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ค าน า 

       รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จัดท าสรุปผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา             

ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนา

สถานศึกษาในอนาคต  และน าเสนอรายงานผลให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้ทราบ รวมทั้งเพ่ือเตรียม        

ความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป 

               รายงานการประเมินตนเองในเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน          

ของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน และภาพรวมของสถานศึกษา            

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 

9(3) ก าหนดให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุก

ประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและเปิดเผย                         

ต่อสาธารณชน เพ่ือน าสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และใช้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการบริหารและจัดการศึกษาที่มุ่งให้“การประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงผลอันเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด” ซึ่งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก ดังนั้น รายงานประจ าปีที่สถานศึกษาจะต้องจัดท ารายงานตามาตรฐานการศึกษาที่

เทียบเคียงจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   

 

ก 



         รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 

                                   โรงเรยีนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม

                                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

  มีนาคม 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 ชื่อโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่ตั้ง 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง                    
จังหวัดนครพนม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทร 042-51-1188  โทรสาร              
042-534555 website www.piya.ac.th/ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เนื้อท่ี 112  ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ เทศบาลเมืองนครพนม ต าบลหนองญาติ ต าบลท่าค้อ 
ต าบลอาจสามารถ  
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

      โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 ที่วัดศรีคูณเมือง (วัดศรีเทพประดิษฐารามใน

ปัจจุบัน)  มีนายทอง อนงค์ไชย  เป็นครูใหญ่คนแรก  หลังจากนั้นโรงเรียน ได้ย้ายไปหลายแห่ง พอสรุปได้ดังนี้ 

พ.ศ. 2452         ตั้งโรงเรียนที่วัดศรีคูณเมือง นายทอง อนงค์ไชย เป็นครูใหญ่คนแรก   

พ.ศ. 2455         ได้รับเงินงบประมาณให้สร้างโรงเรียนถาวรที่ข้างวัดโอกาสศรีบัวบาน (ตลาดสดใน

อดีต)  พระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภักดี เทศาภิบาลมณฑลอุดร  เป็นผู้มอบให้เป็น

โรงเรียนประจ าจังหวัด  พร้อมกับได้ขอพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อ  โรงเรียนว่า              

“ปิยะมหาราชาลัย” ต่อมาพระยาตรังภูษาภิบาล สมุหเทศาภิบาล  มณฑลอุดร     

ให้ความเห็นชอบย้ายโรงเรียนจากข้างวัดโอกาสศรีบัวบาน ไปใช้ศาลากลาง หลังเก่า 

(โรงเรียนสุนทรวิจิตร ในปัจจุบัน) เป็นสถานที่ตั้ง ของโรงเรียนใหม่  และยังใช้ชื่อว่า  

โรงเรียนประจ าจังหวัดนครพนม “ปิยะมหาราชาลัย”  ดังที่เคยใช้มา 

พ.ศ. 2473         ได้ย้ายโรงเรียนมายังสถานที่ปัจจุบัน (ด้านสนามฟุตบอล) ใช้ชื่อว่าโรงเรียนนครพนม  

“ปิยะมหาราชาลัย” มีนายเชวง   ศิริรัตน์ เป็นอาจารย์ใหญ่ คนแรก 

พ.ศ. 2485   ได้เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน อาคารเรียนถูกระเบิดช ารุดเสียหายจนใช้การไม่ได้   

ทางราชการจึงได้อนุมัติเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ข้ึนทางทิศใต้   

          พ.ศ. 2511         ได้มีการรวมโรงเรียนสตรีนครพนม  และโรงเรียนการช่างสตรีนครพนม เข้ากับ       

                                โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และ  ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย” เปิดสอน     

                                แบบ สหศึกษา  มีนายไพโรจน์  ไชยแสง เป็นอาจารย์ใหญ่  
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พ.ศ. 2512   เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม  ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  

โรงเรียนมัธยมแบบประสม  พุทธศักราช  2510 

พ.ศ. 2518   นายแสงทอง กมลรัตน์  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ                         

คนแรก   

พ.ศ. 2532  ได้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       

“สมเด็จพระปิยมหาราช” เพ่ือเป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาส ที่โรงเรียนที่ก่อตั้งครบ      

80 ปี มีนายวิรัช บ ารุงสวสัดิ์ เป็นผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2537  ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาดีเด่น  รางวัลพระราชทาน  

ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา 2536  โดยมี               

นายสมปรารถน์ มณีพรรณ  เป็นผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2547 เข้าร่วมโครงการระบบดโีรงเรียนมีคุณภาพ (Healthy Systems, Healthy School)  

ของสถาบันการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้  

พ.ศ. 2551  ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 โรงเรียนพระราชทาน  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา 2551  

พ.ศ. 2552  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล                               

( World-Class  Standard  School )  

พ.ศ. 2552 ได้รับเลือกการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน Sister School ตามโครงการ Spirit  of  

ASEAN   

พ.ศ. 2553 ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาดีเด่น รางวัลพระราชทาน                  

ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2553   

พ.ศ. 2554         ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบ 3 

พ.ศ. 2558         ได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class  Standard  School )      

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

             ปัจจุบัน         นายศิริชัย ไตรยราช  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
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สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

 

ลักษณะเป็นรูปมหามงกุฎ ครอบหมายเลข ๕ และอักษร ป.ย. 

ความหมาย 

มงกุฎ เครื่องสวมพระเศียร องค์กษัตริย์   ประจงจัด ไว้แทน พระทรงศรี 

อยู่สูงสุด เพ่ือเทิด บุญบารมี   ชุบชีวี เด็กไทย ได้พากเพียร 

เลขห้า แทนจักรีวงศ์ องค์ที่ห้า   พระปิยะ มหาราชา องค์เหนือเศียร 

พระราชทานนามไว้ ให้โรงเรียน   เจิดจ าเนียร เนานาน ทุกกาลเอย 

 

สีประจ าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

“สีชมพู-ฟ้า” 

สีฟ้าเปรียบความกว้างใหญ่สุดไพศาล  แห่งท้องฟ้าเหลือประมาณก าหนดหมาย 

ประดุจดั่งความรู้ที่มีมากมาย   ต้องขวนขวายหมั่นศึกษาวิชาการ 

สีชมพูเปรียบดวงใจให้ความรัก   ความสามัคคีพร้อมพรักสมัครสมาน 

และแทนองค์ทรงพระนามตามรัชกาล  พระราชทานนามโรงเรียนให้เพียรเอย 

 

ปรัชญาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

 

สุ  ตั้งฟังอ่านพร้อม  พากเพียร 

จิ  นตนาการคิดเร่งเรียน  รอบรู้ 

ปุ  จฉาถามเรื่องเวียน  วนจิต ตนนา 

ลิ  ขิตบันทึกสู่   ปราชญ์แท้ทุกนาม 
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แผนที่โรงเรียน 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

 

ที ่ แบบของอาคาร 
ปี 

งบประมาณ 

งบประมาณใน

การก่อสร้าง 

(บาท) 

