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คำนำ 

 
 รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื ่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ        
พ.ศ.2561) 3  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
เพื่อให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ต่อไป 

  โรงเรียนมหิศราธิบดี  ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมหิศราธิบดีบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี  
 

 
 

           นายมงคล ไหมล้วน 
                                                                               ผู้อำนวยโรงเรียนมหิศราธิบดี 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 โรงเรียนมหิศราธิบดี ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน           
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
5. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง นำมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

 ผลการดำเนินงาน 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ดี 
2. หลักฐานสนับสนุน : ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพราะครู                                   

มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง  ผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ ตามความสนใจ  
สามารถนำความรู้ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ปัญหาของนักเรียนในห้องเรียน โรงเรียนมีความพร้อมท้ังในสาธารณูปโภคและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือ เทคโนโลยี สามารถใช้จัดการเรียน การสอนได้ทุกห้องเรียน มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์  หนังสือเรียน หนังสือเสริม ส่ือวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายนอกห้องเรียนท่ีสะอาด ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาดเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นำการเปล่ียนแปลงใช้หลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และได้ใช้
โมเดลการทำงานของโรงเรียน MTSS ส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดี 
มีผลการประเมินทักษะการคำนวณ  การส่ือสาร การคิดและเขียนส่ือความอยู่ในระดับดี  มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น ทักษะการสืบค้น การใช้งาน การออกแบบจาก
คอมพิวเตอร์นำมาจัดทำเป็นโครงงาน  และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การทำข้อสอบออนไลน์   มีคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มี
ระเบียบวินัย  มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการเย่ียม
บ้านนักเรียนครบร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพรา่งกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถนะตาม
เกณฑ์ มีสุขภาพจิตดีมีทักษะในการเล่นกีฬา ออกกำลังกายและแสดงออกทางดนตรี 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น :  
แผนปฏิบัติงานท่ี 1  ส่งเสริมนักเรียนจัดทำ การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 

โครงงานวิทยาศาสตร์  งานอาชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเองทำเอง โดยใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 บริหารโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 ลดการใช้พลังงานและประหยัดพลังงานด้วยนโยบายตัวไปไฟดับ 

ค 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 ข้อมูลทั่วไป   

โรงเรียน มหิศราธิบดี ต้ังอยู่เลขท่ี 42 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา-ขอนแก่น) บ้านศรีพัฒนา
ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 หมายเลขโทรศัพท์ 044-955231 หมายเลขโทรสาร 044-955230 มีเนื้อที่  
37 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนมหิศราธิบดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการ
จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  พ.ศ.2519  เดิมชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านโพธิ์พิทยาคม” เมื่อแรกก่อตั้งได้อาศัย
สถานที่และบุคลากรของโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานท่ี
เรียนชั่วคราวโดยมีนายองอาจ  ปรัชญาพันธ์ รักษาการครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งให้          
นายสุรกิตต์ิ  กิตติถิระพงษ์ มาปฏิบัติหน้าท่ี ครูใหญ่คนแรก 
 ปีการศึกษา 2520 เนื่องจากยังไม่มีสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน  พระครูปทุมสรารักษ์ (หลวงพ่อเนียม) 
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว และพระครูไพศาล สมณกิ (หลวงพ่อดี) เจ้าอาวาสวัดหนองจอก สมัยนั้นได้เป็นผู้นำ
ชุมชนร่วมกับกำนันเขียน  ใบโพธิ์ ผู ้ใหญ่ถนอม  สนธิพงศ์ ผู ้ใหญ่บ้านมะค่า ผู ้ใหญ่จำนง  พิทักษ์จันทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว  ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน  โดยได้รับการบริจาคที่ดิน          
จากนางประทีป  ภู่ประเสริฐ  จำนวน  35  ไร่    
 ปีการศึกษา 2520 ได้ย้ายโรงเรียนจากตำบลบ้านโพธิ์ มายังสถานที่แห่งใหม่ เลขที่ 42 หมู่ 4           
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2525 ได้รับการ
อนุมัติเป็น “โรงเรียนมหิศราธิบดี” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระยามหิศราธิบดี อดีตที่ปรึกษาราชการ
นครราชสีมา (สามีของท่านท้าวสุรนารี)  ปีงบประมาณ 2526-2530 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา
เพื่อพัฒนาชนบท (มพช.รุ่น 3) ได้รับการจัดสรรอาคารเรียน โรงฝึกงาน น้ำประปาและถนนภายในโรงเรียน 
 พ.ศ. 2529 สภาตำบลบ้านโพธิ์ และครู – อาจารย์ร่วมกันจัดซื้อเพิ่มเติมจากนายเลื่อน  เงินโพธิ์   
จำนวน  2 ไร่  2 งาน  19 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นท่ี  37 ไร่  2 งาน 19 ตารางวา  

