.จังหวัดขอนแก่น 
 
3.ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
4.ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

1. นางพัชรา  สิงห์หลง 1.วิทยากร “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การส่งเสรมิการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) 
รุ่นที่ 3  
2.คณะอนุกรรมการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25  
3.วิทยากร การเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 

 1.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 
 
 
 
2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 
 
 
 
3.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 

1.นางบัวหวาน  พิมพ์แสง ครูดีศรีมัญจา ประเภทครผููส้อน    
ปี 2563 

อ าเภอมัญจาคีร ี
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              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย   
1. นางสุมาลา ด าเนตร 
 

1.ครูดีศรมีัญจา ประเภทครผูู้สอน    
ปี 2563 
2.ครูเดิมที่แสนด ี

1.อ าเภอมัญจาคีร ี
 
2.วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

1. นางอรวรรณ  อวยศักดิไ์ชยงค ์ ครูดีศรีมัญจา ประเภทครผููส้อน    
ปี 2563 

อ าเภอมัญจาคีร ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์   
1. นางรัชนีวรรณ  สีน้ าค า 
 

ครูดีศรีมัญจา ประเภทครผููส้อน    
ปี 2563 

อ าเภอมัญจาคีร ี

1.นางสุนันทา  ศิริตื้นล ี ครูดีศรีมัญจา ประเภทครผููส้อน    
ปี 2563 

อ าเภอมัญจาคีร ี

1.นางสาวกัญญภ์ัคพิมพ์ อุดมวงษ ์
 

1.ครูดีศรมีัญจา ประเภทครผูู้สอน    
ปี 2563 
2.รางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. OBEC 
AWARDS เหรียญเงิน ครผูู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 
ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้ง
ที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.อ าเภอมัญจาคีร ี
 
2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.นางศศิธร  มุพิลา เป็นวิทยากรการอบรมการใช้งาน
โปรแกรมด้ายเอกสารน าเสนองาน 
และโปรแกรมกราฟิก ประจ าปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนมัญจาศึกษา 

1. นางสาวกัญญ์ภัคพมิพ์  อุดมวงษ์ 
2. นางสาวรสกมลรตัน์  ศรีภริมย์ 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทอง การ
ประกวดโครงงานคณติศาสตร์ 
ประเภทสรา้งทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1.นางสาวกัญญภ์ัคพิมพ์ อุดมวงษ ์
2.นางยุพิน ค าพิลา 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญเงิน การ
ประกวดโครงงานคณติศาสตร์ 
ประเภทสรา้งทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 งาน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 
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              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาต ิ

1. นายเรืองฤทธิ์  ค าพิลา 
2. นางสุนันทา  ศิริตื้นล ี

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญเงิน การ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นางสาวกัญญ์ภัคพมิพ์  อุดมวงษ์ 
2. นางสาวนัฎชริดา  รังกุพันธ ์

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทองแดง 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นางสาวนาถศิริ  อันทอง ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทองแดง 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นางรัชนีวรรณ  สีน้ าค า ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทองแดง 
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์   
1.นางสาวกรรณิกา  ธาดา 1.ครูดีศรมีัญจา ประเภทครผูู้สอน    

ปี 2563 
2.เป็นวิทยากรการอบรมการใช้งาน
โปรแกรมด้ายเอกสารน าเสนองาน 
และโปรแกรมกราฟิก ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1.อ าเภอมัญจาคีร ี
 
2.โรงเรียนมัญจาศึกษา 

1.นางวรรณภา  ปานเนาว ์ 1.ครูดีศรมีัญจา ประเภทครผูู้สอน    
ปี 2563 
2.เป็นวิทยากรการอบรมการใช้งาน
โปรแกรมด้ายเอกสารน าเสนองาน 
และโปรแกรมกราฟิก ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1.อ าเภอมัญจาคีร ี
 