จ านวนห้อง 

ห้อง 

เรียน 

ห้องปฏิบัติการ

หรือห้องพิเศษ 

ห้อง 

พักครู 

1 วิทยาศาสตร์ 2510 871,062.- - 3 2 

2 อาคารฝึกงาน(ห้องเรียนสี

เขียว) 
2510  - 3 - 

3 อาคารฝึกงาน(ไฟฟ้า-ศิลปะ) 2510  - 3 - 

4 อาคารฝึกงาน(ยนต์-โลหะ) 2510  - 2 - 

5 อาคารฝึกงาน(คหกรรม) 2510  - 4 - 

6 โรงอาหาร – หอประชุม 2510 315,000.- - 1 - 

7 ธุรกิจ – ศิลปะ 2513 222,187.- 4 3 1 

8 ภาษาไทย 2514  - - 2 

9 อาคารเรียนแบบ 324 2517 2,495,500.- 18 2 2 

10 โรงพลศึกษา 2518  - 1 - 

11 อาคารเรียนแบบ 324 ล ต่อ

เติมชั้นล่างเป็นห้องสมุด 
2520 6,500,000.- 20 5 1 

12 อาคารเรียนแบบ 318 2521 1,867,650.- 10 2 2 

13 อาคารอเนกประสงค์ 2533 7,523,000.- - 2 1 

14 ศูนย์กีฬา 2535 15,000,000.- - 1 1 

15 อาคารฝึกงาน(เกษตร) 2544 4,205,000.- 2 - 1 

16 อาคารศูนย์พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2549 8,000,000.- - 4 - 

17 อาคารเรียนแบบ 216ล/55 2557-2559 17,700,000.- - 4 - 

18 อาคารกันเกรา 2559  13 4 1 

รวม 76 40 15 
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ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

1. ห้องสมุดโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    10. ห้อง To Be Number one 

2. ห้องคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์     11. ห้องอาเซียน 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT     12. ห้องจริยธรรม 

4. ห้อง E-Learning      13. ห้องสมุดภาษาไทย 

5. ห้องปฏิบัติการงานบ้าน งานประดิษฐ์ งานช่าง งานเกษตร  14. ห้องสมุดคณิตศาสตร์ 

6. ห้อง Self-Study      15. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 

7. ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์   16. ห้องสมุด MEP 

8. ห้อง Resourse Center     17. ห้องเรียนสีเขียว 

9. ห้องปฏิบัติการ Sound Lap     18. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

1. สนามกีฬาจังหวัดนครพนม 

2. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ 

3. วัดศรีเทพประดิษฐาราม 

4. วัดโอกาสศรีบัวบาน 

5. วัดมหาธาตุ 

6. ศูนย์มิตรภาพ ฮานอย-นครพนม 

7. ส านักงานไปรษณีย์นครพนม 

8. สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 

9. หมูบ่้านมิตรภาพ ไทย-เวียดนาม(บ้านโฮจิมินทร์) 

10. พิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมืองนครพนม 

11. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) 

12. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครพนม 

13. วัดนักบุญอันนา 

14. โรงพยาบาลนครพนม 

15. สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 4 

16. พิพิธภัณฑ์ปลาน้ าจืด 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

 

 

 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ผู้เรียนมีคุณธรรม  เลิศล้ าวิชาการ   บริหารเชิงคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีศักยภาพเป็นพลโลก และ

ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู และการจัดการเรียนการสอน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 3.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ OBEC QA 

 

 

 

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด  

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีการจัดการเรียนรู้

ด้วยสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

 3.  ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (OBEC QA) 

และเครือข่ายร่วมพัฒนา 

 

 

 

วิสัยทัศน์  (Vision)   

 

พันธกิจ  (Mission) 

 

เป้าประสงค์ (Objects) 
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เป็นเลิศทางวิชาการ 

.  

 

 สุ ตั้งฟังอ่านพร้อม       พากเพียร 

 จิ  นตนาการคิดเร่งเรียน    รอบรู้ 

 ปุ จฉาถามเรื่องเวียน   วนจิต  ตนนา 

 ลิ ขิตบันทึกสู่   ปราชญ์แท้ทุกนาม 

 

 

หมั่นเพียร    เรียนดี   มีวินัย   ใจกตัญญู 

        หมั่นเพียร      มุ่งม่ันที่จะท างานให้ส าเร็จ  แสวงหาความรู้ใหม่ๆ  

        เรียนดี          ทบทวนบทเรียนสม่ าเสมอ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรของโรงเรียน  
       มีวินัย           ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน  เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        ใจกตัญญู       เป็นลูกที่ดีของพ่อ – แม่  เป็นศิษย์ที่ดีของครูและมีจิตสาธารณะ 

  

 

  P : Proud   ความภาคภูมิใจ 

Y : Yield   มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ      

S : Smart and Standard ฉลาดปราดเปรื่อง สง่างาม และมีมาตรฐาน 

T : Team and Technology ท างานเป็นทีมและใช้เทคโนโลยี 

A : Accountability  ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ 

R : Relationship  มีความสัมพันธ์ที่ดี 

 

เอกลักษณ์ 

 

อัตลักษณ์ 

 

ค่านิยมของโรงเรียน 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
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1.2 บุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 1.2.1 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา   

ที ่
ชื่อ – ชื่อสกลุ 
/ ต าแหน่ง 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด/
สาขา 

การด ารงต าแหน่ง
ที่โรงเรียนนี้ ต้ังแต่-

ปัจจุบนั 
โทรศัพท ์ e-mail 

หมายเหตุ 
(ฝ่ายงานที่ 
รองผอ.ที่รับ
รับผิดชอบ) ต้ังแต่ (ปี/เดือน) 

1. นายศิริชัย ไตรยราช ศษ.ม               
การบริหาร
สถานศึกษา 

1 ตุลาคม 
2559   

081-9645550          Sirichai5550@ 
gmail.com 

ผู้อ านวยการ 

2. นายวรายุทธ          
ชาเรืองเดช   

กศ.ม. 
บริหาร
การศึกษา 

15 พฤศจิกายน 
2554 

081-8767818 
 

Ronghowdy@ 
gmail.com 

บริหารงานทั่วไป 

3. นายฉัตรชัย              
ไชยมงค์   

ศษ.ม.
บริหาร
การศึกษา   

26 ตุลาคม 
2558   

086-4596866   chatchaiyamong
@gmail.com 

บริหารงานวิชาการ 

4. นางจันทร์จิรา 
แก่นจันทร์   

ศษ.ม.
บริหาร
การศึกษา   

15 พฤศจิกายน 
2558 

089-5693513 Chanchipiya@ 
hotmail.com 

บริหารงานบุคคล 

5. นายวัชระ บุรชาต ิ ค.บ. 
คณิตศาสตร ์

2 พฤศจิกายน 
2549 

081-5452015 - ครู รักษาราชการ
แทน รอง ผอ. 
บริหารงานการเงิน 

  

1.2.2 จ านวนบุคลากร   

ผู้บริหาร (รวมรองผอ.) ครูผู้สอน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว หมายเหตุ 