ปีการศึกษา 2531 ได้เริ่มเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2546 ได้ปรับเปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 พ.ศ. 2553 ได้ปรับเปลี่ยนสังกัดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 พ.ศ. 2555 ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (MOU) เพื่อร่วมมือในการ
จัดการการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพคหกรรม 
 พ.ศ. 2556 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 พ.ศ. 2558 ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (MOU) เพื่อร่วมมือในการ
จัดการการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 พ.ศ. 2559 ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา (MOU) เพื่อร่วมมือ
ในการจัดการการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกมัธยมศึกษา  ปีที่ 6 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการโรงแรม 
 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  :   นายมงคล ไหมล้วน 
ประเภทของผู้เรียน  :   สหศึกษา 
อักษรย่อของโรงเรียน      :   ม. ธ.   
สีประจำโรงเรียน   :   เขียว-เหลือง 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  :   ต้นโพธิ์ 
เขตท่ีต้ังโรงเรียน   :   อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
การคมนาคม   :   รถโดยสารประจำทาง 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน :   สมเด็จพระโลกเชษฐ์เทศนามหิศราสถาพร 
การใช้น้ำ   :   การประปาส่วนภูมิภาค  
การใช้ไฟฟ้า   :   การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
การเดินทางของนักเรียน  :   รถโดยสารประจำทาง รถรับส่ง รถจักรยานยนต์ 
ประเภทของโรงเรียน  :   ขนาดกลาง    
คติธรรม :  ผู้มีระเบียบวินัยได้ฝึกฝน อบรมตนไว้ดี   
ปรัชญา    :   วินโย จ สุสิก.ขิโต 
วิสัยทัศน์ :  ภายในปี 2564 โรงเรียนมหิศราธิบดี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น 
                                            คนดี มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี   
                                            สากล ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากรเป็นครู        
                                            มืออาชีพ และชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา   

      อัตลักษณ์   :   อ่อนน้อม ถ่อมตน 
เอกลักษณ์   :   ส่งเสริมการอ่าน  

  
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา         
 ข้อมูลผู้บริหาร     ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน ช่ือ นายมงคล ไหมล้วน   โทรศัพท์ 093-049696959  
e-mail: Mmonkhon2503@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต 
 (การบริหารการศึกษา)  
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน รวม ………-…….. คน  
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
       2.1 นางเสาวคนธ์ ทองคล่ี โทรศัพท์ 095-6120634 
e-mail:  krupakhaha@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ฟิสิกส์) 
       2.2 นายประเดิม คงฟัก โทรศัพท์ 086-6783071  
e-mail:  kruice001@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
      2.3 นางวิไล ชำนินอก โทรศัพท์ 08-98494820  
e-mail:  w.piladee2519@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (เคม)ี 
      2.4 นายธนวัฒน์ โทจันทร์ โทรศัพท์ 094-9059342 
e-mail:  Meepooh152526@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ชีววิทยา)  

mailto:krupakhaha@hotmail.com
mailto:kruice001@hotmail.com
mailto:w.piladee2519@gmail.com
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ข้อมูลครูและบุคลากร    

จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง 
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 - 1 
 2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - - - 
 3. ครู 12 34 46 
 4. พนักงานราชการ - 2 2 
 5. ครูอัตราจ้าง 1 3 4 
 6. ครูพิเศษ(พระ) - - - 
 7. เจ้าหน้าท่ีธุรการ - - - 
 8. พนักงานธุรการ - - - 
9. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ - - - 
10. ลูกจ้างประจำ 3 - 3 
11. พนักงานบริการ - - - 
12. ลูกจ้าง 3 4 7 
13 .ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ - - - 
14 .ครูชาวต่างชาติ - 1 1 
15.  อื่นๆ (ลูกจ้างโครงการคืนครู) - 1 1 