2.โรงเรียนมัญจาศึกษา 
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              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1.นางวราลักษณ์  สรีะคาม 1.ครูดีศรมีัญจา ประเภทครผูู้สอน    

ปี 2563 
2.ผู้ช่วยวิทยากร การประชุม
วิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สรุปผลแนวปฏิบัติที่ดตี่อกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพ (PLC) 
3.วิทยากร การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “PLC เพื่อพัฒนา
ความฉลาดรู้ในช้ันเรียน” (รุ่นที่ 1,2) 

1.อ าเภอมัญจาคีร ี
 
2.ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 
 
 
 
3.ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 

1.นายพิชิต  สุดโต 1.บุคคลต้นแบบด้านคณุธรรม
จริยธรรม “สุดยอดนักออมดเีด่น” 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
2.ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น  

1.ธนาคารออมสิน  สาขามัญจาคีร ี
 
 
2.มูลนิธิเปรม ตณิสลูานนท์  จังหวัด
นครราชสมีา 

1.นายพิชิต สุดโต 
2.นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทอง การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลองม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นางวราลักษณ์  สรีะคาม 
2. นายเกรียงไกร  มูลทากุล 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญเงิน การ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นายอภิลักษ์  ทวีวัฒน ์
2. นางสาวเบญจพรรณ  ชมภมูาตย์ 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทองแดง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นางนิภา  ถาเขียว 
2. นายชัยเดช  โพธ์ิเกต ุ
 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทองแดง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับชาต ิ

1.นางนิภา ถาเขียว 
 

1.ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย  การ
ประกวดโครงงานดีเด่นสะเตม็ศึกษา
รอบคัดเลือก ระดับ ม.ปลาย 
2.ครูที่ปรึกษา ไดเ้ข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัย เรื่องการดดูซับไอออน
ตะกั่วด้วยพืชน้ าตรวจวัดด้วยรีเอ
เจนต์ที่สกดัจากอัญชัน ในการ
ประกวด Thailand Junior Water 
Prize 2019 
3.ครูที่ปรึกษา ไดเ้ข้ารอบการ
คัดเลือกรอบสุดท้าย “การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐด์้าน
เทคโนโลยีการเกษตร” ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษา ประเภท โครงงาน
วิทยาศาสตร์การเกษตร 

1.สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 
2.สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 
 
 
 
3.งานเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 
2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย-ี    
สุรนารี จ.นครราชสีมา 

1.นางสาวขวัญชนก  พันธุ์สวัสดิ์สกุล บุคคลต้นแบบด้านคณุธรรม
จริยธรรม “สุดยอดนักออมดเีด่น” 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ธนาคารออมสิน  สาขามัญจาคีร ี

1.นางสาวรัตตยิา  ราชบุญเรือง เป็นวิทยาการให้ความรู้เกี่ยวกับ
รายวิชาวิทยาศาสตร ์

โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรค ์

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ   
1. นางสาวณพัสสอร   ช่ืนชม 
2. นางสาวสุพรรณี   หาญวงษา 
3.นางจิราพร  แฝงดาหาร 

ครูดีศรีมัญจา ประเภทครผููส้อน    
ปี 2563 

อ าเภอมัญจาคีร ี

1. นางสาวณพัสสอร   ช่ืนชม 
2. นายนนทวัชร์   รักอุบล 

1.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดเพลงคณุธรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ระดับชาต ิ
2. ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลศิ 
อันดับ 2 ตอบปัญหารัฐศาสตร์ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
 
 
2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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87 

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางสาวณพัสสอร   ช่ืนชม 
2. นางสาวสุพรรณี   หาญวงษา 
3. นายนนทวัชร์   รักอุบล 
4. นายภาคภูมิ   มุพิลา 
5. นายนิรมิตร นามวิจิตร 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทอง การ
ประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นางสาวณพัสสอร   ช่ืนชม 
 

1. ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ
2.ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ ผลงานต่อยอดการ
ออมสู่ชุมชน “ออม IDOL 
AWARDS 2019”  
3.ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ตอบ
ปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตรแ์ละรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

1.ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
 
 
2.ธนาคารทิสโกร้่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

1. นางสาวณพัสสอร   ช่ืนชม 
2. นางนิรัชรา   เขียวทอง 
  

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทอง การ
ประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นางสาวณพัสสอร   ช่ืนชม 
2. นางสาวสุพรรณี   หาญวงษา 
3. นายภาคภูมิ   มุพิลา 

1. ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลศิ 
อันดับ 1 สวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระ
รัตนตรัย ระดับ ม.ปลาย ระดับภาค 

1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.) 
 

1.น.ส.ณพสัสอร  ช่ืนชม 
2.นายนนทวัชร์  รักอุบล 
3.นางจิราพร  แฝงดาหาร 

1. ครูที่ปรึกษา รางวัล ชนะเลิศ 
สวดมนต์หมู่ ระดับ ม.ต้น
ระดับประเทศ 
2. ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลศิ 
อันดับ 2 ถกวาจาสุภาษิต 

1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.) 
 
1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.) 

1. นางนิรัชรา  เขียวทอง 
2. น.ส.ณพัสสอร  ช่ืนชม  

1.ครูที่ปรึกษา ไดร้ับรางวัลชนะเลศิ 
การประกวดผลลัพธ์กิจกรรมต่อยอด
ค่ายการเงินทิสโก้ รุ่นที่ 17 
“กิจกรรมออมก่อนใช้ สร้างวินัยทาง
การเงิน” 

1.กลุ่มธนาคารทสิโก ้
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2. ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศ อันดบั 
2 โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย 

2.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ 
2. นางวิภาพร  พาเมืองพล  

1. ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศ อันดบั 
2 โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย 

1.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1.นายนนทวัชร์  รักอุบล ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ตอบ
ปัญหา วันมาตรฐานสากล มอก. 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. น.ส.ณพัสสอร  ช่ืนชม  
2. นางเอมพลอย  เพ็ชรสว่างเกิด 
 

ครูที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
ผลลัพธ์กิจกรรมต่อยอดค่ายการเงิน
ทิสโก้ รุ่นที่ 18 “กิจกรรมออมก่อน
ใช้ สร้างวินัยทางการเงิน” 

กลุ่มธนาคารทิสโก ้

1.นายภาคภมูิ  มุพิลา วิทยากร โครงการอบรมลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพตดิ ปี 2562 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 

1. น.ส.ณพัสสอร  ช่ืนชม 
2. นางสาวฐิติมา  สุโพธิ ์

1. ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลศิ 
อันดับ 1 โต้คารมอดุมธรรม  

1. มหาวิทยาลัยมหามกฏุราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน 

กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ   
1. นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์ 1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 

AWARDS รองชนะเลิศ อันดับ 2 
เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วม
ประกวดในระดับชาติ ครูผูส้อนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหาร
จัดการ ประเภทมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่ ครั้งท่ี 9 ปีการศึกษา 2562 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
2.ครูดีศรมีัญจา ประเภทครผูู้สอน    
ปี 2563 
3.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ระดับชาต ิ

1.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
2.อ าเภอมัญจาคีร ี
 
3.ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
4.คณะกรรมการด าเนินการ 
โครงการ “การขยายผลการใช้
หลักสตูร STEM2 เรื่องพลังงาน
ไฟฟ้าในประเทศไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น”  
5.วิทยากร การอบรม เรื่อง การ
เขียนรายงานวิธีการและผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA)  
6.คณะท างานตรวจสอบคณุภาพ/
พัฒนา/ปรับปรุง(ข้อสอบ)  
7.ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย การ
ประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ 
ระดับภาค 

4.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 
 
 
5.โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 
 
 
 