4 คน 113 คน 2 คน 3 คน 62 คน **ข้อมูล 
31 มีนาคม 2561 

 

 
0 

50 

100 

150 

4 

113 

2 3 

62 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 
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 1.2.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร   

 

ต าแหน่ง 

เพศ  

วุฒิการศึกษา 

 

วิทยฐานะ 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - ศษ.ม. เชี่ยวชาญ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2 1 กศ.ม.,ศษ.ม. ช านาญการ,ช านาญการพิเศษ 

คร ู 35 78 ปริญญาตร,ีปริญญาโท,              

ปริญญาเอก 
ช านาญการ,ช านาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ,เชี่ยวชาญพิเศษ 

พนักงานราชการ 1 1 ปริญญาตรี  

ลูกจ้างประจ า 2 1 ปริญญาตรี  

ลูกจ้างชั่วคราว 29 33 ปริญญาตรีและ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 

 

วุฒิการศึกษาของบุคลากร ปีการศึกษา 2560 

 
 

 

 

16% 

61% 

23% 
0% 

วุฒิการศึกษาของบุคลากร ปีการศึกษา 2560 

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี 

ปริญญำตรี 

ปริญญำโท 

ปริญญำเอก 
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 1.2.4 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ที ่ สาขาวิชา จ านวนคน 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา  4 - 
2. คณิตศาสตร์ 19 15 
3. วิทยาศาสตร์  24 18 
4. ภาษาไทย 11 16 
5. ภาษาอังกฤษ 12 18 
6. สังคมศึกษา 14 18 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 14 
8. พลศึกษา 5 18 
9. ภาษาจีน 4 15 
10 ภาษาญี่ปุ่น 3 15 
11 ภาษาเวียดนาม 2 11 
12 แนะแนว 2 20 
13 นาฏศิลป์ 1 18 
14 คหกรรม 3 18 

 

 1.3 ข้อมูลนักเรียน 

   1) จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 2,271 คน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2561) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ม.1 10 175 248 423 42 **ห้องเรียน
พิเศษ 30 คน/
ห้อง 

ม.2 11 149 218 367 33 
ม.3 11 168 246 414 37 
รวม ม.ต้น 32 492 712 1,204 37  
ม.4 10 130 220 350 35  
ม.5 10 107 256 362 36  
ม.6 10 126 228 354 35  
รวม ม.ปลาย 30 363 704 1,067 35  
รวมทั้งหมด 62 855 1,416 2,271 36  
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   2) จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2558 – 2560 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค 2561) 

 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 

ระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ชั้น ม. 1 428 379 423 
ชั้น ม. 2 439 417 367 
ชั้น ม. 3 436 428 414 
ชั้น ม. 4 372 368 350 
ชั้น ม. 5 373 363 362 
ชั้น ม. 6 410 367 354 

รวม 2,458 2,322 2,271 
 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 

 
 

 

 

 

 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

ชัน้ ม. 1 ชัน้ ม. 2 ชัน้ ม. 3 ชัน้ ม. 4 ชัน้ ม. 5 ชัน้ ม. 6 รวม 

ปีกำรศึกษำ 2558 

ปีกำรศึกษำ 2559 

ปีกำรศึกษำ 2560 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  (ปีการศึกษาที่รายงาน) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 แต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ขึ้นไป   ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 1-6 
 

 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 แต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ขึ้นไป   ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 1-6 
 

 
 

 

 



 

14 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   

 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 

           1.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ  

              และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

  1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
  หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ  

              และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2560  

(ข้อมูลปีการศึกษาที่ผ่านมาและปีการศึกษาที่รายงาน) 

  2.1) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

   

  2.2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ห้องสมุดแสงสิงห์แก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย)                 

ปีการศึกษา 2560 (ปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

  1) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

สถิติแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดปีการศึกษา 2559-2560 

1. สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

          

2. สถิติบริการยืม – คืนหนังสือ 
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3. สถิติการยืม – คืนหนังสือตามหมวดหมู่ 

 

   
 

4.สถิติสมาชิกห้องสมุด 
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5. สถิติการขอใช้คอมพิวเตอร์ 

    

*** หมายเหต ุห้องสมุดโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยๆได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องสมุด 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน 2559  จึงจ าเป็นต้องปิดการให้บริการห้องสมุด 

และห้องสมุดได้เปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา 
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถใน
การน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด E–Library ครรู่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบาย 
ของผู้บริหารเรื่อง “อ่ิมท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกงสร้างภูมิคุ้นกัน และรู้เท่าทันสื่อและ 
สิ่งไม่พึงประสงค์” โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับ 
วัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการ
แนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการ
เรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ  

2. ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ 
จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ 
สิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงาน 
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

วิชาพระพุทธศาสนา (ภาคเรียนที่ 1) 

สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 

 

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 2.80  ผลการประเมนิทุกรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย 

คิดเป็น 100 % 

วิชาพระพุทธศาสนา (ภาคเรียนที่ 2) 

สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 2.80  ผลการประเมนิรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย คดิ

เป็น 66.67 % และ รายวิชา ต่ ากว่า ค่าเป้าหมาย คิดเป็น 33.33 % 

วิชาสังคมศึกษาฯ (ภาคเรียนที่ 1) 

สาระที่ 2  หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรมและการ

ด าเนินชีวิตในสังคม 

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร ์

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร ์

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 2.80  ผลการประเมนิทุกรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย 

คิดเป็น 100 % 
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แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนากับคา่เป้าหมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

0 

2 

4 

ส21106 ส22106 ส23106 

แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนากับคา่เป้าหมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

0 

5 

ส22101 ส31101 ส32101 ส23101 ส33101 ส21101 

     แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาฯกับค่าเปา้หมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 



22 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
วิชาสังคมศึกษาฯ (ภาคเรียนที่ 2) 

สาระที่ 2  หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรมและการ

ด าเนินชีวิตในสังคม 

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร ์

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร ์
 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 2.80  ผลการประเมนิรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย คดิ
เป็น 83.33 % และ รายวิชา ต่ ากว่า ค่าเป้าหมาย คิดเป็น 16.67% 

วิชาประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1) 

สาระที่ 4  ประวตัิศาสตร ์

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 2.80  ผลการประเมนิรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย คดิ

เป็น 83.33 % และ รายวิชา ต่ ากว่า ค่าเป้าหมาย คิดเป็น 16.67% 

วิชาประวัติศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2) 

สาระที่ 4  ประวตัิศาสตร ์

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 2.80  ผลการประเมนิทุกรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย 

คิดเป็น 100 % 

 
 

 

0 

5 

ส22102 ส31102 ส32102 ส23102 ส33102 ส21102 

     แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาฯกับค่าเปา้หมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

0 

5 

ส21103  ส31103 ส30211 ส30202 ส23103 ส22103 

แผนภูมิเปรียบเทยีบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์กับค่าเปา้หมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

0 

5 

ส21104 ส31104 ส23104 ส32104 ส22104 

แผนภูมิเปรียบเทยีบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์กับค่าเปา้หมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 