รวมทั้งหมด 20 45 65 
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ข้อมูลนักเรียน    จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 808 คน 
ตารางแสดง จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ข้อมูล  ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน 

ตาม DMC  
ระบบสารสนเทศ 

จำนวน
ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม ปรับใช้จริง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 74 67 141 4 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 79 61 140 6 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 73 80 153 5 5 

รวม 226 208 434 15 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 65 70 135 6 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 46 85 131 6 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 46 62 108 5 4 

รวม 148 207 374 17 14 
 
 หมายเหตุ  :   ห้องเรียนพิเศษ   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 
    
 
 

กลุ่มสาระ จำนวน(คน) ภาระงานเฉลี่ย ชั่วโมงสอนของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 5 15.60 
3. คณิตศาสตร์ 6 25.14 

4. วิทยาศาสตร์ 10 26.60 

5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 28.50 
6. สุขศึกษา 2 28.00 

7. ศิลปะ 2 26.33 

8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 10 25.50 

9. ภาษาอังกฤษ 9 24.89 

10. แนะแนว  1 21.00 
รวม 52  
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี 2564 โรงเรียนมหิศราธิบดี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ 
ควบคู่เทคโนโลยีสากล ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ และชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา 
 
พันธกิจ (Mission) 

1.  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รักความเป็นไทย 
2.  พัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี 
3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
5.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

 
เป้าประสงค์  

 1.  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม รักความเป็นไทย 
2.  นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี 
3.  นักเรียนดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ 
5.  การบริหารจัดการของโรงเรียนมีคุณภาพ 

 
กลยุทธ์  (Strategy) 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีว ิตตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม         
จากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
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เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา      ดี 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ 
ดี 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
............................................................................. 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ยืนยัน ระดับคุณภาพ  ดี 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียด 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
    
 1.1   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน           
การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
 1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา    
1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้   
1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี
การนำไปใช้และเผยแพร่   
1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทางาน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม   
1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ              
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
และการทำงานหรืองานอาชีพ  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยหรือกระบวนการ ท่ีมุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
   
      โรงเรียนมหิศราธิบดี มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณโดยจัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
บันทึกการอ่าน จัดทำหนังสือเล่มเล็กโครงการห้องเรียน
พิเศษ ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การจัดการเรียน 
การสอนวิชาภาษาจีน กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ด้วยโครงการพัฒนาการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ  
ท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning    
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้  
ด้วยการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการค้นคว้า
อิสระ (IS) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้
ด้วยการประกวดโครงงาน การประกวดการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ 
Wifi ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกท่ี
ทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
สืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ ด้วยโครงงานอาชีพ จัดอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนวัดความถนัดทางอาชีพ
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และจัดทำ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
 
หลักฐาน เชิงประจักษ์ 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการส่ือสารและ
คิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีสถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเอง ในด้านการเรียนรู้  
การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะพื้นฐาน 
 และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ  ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน 
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
- การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- โครงการเฝ้าระวัง 0, ร, มส, มผ 
- กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
และปีท่ี 4   
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
- กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.ต้น 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.ปลาย 
- ส่งเสริมความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์) 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท ทดลอง 
- การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับช้ัน ม.ต้น 
- การแข่งขันเครื่องบินพลังยางระดับ ม.ต้น 
- กิจกรรมรักการอ่าน Love Mahitsara Love Reading 
- การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและชุมชน 
- กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมทักษะอาชีพในท้องถิ่น 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียด 
 
2. คุณลักษณะพึงประสงค์ 

   2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี                 
สูงกว่าเป้าหมาย  ท่ีสถานศึกษากำหนดเป็น
แบบอย่างได้     

  2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย                   

2.3 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย    

  2.4  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม  สูงกว่าเป้าหมาย  ท่ีสถานศึกษากำหนด
     