 
6.ส านักงานทดสอบทางการศึกษา  
สพฐ. 
7. มูลนิธิเปรม ติณสลูานนท์  
จังหวัดนครราชสีมา 

1. นางธีรภรณ์  ถึงงามคุณทรัพย ์ 1.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิรด์) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาต ิ
2.ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย การ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด)  

1.ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
 
 
 
2.โรงเรียนค าแสน จังหวัด
หนองบัวล าพ ู

1. นางณัชชารีย์  จิตวัฒนาชยานนท์ 
2. นางภัทรานิษฐ์  สิงห์บุราณ 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทอง การ
แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1.นางสาวภคมน  หมูโ่ยธา 
2.นางสาววณิชชา  สุทธิวงศ์  

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทอง รอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันพูด
ภาษาจีน ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1.นางสาวนิภาพร  ใจบุญ ครูที่ปรึกษา Gold Medalist in 
General Program Division 

The office of the Basic 
Education Commission and 
Thailand 4.0 and Globalization 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
The national obec English 
debate competition.  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ   
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา 1.ครูดีศรมีัญจา ประเภทครผูู้สอน     

2.ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดประดิษฐ์บายศรสีู่ขวัญ งาน
เทศกาลไหมนานาชาติ งานกาชาด
และประเพณีผูกเสี่ยวประจ าปี2562 

1.อ าเภอมัญจาคีร ี
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

1.นายสุวรรณ  โภคเกาะ ครูดีศรีมัญจา ประเภทครผููส้อน    
ปี 2563 

อ าเภอมัญจาคีร ี

1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา 
2. นายบุญพบ  พิมพ์แสง 
3. นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทอง การ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา 
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบรูณ ์
3. นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทองแดง 
การแข่งขนัประดิษฐ์บายศรสีู่ขวัญ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นางอรุณลักษณ์  จตุรบรูณ ์
2. นายสุวรรณ   โภคเกาะ 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทอง การ
ประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นายประหยดั  สุ่มมาตย ์
2. นางกัลยา  สุ่มมาตย ์

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทอง การ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นายทวี  พาเมืองพล 
2. นางวิภาพร  พาเมืองพล 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทอง 
(ชนะเลิศ) การแข่งขันการจดัสวน
แก้ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นายวินัย  ปานเนาว ์
2. นางสาวอรุนณี  โทเท 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทอง 
(ล าดับที่ 5) การแข่งขันการตดัตอ่
ภาพยนตร์ ม.4-6งานศิลปหัตถกรรม

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ

1. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร ์
2. นางสาวอรุนณี  โทเท 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญเงิน การ
แข่งขันการสร้างเกมสรา้งสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร ์
2. นางสาวอรุนณี  โทเท 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทองแดง 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมช่ัน (2D Animation) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร ์
2. นางสาวอรุนณี  โทเท 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทองแดง 
การแข่งขันการสร้าง Motion 
Infographic ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นายวินัย  ปานเนาว ์
2. นางสาวอรุนณี  โทเท 

ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรยีญทองแดง 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 69 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1. นายวินัย  ปานเนาว ์
2. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร ์
3. นางสาวอรุนณี  โทเท 

เป็นวิทยากรการอบรมการใช้งาน
โปรแกรมด้ายเอกสารน าเสนองาน 
และโปรแกรมกราฟิก ประจ าปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนมัญจาศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ   
1.นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอด ู ครูดีศรีมัญจา ประเภทครผููส้อน    

ปี 2563 
อ าเภอมัญจาคีร ี

1.นายสรายุทธ  ยนยุบล ครูดีศรีมัญจา ประเภทครผููส้อน    
ปี 2563 

อ าเภอมัญจาคีร ี

1.นางสาวภัทรวดี  ศรรีุ่งเรือง 
 

1.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 
2.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญเงิน 

1-3 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
3.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

1.นายเอกรัฐ โกศล 
 

1.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 
2.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ม.1-ม.3 
3.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
4.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 
5.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1.นายอภิสิทธ์ิ มะโนด ี
 