23 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนประเมิน ผลการประเมิน 
การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

ภาคเรยีนที่ 1 

 

เกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรยีน 

ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 

ระดับ 2 หมายถึง ด ี

ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน 

ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน  

 

 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่ได้ดีขึ้นไป คิดเป็น 97.18 % 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

(ค่าเป้าหมาย นักเรียนได้ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม มีร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 

ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   

ภาคเรยีนที่ 1 

 

เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   

ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 

ระดับ 2 หมายถึง ด ี

ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน 

ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน  

 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่ได้ดีขึ้นไป คิดเป็น 90.01 % 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

(ค่าเป้าหมาย นักเรียนได้ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม มีร้อยละ 75 ขึ้นไป) 

 

 

 
 

0 

200 

400 

600 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมิแสดงผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที ่1 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

0 

200 

400 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมิแสดงผลการประเมิน 
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขยีน ภาคเรียนที่ 1 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 



24 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
กระบวนประเมิน ผลการประเมิน 

การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

ภาคเรยีนที่ 2 

 

เกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรยีน 

ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 

ระดับ 2 หมายถึง ด ี

ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน 

ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน  

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่ได้ดีขึ้นไป คิดเป็น 98.54 % 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

(ค่าเป้าหมาย นักเรียนได้ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม มีร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   

ภาคเรยีนที่ 2 

 

เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   

ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 

ระดับ 2 หมายถึง ด ี

ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน 

ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน  

 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่ได้ดีขึ้นไป คิดเป็น 90.09 % 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

(ค่าเป้าหมาย นักเรียนได้ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม มีร้อยละ 75 ขึ้นไป) 

 

 
 
 

0 

200 
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600 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมิแสดงผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที ่2 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

0 

200 

400 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมิแสดงผลการประเมิน 
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขยีน ภาคเรียนที่ 2 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 



25 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

วิชา ศิลปะ   สาระ ดนตร ี

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 3.00  ผลการประเมนิ สูงกว่า ค่าเป้าหมาย  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา ศิลปะ   สาระ ดนตร ี

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 3.00  ผลการประเมนิ สูงกว่า ค่าเป้าหมาย  

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

วิชา ศิลปะ   สาระ ทัศนศิลป ์

 

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 3.00  ผลการประเมนิรายวิชา ต่ ากว่า ค่าเป้าหมาย  

 

2.5 

3 

3.5 

ศ21101 

แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาดนตรีกับค่าเป้าหมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

2.5 

3.5 

4.5 

ศ21101 

แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาดนตรีกับค่าเป้าหมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

2.8 

2.9 

3 

3.1 

ศ22101 

แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์กบัค่าเป้าหมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 



26 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา ศิลปะ   สาระ ทัศนศิลป ์

 

 
ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 3.00  ผลการประเมนิรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

วิชา ศิลปะ   สาระ นาฏศลิป ์

 

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 3.00  ผลการประเมนิ สูงกว่า ค่าเป้าหมาย  

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา ศิลปะ   สาระ นาฏศลิป ์

 

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 3.00  ผลการประเมนิรายวิชา ใกล้เคียง ค่าเป้าหมาย  

 

2.8 

3 

3.2 

ศ22102 

     แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์กบัค่าเป้าหมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

2.5 

3 

3.5 

ศ23101 

แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชานาฏศิลป์กับค่าเปา้หมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

2.5 

3 

3.5 

ศ21101 

แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชานาฏศิลป์กับค่าเปา้หมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 



27 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

วิชา ศิลปะ   สาระ ดนตร ี

 

 

 
ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 3.00  ผลการประเมนิรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา ศิลปะ   สาระ ดนตร ี

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 3.00  ผลการประเมนิรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 

วิชา ศิลปะ   สาระ ทัศนศิลป ์

 

 

 

 

 

 

 
ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 3.00  ผลการประเมนิ สูงกว่า ค่าเป้าหมาย  
 

 

0 

2 

4 

ศ31101 

แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาดนตรีกับค่าเป้าหมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

2.8 

3 

3.2 

ศ22102 

     แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาดนตรีกับค่าเป้าหมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

2.5 

3.5 

4.5 

ศ32101 

แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์กบัค่าเป้าหมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 



28 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา ศิลปะ   สาระ ทัศนศิลป ์

 

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 3.00  ผลการประเมนิ สูงกว่า ค่าเป้าหมาย  

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 

วิชา ศิลปะ   สาระ นาฏศลิป ์

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 3.00  ผลการประเมนิรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย  

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา ศิลปะ   สาระ นาฏศลิป ์

 

 

 

 

ผลการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 3.00  ผลการประเมนิรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย 

 

2.5 

3.5 

4.5 

ศ32101 

แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์รีกับค่าเป้าหมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

2.5 

3 

3.5 

4 

ศ33101 

แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชานาฏศิลป์กับค่าเปา้หมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 

2 

3 

4 

ศ33102 

     แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ศิลป์กบัค่าเป้าหมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 



29 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนประเมิน ผลการประเมิน 
การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

ภาคเรยีนที่ 1 

 

เกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรยีน 

ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 

ระดับ 2 หมายถึง ด ี

ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน 

ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน  

 

 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้ดีขึ้นไป คิดเป็น 97.18 % 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

(ค่าเป้าหมาย นักเรียนได้ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม มีร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   

ภาคเรยีนที่ 1 

 

เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   

ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 

ระดับ 2 หมายถึง ด ี

ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน 

ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน  

 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้ดีขึ้นไป คิดเป็น 90.01 % 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

(ค่าเป้าหมาย นักเรียนได้ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม มีร้อยละ 75 ขึ้นไป) 

 

0 

200 

400 

600 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมิแสดงผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที ่1 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

0 

200 

400 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
กระบวนประเมิน ผลการประเมิน 

การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

ภาคเรยีนที่ 2 

 

เกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรยีน 

ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 

ระดับ 2 หมายถึง ด ี

ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน 

ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน  

 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้ดีขึ้นไป คิดเป็น 98.54 % 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

(ค่าเป้าหมาย นักเรียนได้ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม มีร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   

ภาคเรยีนที่ 2 

 

เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   

ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 

ระดับ 2 หมายถึง ด ี

ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน 

ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน  

 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้ดีขึ้นไป คิดเป็น 90.09 % 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

(ค่าเป้าหมาย นักเรียนได้ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม มีร้อยละ 75 ขึ้นไป) 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
วิชาภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1) 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 2.00  ผลการประเมนิทุกรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย 
คิดเป็น 80 % 

วิชาภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 2) 
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 2.00  ผลการประเมนิรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย คดิ
เป็น 66.67 % และ รายวิชา ต่ ากว่า ค่าเป้าหมาย คิดเป็น 33.33 % 

วิชาภาษาอังกฤษ  (ภาคเรียนที่ 1) 
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 

 
ผลการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 2.00  ผลการประเมนิทุกรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย 
คิดเป็น 79.25 % 
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ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษกับค่าเปา้หมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 
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ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษกับค่าเปา้หมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 
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แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษกับค่าเปา้หมาย 

เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
กระบวนการพัฒนา(ต่อ) ผลการพัฒนา 

วิชาภาษาอังกฤษ  (ภาคเรียนที่ 2) 
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม 

 
ผลการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 2.00  ผลการประเมนิรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย คดิ
เป็น 83.33 % และ รายวิชา ต่ ากว่า ค่าเป้าหมาย คิดเป็น 16.67% 
 

วิชาภาษาอังกฤษ  (ภาคเรียนที่ 1) 
สาระที่ 3 ภาษากับความสมัพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
สาระที่ 4 ภาษากับความสมัพันธ์กับชุมชนและโลก 
 
 
 
 
 

 
ผลการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 2.00  ผลการประเมนิรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย           
คิดเป็น 78 % 

 

วิชาภาษาอังกฤษ  (ภาคเรียนที่ 2) 
สาระที่ 3 ภาษากับความสมัพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
สาระที่ 4 ภาษากับความสมัพันธ์กับชุมชนและโลก 

 

 
ผลการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 2.00  ผลการประเมนิทุกรายวิชา สูงกว่า ค่าเป้าหมาย 
คิดเป็น 83.33 % และ รายวิชา ต่ ากว่า ค่าเป้าหมาย คิดเป็น 16.67% 
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เกรดเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
กระบวนการประเมิน ผลการประเมิน 

การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
ภาคเรยีนที่ 1 
 
เกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน 
ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 
ระดับ 2 หมายถึง ด ี
ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน 
ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน  
 
 

 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ได้ดีขึ้นไป คิดเป็น 80.1 % 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
(ค่าเป้าหมาย นักเรียนได้ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม มีร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

 

ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   
ภาคเรยีนที่ 1 
 
เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   
ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 
ระดับ 2 หมายถึง ด ี
ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน 
ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน  

 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ได้ดีขึ้นไป คิดเป็น  
90.01 % สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
(ค่าเป้าหมาย นักเรียนได้ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม มีร้อยละ 75 ขึ้นไป) 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
กระบวนประเมิน(ต่อ) ผลการประเมิน 

การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
ภาคเรยีนที่ 2 
 
เกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน 
ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 
ระดับ 2 หมายถึง ด ี
ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน 
ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน  
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้ดีขึ้นไป คิดเป็น 98.54 
% สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
(ค่าเป้าหมาย นักเรียนได้ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม มีร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 

ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   
ภาคเรยีนที่ 2 
 
เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   
ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 
ระดับ 2 หมายถึง ด ี
ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน 
ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน  

 

 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนในกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ ท่ีได้ดีขึ้นไป คิดเป็น 90.09 % สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
(ค่าเป้าหมาย นักเรียนไดด้ีเยี่ยม ดเียี่ยม มรี้อยละ 75 ขึ้นไป) 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนประเมิน ผลการประเมิน 
โครงการเพื่อความเป็นเลิศภาษาจีน 
    1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชา

ภาษาจีนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์                      

    2. นักเรียนมีผลการประเมิน

สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

เป็นไปตามเกณฑ ์                     

    3. นักเรียนมีผลการประเมินการ

อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็น ไป

ตามเกณฑ์     
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                    

ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง
จากการเรียนงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถน าความรู้ที่ ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปีการศึกษา 2560 

 
แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2560 

 

 

แสดงรอ้ยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านงานอาชีพและ

เทคโนโลยีได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและ

ความสนใจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

สาระฯ ปีการศึกษา 2560 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
อาชีพและเทคโนโลยี 
 
 

 

แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ร้อยละ 30 เข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับต่างๆ น ารางวัล

และชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

 

ห้องสมุดโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

ได้ด าเนินการส่งเสริมลักษณะนิสัยรัก

การอ่านที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 

จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้มีผู้เข้าใช้

บริการห้องสมุดเพ่ิมมากข้ึน  

ตลอดปีการศึกษา 2560 ห้องสมุดได้

จะเก็บสถิติการเข้าใช้บริการในด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 

สถิติการเข้าใช้บริการ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
มีกิจกรรม ดังนี้  
1) ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
โรงเรียน  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
 

 แสดงผลงานนักเรยีนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

 

 
 
 
 
 
 
 

2) ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

แสดงจ านวนนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยผ่านเกณฑ์

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

แสดงจ านวนนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยผ่านเกณฑ์

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โครงการรักการอ่านบูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีกิจกรรม ดังนี้  
 
1) จัดกิจกรรมรักการอ่าน 
       1. นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนัก

และเห็นความส าคัญของการอ่านและ         

มีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมมากข้ึนและ

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมี

ความสุข 

     2. นักเรียนร้อยละ 70  มีนิสัยรัก
การอ่านเพ่ิมมากขึ้น  
 

       1. นักเรียนร้อยละ 98  ตระหนักและเห็นความส าคัญของ

การอ่านและมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากข้ึนและสามารถเข้าร่วม

กิจกรรมได้อย่างมีความสุข 

2. นักเรียนร้อยละ 98  มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากข้ึน  

แสดงจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีนิสัยรักการอ่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
ทักษะการคิด มีกิจกรรม ดังนี้  
 
     1) เข้าร่วมโครงการทักษะการคิด 
(แข่งค าคม) 
       นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค าคม

สามารถสร้างผลงานได้ในระดับเขตพ้ืนที่

และในระดับประเทศ  

 
 
 
 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค าคมสามารถสร้างผลงานได้ในระดับ

เขตพ้ืนที่และในระดับประเทศ ร้อยละ 85 

แสดงผลงานนักเรยีนที่เข้าร่วมแขง่ขัน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
กิจกรรมแนะแนว ปีการศึกษา 2560 

  มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว 

มาตรฐานที่ 1 รู้จัก เข้าใจและเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

มาตรฐานที่ 2 มีความสามารถในการ

แสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

มาตรฐานที่ 3 มีความสามารถในการ

ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการ
ปรับตัวและการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
 
 

    ภาคเรียนท่ี 1 นักเรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ผ่านกิจกรรม

แนะแนว  คิดเป็นร้อยละ 100 

    ภาคเรียนท่ี 2 มนีักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ6            
ไม่ผา่นกิจกรรมแนะจ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.01 

โครงการฟุตซอลภายใน                                 
      ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถในด้านกีฬาฟุตซอล 

นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตซอล  

นักเรียนร้อยละ 10 ได้แสดงความสามารถในด้านกีฬาฟุตซอล 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 

1. เพื่อให้นักเรียนไดแ้สดงความสามารถในด้าน

กีฬา 

2. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนโรงเรียน

เข้าแข่งขันระดับตา่งๆ 

3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 

 

นักเรียนและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน 

นักเรียนร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
 

 

โครงการกีฬาสู่ ความเป็นเลิศ 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพให้นักเรียนท่ีมี