ปัจจัยหรือกระบวนการ ท่ีมุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
    โรงเรียนมหิศราธิบดี มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย       
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมาย
ท่ีกำหนด  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้วยโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน  จัดแบ่งเขตพื้นท่ีให้นักเรียนทุกห้องดูแล
รับผิดชอบรักษาความสะอาด  แต่งต้ังให้ทุกห้องเป็นเวร  
ทำความสะอาดห้องน้ำนักเรียน ส่งเสริมภาวะผู้นำด้วย
กิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน 
คณะกรรมการกีฬาสีภายใน จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญท้องถิ่นในชุมชน  
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์    กิจกรรมค่ายพักแรม   
ของลูกเสือ-เนตรนารี การแข่งขันกีฬาสี จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ด้วย กิจกรรม
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (Urine Tests) ค่ายเยาวชน
อาสาต้านยาเสพติด อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย    
อันควร การจัดการเรียนรู้เพศ การอบรมสอดแทรกให้
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในระหว่างการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนภัยคุกคามและ
อันตรายทาง social-network เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้
ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่    
จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตท่ีมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา การ
คัดแยกขยะ กิจกรรมดูแลเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละ
ห้องเรียน  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียด 
 

หลักฐาน เชิงประจักษ์ 
- นิทรรศการวิชาการ Open  house 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
- กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
- โครงการ To Be Number One 
- กรีฑานักเรียนจังหวัดนครราชสีมา 
- อบรมสารวัตรนักเรียน   รุ่นท่ี 13 
- ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom  meeting) 
- พี่น้องสานสัมพันธ ์
- การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (การเลือกต้ัง
คณะกรรมการนักเรียน) 
- ประชุมคณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
- วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
- กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (กีฬา/กรีฑา สพม.31 
นครราชสีมา) 

 
 
 
 
 

 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 94.3 5.7 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 2 94.61 5.39 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 3 95.1 4.9 0 0 100
มัธยมศึกษาตอนต้น 94.67 5.33 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 4 95.03 4.97 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 5 97.06 2.94 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 6 95.64 4.36 0 0 100
มัธยมศึกษาตอนปลาย 95.91 4.09 0 0 100

รวม 95.24 4.76 0 0 100

ร้อยละผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
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2. ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ตารางแสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน ภาคเรียนที่ 1                 
ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 92.49 7.51 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 2 93.62 6.38 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92.03 7.97 0 0 100
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 92.67 7.33 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 4 91.53 8.47 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 5 95.16 4.84 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 6 99.26 0.74 0 0 100
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 94.84 5.16 0 0 100

รวม 93.64 6.36 0 0 100

ร้อยละผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 93.17 6.83 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 2 92.92 7.08 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 3 94.3 5.7 0 0 100
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 93.48 6.52 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 4 95.77 4.23 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 5 94.44 5.56 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 6 95.32 4.68 0 0 100
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 95.18 4.82 0 0 100

รวม 94.26 5.74 0 0 100

ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้านภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับช้ัน
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4. ตารางแสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน ภาคเรียนที่ 2                 
      ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ตารางแสดงร้อยละผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1                
ปีการศึกษา 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ตารางแสดงร้อยละผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562  
 

 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้านภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 92.37 7.63 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 2 91.94 8.06 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 3 94.43 7.57 0 0 100
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 92.26 7.74 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 4 95.92 4.08 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 5 95.11 4.89 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 6 95.46 4.54 0 0 100
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 95.51 4.49 0 0 100

รวม 93.71 6.29 0 0 100

ระดับช้ัน
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 93.85 6.15 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 2 92.12 7.88 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 3 94.70 5.30 0 0 100
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 93.60 6.40 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 4 92.74 7.26 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 5 94.45 5.55 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 6 92.15 7.85 0 0 100
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 93.13 6.87 0 0 100

รวม 93.38 6.62 0 0 100

ร้อยละผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับช้ัน
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 93.85 6.15 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 2 92.12 7.88 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 3 94.70 5.30 0 0 100
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 93.60 6.40 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 4 92.74 7.26 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 5 94.45 5.55 0 0 100
มัธยมศึกษาปีที่ 6 92.15 7.85 0 0 100
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 93.13 6.87 0 0 100