1.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 
2.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

1.นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอด ู
2.นางอรพินท์ พันธุ์รัตน ์

1.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ์ ม.
4-ม.6 
2.ครูที่ปรึกษา รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาฯ   
1.นายบรรพชนชัย  กองรัตน ์ ครูดีศรีมัญจา ประเภทครผููส้อน    

ปี 2563 
อ าเภอมัญจาคีร ี

1.นายบรรพชนชัย กองรัตน ์
2.นายคุณากร  แก้วมงคล 
3.นายปีใหม่  พิมพ์ทอง 
4. นายกิตติพงษ์ ศรีเสน  

1.ครูผูฝ้ึกสอน รางวัลชนะเลิศ 
"BANPHAI FOOTBALL 
CHAMPION CUP" ครั้งท่ี 1 รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ป ี

1.โรงเรียนบา้นไผ่  
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

              กลุ่มสาระฯ    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2.ครูผูฝ้ึกสอน รองชนะเลิศอันดับ 1 
ฟุตบอลเทคโนพลคัพ รุ่นอายไุม่เกนิ 
15 ปี 
3.ครูผูฝ้ึกสอน รองชนะเลิศอันดับ 2 
ฟุตบอลปลาน้ าแดงคัพ รุ่นอายไุม่
เกิน 15 ปี 

 
2.วิทยาลัยเทคโนพลพานิชยการ 
 
 
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

1.นายบรรพชนชัย กองรัตน ์
2.นายคุณากร  แก้วมงคล 
3.นางสาวเจรญิพร  คุณทะวงษ์ 

ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย การ
แข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยะเยาวชน
คนสุขภาพ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นักการภารโรง   
- - - 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

รางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับภูมิภาคขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 
รางวัลระดับทอง ล าดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ผลงานต่อยอดการออมสู่ชุมชน “ออม IDOL AWARDS 2019”  
จากธนาคารทิสโก้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โล่รางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active 
Learning" สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

 
เกียรติบัตรรางวัล "การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ระดับดีมาก ปีการศึกษา 2561  

จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนะเลิศ  “ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน” รุ่นที่ 17  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน” รุ่นที่ 18  

จากกลุ่มธนาคารทิสโก้ มหาชน จ ากัด 
 

                                                                   ชนะเลิศ  “ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทาง
การเงิน”    

                                                       รุ่นที่ 17 
 
 
 
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
“ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน” รุ่นที่ 18 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชมเชย การแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด ผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ   ( Best Practice) “SIAO MODEL 
Symposium 2019” ด้านการประกันคุณภาพ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ – ใหญ่พิเศษ จาก สพม.25 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัญจาศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

  1.  นางสายสมร        ศักดิ์ค าดวง                  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  2.  นางพัชรา           สิงห์หลง        รองผู้อ านวยการ 
    3.  นายวิเชียร         ชาโนสี        รองผู้อ านวยการ          
     4.  นายสมจิตร       ภูมิไพบูลย์      รองผู้อ านวยการ      
   5.  นางรัชน ี  หล้าจาด   รองผู้อ านวยการ        
     6.  นางสุนันทา      ศิริตื้นลี           ครู                            
     7.  นางแจ่มจันทร์      จันทร์หล้า         คร ู
    8.  นางสาวนัสรา          ศรีอาจ         ครู                         
    9.  นายฤทธี      กัญญาสิทธิ์  ครู      

10. นายวิทยา          เขียวทอง         คร ู 
 
 

คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
 

1. นางวรรณภา   ปานเนาว์  คร ู
2. นางศศิธร    มุพิลา   คร ู
3. นางนิรัติศัย    สุดเพาะ   คร ู
4. นางสาวชุนิษรักษ์   หมื่นศรีจูม  คร ู
5. นางสาวฐิติมา สุโพธิ์   คร ู
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