ความสามารถดา้นกีฬาให้เตม็ตามศักยภาพ

ของตนเอง 

2.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนทีม่ีความสามารถเข้า

ร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด ระดบัเขต

การศึกษา ระดับภาคและระดบัประเทศ 

 

นักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลด้านกีฬา

และน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 

ร้อยละ 20 ของนักเรียนมี ความสามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับ

จังหวัด ระดับเขตการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ผู้บริหารสถานศึกษามี
กระบวนการบริหารและการ
จัดการในส่วนของงานกิจการ
นักเรียนและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อย่างมี
ขั้นตอน  พร้อมด้วยวิธีการและมี
เครื่องมือในท างานที่ชัดเจน  
โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากร
หลักในการด าเนินงาน  
กระบวนการในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย โดยมีขั้นตอน
ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผน 
2. ขั้นด าเนินงาน 

- จัดท าเอกสารสารสนเทศ 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ 

3. นิเทศติดตาม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
- สรุปรายงาน ประเมินกิจกรรม 
 โครงการในปีการศึกษา 2560 
มีดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ปกครอง 
 
 
 

กราฟแสดงร้อยละของเป้าหมายและผลการด าเนินงานกิจกรรม                  
การเยี่ยมบ้านนักเรียน  ปีการศึกษา 2560 

 
 
กราฟแสดงร้อยละของเป้าหมายและผลการด าเนินงานการประชุมผูป้กครองและ                 

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผู้ปกครองร้อยละ 95 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของ

ทางโรงเรียน ผลการเรียนของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน และ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 2 การประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง 
 
 
กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

 

         ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองร้อยละ 95 เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง เพ่ือสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการประสานงาน และให้
ความร่วมมือในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
 
          นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการเยี่ยมบ้านโดยครูที่ปรึกษา มีการ
ดูแล ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และแก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้
อยู่ในระเบียบวินัยตรงตามเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (กิจการนักเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่1 ปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นม.1 และ ม.4 
 
กิจกรรมที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้น ม.๓และ ม.๖ 
 
กิจกรรมที ่3 การเลือกตั้งสภา
นักเรียน 
 
กิจกรรมที ่4  พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 , 
ม.6 
 

กราฟแสดงร้อยละของเป้าหมายและจ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน             
ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4            

ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ  
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           

ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 
 
นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           

ร้อยละ 95 เข้าร่วมพิธีการรับมอบใบประกาศนียบัตรส าเร็จการศึกษา  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 5 คนดีศรีปิยะ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 6 ของหายได้คืน 
 
 

กิจกรรมที่ 10 บุตรปิยะจิต
อาสาพัฒนาสังคม 
กิจกรรมที่ 11 ไหว้ครู 

          ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการคัดเลือกนักเรียน                           
“คนดีศรีปิยะฯ” จากความดีเด่นในกิจกรรมด้านต่างๆ จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรยีน“คนดีศรีปิยะฯ” 
ทั้งสิ้น 24 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13  
 

         นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมของหายได้คืน และได้รับ
ใบประกาศนียบัตรยกย่องการท าดีเก็บของที่หายคืนเจ้าของได้ 
 

          นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในงานต่างๆของ
ทางจังหวัด และจิตอาสาในการท าความสะอาดสถานที่ราชการ 
           นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู 

โครงการนักเรียนเพื่อนที่

ปรึกษา                      

(Youth Counselor : YC) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดตั้งกลุ่มนักเรียนเพ่ือน
ที่ปรึกษา Youth Counselor 
(YC) 
2. เพ่ือลดปัญหานักเรียนออก
กลางคันของโรงเรียน 
3. เพ่ือช่วยส่งเสริมป้องกัน 
แก้ไข พฤติกรรมของนักเรียน
ตามแนวทางระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
5.เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
6. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การด ารงชีวิตและอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
 

 1. ท าให้เครือข่ายเพ่ือนช่วยเพื่อนมีความเข้มแข้ง 

 2. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง มีความเข้าใจที่ดีต่อ

กัน 

 3. นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา ได้ให้ปรึกษาแก่เพ่ือนนักเรียน 

 4. นักเรียนของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย มีพฤติกรรมด้านการเรียน 

ด้านพฤติกรรม ด้านสังคมที่ดี 

 5. นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี เพ่ิมโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 1 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6  ปีการศึกษา  
2560  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามค่า
เป้าหมายของกลุม่สาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษาฯ  
2.50  ขึ้นไป  
2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  
2560  มีผลการทดสอบระดบัชาติสูงกว่าค่าเฉลีย่
ระดับประเทศ ร้อยละ 80 

 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6  ปีการศึกษา  2560  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามค่าเป้าหมายของกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ  2.50  ขึ้นไป  ร้อยละ 90 
2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2560  มี
ผลการทดสอบระดบัชาติสูงกว่าคา่เฉลี่ยระดับประเทศ 
ร้อยละ 80 

 

 

โครงการวันส าคัญสัมพันธ์ชุมชน 

โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ขั้นเตรียมการ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  - ประสานจัดเตรียมพานพุ่ม 
2. ขั้นด าเนินงาน 
  - ร่วมพิธีวางพานพุ่มและกิจกรรมวัน
ส าคัญตามท่ีจังหวัดก าหนด 
  - จัดกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ องค์กร 
ท้องถิ่น 
3. นิเทศติดตาม 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 - สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

 

 
1. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
2. นักเรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญ 
และได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับกิจกรรมใน
วันส าคัญต่างๆ 
4. ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ ที่ทางจังหวัดและชุมชนจัดขึ้น 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน 
องค์กร ชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 1 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ 

วัตถุประสงค ์

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6              
ปีการศึกษา  2560  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยตามค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  3.00  ขึ้นไป  
2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา  2560  เกิดทักษะการปฏิบัตดิ้าน

ศิลปะและเห็นคุณคา่ของศิลปะ รอ้ยละ 80 

 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 3.00 ขึ้นไป ร้อยละ 90 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เกิดทักษะการ
ปฏิบัติด้านศิลปะ เห็นคุณค่าของศิลปะ ร้อยละ 80 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอน 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ตรงจากการเรียนงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สามารถน าความรู้ที่ 
ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มสาระฯ 

 
1. นักเรียนร้อยละ 95.96 มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สามารถน าความรู้ที่ ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
2. นักเรียนร้อยละ 82.91 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสาระฯ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน

อาชีพและเทคโนโลยี 

1.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
งานอาชีพและเทคโนโลยีได้พัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและ
ความสนใจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสาระฯ 
2.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน

งานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 30 เข้า

ร่วมการแข่งขัน ในระดับต่างๆ น ารางวัล

และชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 

 
1.นักเรียนร้อยละ  100 มีความสามารถพิเศษด้าน
งานอาชีพและเทคโนโลยีได้พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสาระฯ 
 
2.นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ร้อยละ 93.56 เข้าร่วมการแข่งขัน ใน
ระดับต่างๆ น ารางวัลและชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 

มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 1 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ม. 1 
วัตถุประสงค ์
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา  
2560  ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเต็มตามศักยภาพโดยเน้นการมสี่วน
ร่วมกับเพื่อน ครู และวิทยากรชาวต่างประเทศ 
มีความพร้อมและมีรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดีขึ้น  
2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  2560  
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและเกิดความมั่นใจในการ
ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 80 
 
 
 
 

1. นักเรียน ม. 1 เข้าร่วมกิจกรรม 162 คน 
2. นักเรียนช้ัน ม. 5-6 เป็นผู้ช่วยด าเนินจัดกิจกรรม 
10 คน 
3. นักเรียน ไดร้ับประสบการณ์ในวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากข้ึน 
4. นักเรียนท่ีสนใจภาษาอังกฤษไดร้ับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและมีศักยภาพเพิ่มขึน้ 

 
 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาต่างประเทศ
(กิจกรรมแข่งขนัทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ) 
วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ภาษาต่างประเทศ ( จีน เกาหลี ญีปุ่่น เวียตนาม 
อังกฤษ ) 
2.เพื่อส่งเสรมิ พัฒนาให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับจังหวัด ภาค และ
ประเทศ 
3. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนเข้าร่วมการสอบวัดความรู้
ทางภาษา 

1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาตา่งประเทศดีขึ้นร้อย
ละ 85 

2.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับจังหวดั ภาคและ ประเทศ

 

 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ EP/MEP 
Open House 
 

- ร้อยละ ของนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ได้รับ
รางวัลที่ 1-5  
- ชนะเลิศการแข่งขัน 3 รายการ ได้แก่ การ
แข่งขันละครสั้น (Skit) ระดับ ม.ปลาย  การ
แข่งขันเล่านิทาน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 1 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

โครงการสอนเสริมวันหยุด 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ได้รับการสอนเสริมในวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ ของ
นักเรียน MEP ม.1 เท่ากับ 3.38 
- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ ม.2 
เท่ากับ 3.20 
- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ ของ
นักเรียน MEP ม.3 เท่ากับ 3.08  
- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ ของ
นักเรียน MEP ม.4 เท่ากับ 3.08 
- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ ของ
นักเรียน MEP ม.5 เท่ากับ 2.94 
- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่างๆ ของ
นักเรียน MEP ม.6 เท่ากับ 3.25  
 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และบุคลากร 
MEP 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ  
- รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโต้สาระวาที
ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ  
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Story Telling 
ระดับ ม.ต้น  
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Story Telling 
ระดับ ม.ปลาย 
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Skit ระดับ ม.
ปลาย ในการแข่งขันทักษะวิชาการ EP/MEP 
Open House ครั้งที่ 10  
- นักเรียนในโครงการ นางสาวกิตติ์ชญาห์  ภู
ทับทิม ได้รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน 
ประจ าปี 2560 
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3. จุดเด่น 

 ผู้ เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และ
มากกว่า ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม  
          - ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายเป็นอย่างดี ท าให้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยมีความเข้มแข็ง และสามารถด าเนินงานได้อย่างยั่งยืน 
 - ครูที่ปรึกษามีความเข็มแข็ง ในการติดตามดูแลนักเรียนในที่ปรึกษา 
 - ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในทุกๆกิจกรรม 
 - ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 - คณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้ค าชี้แนะท่ีสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้เป็น 
อย่างดี 

- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน  
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 
 
4. จุดควรพัฒนา 
          -   ผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น ควรได้รับ
การฝึกแบ่งเวลาในเรื่องเรียนและกิจกรรมอย่างสมดุล     
          -   การรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาจากครูที่ปรึกษาควรท าเป็นปัจจุบันและรวดเร็ว 
          -   ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ 
จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

2. การพัฒนาและผลการพัฒนา 

 2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็ นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
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 ผลการประเมินตนเอง ดังตารางที่ 2 ผลการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
ร้อยละ 100 

 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 100 
การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจาก
ท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ 
ประเมินผลจากผู้บริหาร 

ร้อยละ 100 
 

3. จุดเด่น 

 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 
 



51 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

4. จุดควรพัฒนา 

 4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

   วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บุคลากรกลุม่สาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรยีนปิยะมหาราชาลัย           

มีโอกาสพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอน 

 

2. เพื่อเสริมสร้างวสิัยทัศน์ใหม่ๆ  ของบุคลากรกลุม่

สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ในการน า

วิทยาการต่างๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆ   ท่ีได้รับจาก

สถานท่ีฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน  แล้วน ามา

ประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

 

1. บุคลากรกลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  มีโอกาส

พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. บุคลากรกลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ในการน า

วิทยาการต่างๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆ   ท่ีได้รับจาก

สถานท่ีฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน  แล้วน ามา

ประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

 
 โครงการยกระดับคุณภาพครสูู่มืออาชีพ      

มีกิจกรรม ดังนี้  
 
1) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมกับ
หน่วยงานต่างๆ  
2) จัดอบรม 
3) ศึกษาดูงาน 

แสดงจ านวนครูและบุคลากรทุกกลุ่มสาระ    

การเรียนรู้ที่ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 
86 

88 

90 

92 

94 

96 

ร้อยละ 

เข้าร่วม
อบรม 
100% 
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90 

92 

94 

96 

98 

100 

ข้อท่ี1 ข้อท่ี2 ข้อท่ี3 

 
มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้บุคลากรแนะแนวได้น าความรู้มา
พัฒนางาน 

2.  เพ่ือให้บุคลากรแนะแนวได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

3.  เพ่ือให้บุคลากรแนะแนวได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์  เสริมสร้างทักษะ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   มีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 

1.  บุคลากรแนะแนวได้รับความรู้มาพัฒนางาน                     

2.  บุคลากรแนะแนวได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ปัจจุบัน 

3.  บุคลากรแนะแนวได้เพ่ิมพูนประสบการณ์  

เสริมสร้างทักษะ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์             

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

 
 โครงการพัฒนาวิชาการ บุคลากรอบรม

สัมมนา มีกิจกรรม ดังนี้  
1) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมกับ
หน่วยงานต่างๆ  
2) จัดอบรม 
3) ศึกษาดูงาน 

ครูและบคุลากรกลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ  

SC ,SC-ICT, SCG, LG, MEP และ 

Education Hub ทุกโครงการ ทุกคนได้เข้า

รับการอบรมสัมมนา มากกว่าร้อยละ 80  

 

ครูและบคุลากรกลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ               

SC ,SC-ICT, SCG, LG, MEP และ Education 

Hub ทุกโครงการ ทุกคนได้เข้ารับการอบรม

สัมมนา ร้อยละ 100  

แสดงจ านวนครูและบุคลากรที่ได้เข้ารับการ

อบรมสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เข้าร่วม
อบรม 
100% 
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มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

โครงการห้องเรียนคณุภาพสังคมศกึษา
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

 2. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนรู้ให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 

 

1. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เปน็แหล่งเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 2. สภาพแวดล้อมในห้องเรียนรู้ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ 
การเรยีนรู ้

 