รวม 93.38 6.62 0 0 100

ร้อยละผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562
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7. ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
1 ภาษาไทย 2.73 3.16 54.4 67.57 2.21 0.53
2 คณิตศาสตร์ 2.54 2.73 46.06 54.25 2.43 1.26
3 วิทยาศาสตร์ 2.87 2.89 59.28 63.24 1.18 1.5
4 สังคมศึกษาฯ 3.01 3.23 65.24 71.74 1.37 0.73
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 3.5 3.71 83.99 86.92 1.15 1.02
6 ศิลปะ 3.48 3.57 82.48 85.34 2.18 0.17
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.34 3.52 79.84 83.16 1.63 0.86
8 ภาษาต่างประเทศ 2.71 2.71 50.5 49.83 1.37 1.55
9 การค้นคว้าอิสระ 3.75 3.71 94.85 94.02 0.95 0.6

รวม 3.02 3.14 65.06 68.26 1.56 1.04

ร้อยละผลการเรียน 3 ข้ึนไปผลการเรียนเฉล่ีย
ผลการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2561 และ 2562

ร้อยละนักเรียนติด 0,ร,มสท่ี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เพ่ิม/ลด

รายวิชา 2560 2561 2562 2560 2561 2562 ค่าเฉล่ีย 2560 2561 2562 ค่าเฉล่ีย 2560 2561 2562 ค่าเฉล่ีย
ภาษาไทย 143 160 158 47.72 52.69 50.74 50.38 47.36 52.79 53.95 51.37 48.29 54.42 55.14 52.62 ลด
ภาษาอังกฤษ 143 160 158 27.62 26.43 30.46 28.17 29.31 28.17 31.17 29.55 30.45 29.45 33.35 31.05 เพ่ิม
คณิตศาสตร์ 143 160 158 22.52 27.68 23.47 24.56 24.8 28.9 25.51 26.4 26.3 30.04 26.73 27.69 ลด
วิทยาศาสตร์ 143 160 158 30.03 33.38 28.66 30.69 31.76 35.17 29.78 32.24 32.28 36.1 30.07 32.82 ลด
เฉล่ีย 31.97 35.05 33.33 33.45 33.31 36.26 35.1 34.89 34.33 37.5 36.3 36.04 ลด

เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

-1.71

เปรียบเทียบระดับโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561 กับ 2562
-1.95
4.03
-4.21
-4.72

จ านวนท่ีเข้าสอบ คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
ปีการศึกษา

เพ่ิม/ลด
รายวิชา 2560 2561 2562 2560 2561 2562 ค่าเฉล่ีย 2560 2561 2562 ค่าเฉล่ีย 2560 2561 2562 ค่าเฉล่ีย
ภาษาไทย 113 96 107 43.83 42.34 36.69 40.95 47.25 44.82 40.36 44.14 49.25 47.31 42.21 46.26 ลด
สังคมศึกษา 113 96 107 30.56 33.27 32.22 32.02 33.76 34.41 34.95 34.37 34.7 35.16 35.7 35.19 ลด
ภาษาอังกฤษ 113 96 107 22.52 25.16 23.24 23.64 25.64 28.67 26.81 27.04 28.31 31.41 29.2 29.64 ลด
คณิตศาสตร์ 113 96 107 17.99 22.11 19.37 19.82 21.83 27.21 22.4 23.81 24.53 30.72 25.41 26.89 ลด
วิทยาศาสตร์ 113 96 107 24.55 28.07 24.82 25.81 28.11 29.45 27.98 28.51 29.37 30.51 29.2 29.69 ลด

เฉล่ีย 27.89 30.19 27.27 28.45 31.32 32.91 30.5 31.58 33.23 35.02 32.34 33.53 ลด-2.92

เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560, 2561 และ ปีการศึกษา 2562
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ปีการศึกษา 2561 กับ 2562
-5.65
-1.05
-1.92
-2.74
-3.25

จ านวนท่ีเข้าสอบ คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ เปรียบเทียบระดับโรงเรียน
ปีการศึกษา
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จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน 

2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับดี            

3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัย  

4. ผู้เรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนมหิศราธิบดี เป็นท่ียอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
      1.   ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  เพิ่มเติม 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง

นวัตกรรม เพิ่มเติม  

นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
1. ชนะเลิศ ระดับ เขตพื้นท่ีการศึกษาการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลาย  
2. ชนะเลิศ ลำดับท่ี 1 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และจังหวัดนครราชสีมา การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ันมัธยมศึกษาต้อนต้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม 
1. พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมไปใช้และมีการ

เผยแพร่ 
2. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา  ยืนยัน ระดับคุณภาพ  ดี 
 

ประเด็น แนวทาง 
การพิจารณาการเขียนรายงาน 

รายละเอียด / หลักฐานเชิงประจักษ์ 

  1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดไว้ อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา แห่งชาติ
นโยบาย ของรัฐบาล และ ของต้นสังกัด เป็นไปได้ 
ในการปฏิบัติ   รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคม 

2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

 3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน ตาม
สถานศึกษา ตามศักยภาพและประเภทของความ
พิการ และให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง   และเป็นแบบอย่างได้  

 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และนำกระบวนการ ของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   

 5.  จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา      
ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยี 
ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึง
และใช้ประโยชน์ ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพ
และประเภทของความพิการ และ   เป็นแบบอย่าง
ได้ 

 
 

ปัจจัยหรือกระบวนการ ท่ีมุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
         โรงเรียนมหิศราธิบดี มีการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management)  

ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารท่ีเป็น
ระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
ค่านิยมของโรงเรียน (MTSS) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการ
ทำงานท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบ
และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ        
มีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการ    
อยู่ในระดับ ดี  
 
หลักฐาน เชิงประจักษ์ 

โรงเรียนมหิศราธิบดีกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน      
โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
วิเคราะห์ SWOT  กำหนดจุดยืน กำหนดภาพความสำเร็จ 
จัดทำร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข     
ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายท่ีชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

โรงเรียนมหิศราธิบดีมีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) 
ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผน กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล กลุ่มงานบริหารท่ัวไป และกลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน กำกับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ 
(PDCA) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู่
ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ    
วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   วางแผนพัฒนา
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ประเด็น แนวทาง 
การพิจารณาการเขียนรายงาน 

รายละเอียด / หลักฐานเชิงประจักษ์ 

6.  จัดหา พัฒนา และ บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ   อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ   
   

คุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี  ดำเนินการตาม
แผนท่ีวางไว้  นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นระยะ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  นำผลท่ีได้มาปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

โรงเรียนมหิศราธิบดีมีกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในช้ันเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและชุมชน        
มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา  
เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิต
สาธารณะเพื่อส่วนรวมและชุมชน โดยดำเนินการ  
แต่งต้ังคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และชุมชน  
วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

1. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ คู่คุณธรรม และมีความพอเพียง  

2.          2. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านภาษา และการส่ือสาร 

3. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนา 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดนตรี นาฏศิลป์  
และทักษะกีฬา – กรีฑา  

โรงเรียนมหิศราธิบดีได้ดำเนินการประเมินผลการใช้
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจ 
ของนักเรียน และผู้ปกครอง นำผลประเมิน มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียน และชุมชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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ประเด็น แนวทาง 
การพิจารณาการเขียนรายงาน 

รายละเอียด / หลักฐานเชิงประจักษ์ 

โรงเรียนมหิศราธิบดี ดำเนินการพัฒนาครู และ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดทำโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ
ของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม จัดสรร
งบประมาณเพื่อให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง  
ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองใน
การศึกษาต่อ การจัดทำผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วม
ประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้         
และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล  
เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย 
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากร
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนมหิศราธิบดีได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ  
ด้วยโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ พฒันาห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
มีอาคารประกอบ  มีหอประชุม  ท่ีมีความพร้อม  และเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมต่างๆ  มีต้นไม้ร่มรื่น  
บริเวณท่ัวไปสะอาด  สวยงาม  มีสวนหย่อมต่างๆมากมายให้
นักเรียนได้พักผ่อน  มีท่ีนั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก  
แหล่งเรียนรู้ภายใน  ได้แก่  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องธนาคาร
โรงเรียน  ห้องสหกรณ์โรงเรียน  ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  ห้องพยาบาล  ห้องแนะแนว                    
ห้องโสตทัศนูปกรณ์    ห้องปฏิบัติการคหกรรม  สนามกีฬา   

  โรงเรียนมหิศราธิบดี มีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ พัฒนาระบบเครือข่าย
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ประเด็น แนวทาง 
การพิจารณาการเขียนรายงาน 

รายละเอียด / หลักฐานเชิงประจักษ์ 

อินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี พัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา  
ส่ือดิจิตอล และซอฟต์แวร์ท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
 

 
จุดเด่น 
 1. โรงเรียนมหิศราธิบดีมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีกำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

2. โรงเรียนมหิศราธิบดีส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  กระบวนการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม ของโรงเรียน ควรเพิ่มการใช้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  
  
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมหิศราธิบดีบริหารจัดการด้วยกระบวนการทำงานแบบ MTSS เป็นรูปแบบการบริหารท่ี
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบโดยใช้หลักธรรมภิบาล ท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นหัวใจสำคัญ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม 
                  - 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยืนยัน ระดับคุณภาพ  ดี 
 

ประเด็น แนวทาง 
การพิจารณาการเขียนรายงาน 

รายละเอียด หลักฐานเชิงประจักษ์ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษา  เฉพาะบุคคลท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรของสถานศึกษา  ท่ีเน้นให้ผู้เรียน     
ได้เรียน ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
เช่ือมโยงกับชีวิตประจำวัน การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยผู้เรียนได้รับการฝึก
ให้มีทักษะ และการแสดงความคิดเห็นตาม
ศักยภาพและประเภทของความพิการ  

2. มีการใช้เทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน
จากส่ือท่ีหลากหลาย  

3. มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครูและรัก
ท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
  

4.  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนชัดเจน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อนำ
ผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

5. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
     

ปัจจัยหรือกระบวนการ ท่ีมุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
โรงเรียนมหิศราธิบดีดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน 

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดี 
 

หลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 
        โรงเรียนมหิศราธิบดีส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง การจัดค่าย
วิชาการ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้      
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือก
แผนการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมท่ีตรงกับความต้องการและความสนใจ 
มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระ
การเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2       
และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาและใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  ส่งเสริม ให้ครูใช้ส่ือ
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือมัลติมิเดีย  เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงใช้วิธีการวัดผลประเมินผล        
ท่ีหลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ช้ินงาน    
และนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การทำ
วิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด ครู
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  
การนิเทศช้ันเรียน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ของครูทุกคน  
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  จุดเด่น 
1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. ครูส่วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับ 

การเรียนเปล่ียนการสอนจากเนื้อหาสาระท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม   
3. ครูนำส่ือและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ

เครือข่ายในรูปแบบ Google form, Kahoot ฯลฯ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
   ครูควรตระหนักและให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที 
โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
 
 นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2. โครงการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง  
 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม 
   - 
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ส่วนที่ 3 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
มาตรฐาน แผนกลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน แผนกลยุทธ์ 
        1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
        2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติ
ไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการ 
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 
กิจกรรม 
1.1 งานวิชาการ 
1.1.1 การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
1.1.2 เฝ้าระวัง 0, ร, มส, มผ 
1.1.3 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4   
1.1.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้    
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.2.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในวัน

ภาษาไทย 
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1.3.1 เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา  

(จัดจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ) 
1.3.2 เรียนภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษา (จัดจ้าง

อัตราจ้างไทยสอนภาษาจีน) 
1.3.3 ค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 
1.3.4 เตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ 
1.3.5 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อ

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐาน แผนกลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม 
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
1.4.1 ค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
1.4.2 การพัฒนาความสามารถหรือทักษะการ

แข่งขัน 
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.5.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ป้องกัน

และแก้ไขนักเรียนติด  0 , ร , มส , มผ.) 
1.5.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์  

(แข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน) 
1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
1.6.1 การพัฒนาความสามารถหรือทักษะการ

แข่งขัน 
1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.7.1 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

ม.ต้น 
1.7.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

ม.ปลาย 
1.7.3 ส่งเสริมความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม (สัปดาห์วิทยาศาสตร์) 
1.7.4 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท ทดลอง 
1.7.5 การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับช้ัน ม.ต้น 
1.7.6 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางระดับ ม.ต้น 
2.1 งานวิชาการ 
2.1.1 สมุดประจำตัวนักเรียน ปพ.6 และสมุด

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
2.2 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.2.1 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 
2.2.2 กิจกรรมอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ 
2.2.3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
2.3 งานกิจการนักเรียน 
2.3.1 โครงการ To Be Number One 
2.3.2 กิจกรรมกีฬา – กรีฑาภายในโรงเรียน 
2.3.3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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มาตรฐาน แผนกลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม 
2.3.4 ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom  

meeting) 
2.3.5 ส่งเสริมความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ  

(ไหว้ครู) 
2.3.6 ประกันอุบัติเหตุ 
2.3.7 เสริมสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์สำหรับ

นักเรียนกลุ่มเส่ียง 
2.3.8 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพีน่ักเรียน       

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 4 
2.3.9 การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน    

(การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน) 
2.3.10 มหิศราธิบดีจิตอาสา  รณรงค์ลดการใช้

พลาสติก 
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.4.1 กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (กีฬา/กรีฑา 

สพม.31 นครราชสีมา) 
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
2.5.1 เข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2.5.2 โรงเรียนวิถีพุทธ 
2.5.3 วันแม ่
2.5.4 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
2.5.5 โรงเรียนคุณธรรม (อบรมนักเรียนแกนนำ

และบุคลากรทางการศึกษา ) 
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มาตรฐาน แผนกลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ แผนกลยุทธ์ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ    

ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
โครงการ 
โครงการพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กิจกรรม 
1. งานวิชาการ 
 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 พัฒนาศักยภาพครูผู้บังคับบัญชากิจกรรม 
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มาตรฐาน แผนกลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานท่ี 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
แผนกลยุทธ์ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 

โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ี

เช่ือมโยงกับชุมชน 
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด

การศึกษา 
กิจกรรม 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. การฝึกภาคสนามและกำกับดูแลนักศึกษาวิชา

ทหาร 
2. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้               

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. พิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม นศท. 
งานห้องสมุด 
1. กิจกรรมรักการอ่าน Love Mahitsara Love 

Reading 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
1. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
งานแผนงาน 
 1.ทบทวนและจัดเตรียมข้อมูลทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปี 2563 
        งานวิชาการ 

1. รับนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 
2. รับนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 

(ห้องเรียนพิเศษ) 
งานแนะแนว 
1. ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
2. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
3. แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
4. รณรงค์ขยายโอกาสทางการศึกษา 
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งานบริหารท่ัวไป 
1. พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 
2. พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 
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ภาคผนวก 
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งานศิลปะหัตถกรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนมหิศราธิบดี  

 เป็นตัวแทนระดับภาค ทั้งหมด 5 รายการ 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11 - 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

  
ลำดับท่ี 1  ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1 – ม.3  

คะแนน 82.56 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  
เด็กหญิงพัชรวรรณ  จิตต์พิมาย   
ครูผู้ควบคุม  นางอุไร  แพงพงศ์  
 

ลำดับท่ี 2  วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1 – ม.3  
คะแนน 86.67 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  
1. เด็กหญิงชลธิชา วงศ์เสนา  
2. เด็กหญิงกัญญารัตน ์ เพ็งพูน  
3. เด็กหญิงพวงทอง    พิทักษ์จันทร์ 
ครูผู้ควบคุม นางสาวปิยะฉัตร ไกรกลาง  และ นางวิไล  ชำนินอก  
 

ลำดับท่ี 3  ศิลปะ – ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4 – ม.6 
   คะแนน 87.34 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  

นายรามิล ศรีบุญรอด 
ครูผู้ควบคุม นายดนุชศาสตร์ ศรีพล 
 

ลำดับท่ี 4  การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผลไม้รวม ม.1 – ม.3  
คะแนน 89.36 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพ็ชรพะเนาว์  
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา ศรีจัตุรัส  
3. เด็กหญิงอารียา รัตนวัน 
ครูผู้ควบคุม นางวัฒณา บุญเทียม และ นายรัตนพล พงษ์พรรษา 
 

ลำดับท่ี 5  การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4 – ม.6 
คะแนน 89.17 ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  
1. นางสาวขวัญดาว บุญวิจิตร  
2. นางสาวสิริวรรณ ขอใหญ่กลาง  
3. นางสาวอะริชิ  มุ่งพูนกลาง 
ครูผู้ควบคุม นางวัฒณา บุญเทียม และ นายรัตนพล พงษ์พรรษา 
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