โครงการพัฒนางานธุรการ : กิจกรรม

พัฒนาระบบงานธุรการ 

1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุม ส ารวจความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ขั้นด าเนินงาน 
- จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณส์ านักงาน 
  ให้เพียงพอ  
- ด าเนินงานธุรการตามระเบียบสาร
บรรณ 
- จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ 
- ให้บริการงานด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. นิเทศติดตาม 
- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 - สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม 
   โครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 

 

 
1. การเอกสารจัดเก็บเป็นระบบ   
   ตรวจสอบได้ 
2. ทะเบียนคุมหนังสือเข้า-ออก 
   มีความถูกต้องตรวจสอบได้ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ 
   เอกสารตรงตามเวลา  
   เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
4. บุคลากรภายในหน่วยงาน 
   และภายนอกท่ีได้รับบริการ 
   มีความพึงพอใจ 

 
 

ข้อท่ี 1 ข้อท่ี2 
96.5 

97 

97.5 

98 

98.5 

ร้อยละ 
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มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนางานธุรการ : กิจกรรมการ
ประชุมและต้อนรับ 

1. จัดหาวัสด-ุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการ
จัด 
ประชุม และรับรองผู้มาติดต่อ
ประสานงาน 
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
และรายงานการประชุม 
3. ให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้มาติดต่อประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
4. สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
- มีวัสดุวัสด-ุอุปกรณ์ส าหรับจัดประชุมอย่างเพียงพอ
เหมาะสม 
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร 

   วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บุคลากรกลุม่สาระการเรยีนรู้ศิลปะ

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  มีโอกาสพัฒนา

ตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. เพื่อเสริมสร้างวสิัยทัศน์ใหม่ๆ  ของบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ โรงเรยีนปิยะมหา

ราชาลัย  ในการน าวิทยาการต่างๆหรือ

นวัตกรรมใหม่ๆ  ที่ได้รับจากสถานท่ีฝึกอบรม

หรือศึกษาดูงาน  แล้วน ามาประยกุต์ใช้ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนปิยะ

มหาราชาลัย 

 

 

 

1. บุคลากรกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ  มีโอกาสพัฒนา

ตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. บุคลากรกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ                          

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ในการน าวิทยาการต่างๆหรือ

นวัตกรรมใหม่ๆ  ที่ได้รับจากสถานท่ีฝึกอบรมหรือศึกษาดู

งาน  แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของโรงเรียนปยิะมหาราชาลยั 

 
 
 

ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 
84 

86 

88 

90 

92 

ร้อยละ 
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มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 2 
กระบวนกา
รบริหาร
และการ

จัดการของ
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากร 
   วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปิยะมหาราชา
ลัย  มีโอกาสพัฒนาตนเองในการ                
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ            
ของบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนปิยะมหา
ราชาลัย  ในการน าวิทยาการต่างๆหรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ  ที่ได้รับจากสถานที่
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน  แล้วน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 

1. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  มีโอกาสพัฒนาตนเองใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  ในการน าวิทยาการต่างๆ
หรือนวัตกรรมใหม่ๆ  ที่ได้รับจากสถานที่ฝึกอบรม
หรือศึกษาดูงาน  แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนปิยะมหา
ราชาลัย 

 
 

โครงการประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ  

MEP 

-ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม 
-ร้อยละ 94 ของผู้ปกครองที่ประชุมพึงพอใจใน

ระดับ มากที่สุด 

โครงการประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ  

Education Hub 

1. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ติดตามผลการ

เรียนของนักเรียน 

2. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบผลการ

ด าเนินงานโครงการของห้องเรียน 

3. เพ่ือให้ครูและผู้ปกครอง ร่วมกัน

แก้ไขปัญหา และร่วมกันส่งเสริมให้

นักเรียนเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 

-ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม 
-ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองที่ประชุมพึงพอใจใน
ระดับ มากที่สุด 
 

ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 
86 

88 

90 

92 

94 

96 

ร้อยละ 

เข้าร่วม
อบรม 
100% 
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มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการและแหล่ง
เรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย มีกิจกรรม ดังนี้  
         1) จัดซื้อครุภัณฑ์ 
จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน และ

การปฏิบัติงานให้ได้ครบถ้วนประสิทธิภาพ  

มากกว่า ร้อยละ 80 

 

 

 

 

จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน และการ

ปฏิบัติงานให้ได้ครบถ้วนประสิทธิภาพ  

มากกว่า ร้อยละ 90 

แสดงการจดัหาครุภณัฑ์เพื่อการเรยีนการสอน 

 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีกิจกรรม ดังนี้  
 
1) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน ซ่อมบ ารุง 

มีสื่อท่ีมีคุณภาพและปริมาณที่มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ มากกว่าร้อยละ 

80 

 

มีสื่อท่ีมีคุณภาพและปริมาณที่มีประสิทธิภาพ

และเพียงพอ  ร้อยละ 85 

แสดงผลการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง 
กิจกรรมที่ 1 ต่อเติมอาคาร                       
(ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ห้องฝ่าย
บริหารงานบุคคล) 
 
 

นักเรียนได้เข้ารับการบริการจาก ฝ่าย
บริหารงานทั่วไปในส่วนของงานกิจการนักเรียน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และครูรวมถึงเจ้าหน้าที่
ส านักงานทุกคนมีส านักงานที่ปลอดภัย
สะดวกสบาย เป็นสัดส่วน ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

90% 

10% 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

85% 

15% 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง
อาคาร 
 

นักเรียนมีห้องเรียนที่มีสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย 
เหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ และเอ้ือประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยทุกคน 
 

กิจกรรมที่ 3 ซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน 
 

นักเรียนมีโต๊ะเก้าอ้ีที่มีสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย 
เหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ และเอ้ือประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยทุกคน 
 

กิจกรรมที่ 4 ซ่อมแซมห้องน้ าในอาคาร
เรียน 
 

ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการบริการ
ห้องน้ าภายในอาคารและส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยสะดวกสบาย เป็น
สัดส่วน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมที่ 5 สร้างโรงจอดรถหลังอาคาร 
ศรีโคตรบรูณ์ 
 

 

ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการบริการ
ที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
สะดวกสบาย เป็นสัดส่วน ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมที่ 8 ซ่อมแซมบ้านพักครู 
 
 
 

ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการบริการ
สวัสดิการบ้านพักอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัยสะดวกสบาย เป็นสัดส่วน ท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนรอบโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 

ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการบริการ
ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัยสะดวกสบาย เป็นสัดส่วน ท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบ ารุงไฟฟ้าภายใน        
อาคารเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 

ครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษาได้รับ
การบริการไฟฟ้าภายในอาคารเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยสะดวกสบาย เป็น
สัดส่วน ท าให้สามารถปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพัก
ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 

ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการบริการ
ไฟฟ้าในบ้านพักอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
สะดวกสบาย เป็นสัดส่วน ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า              
ศูนย์กีฬา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 

ครู นักเรียน บุคลาการทางการศึกษาและชุมชน
ที่มาใช้บริการศูนย์กีฬาโรงเรียนปิยะมหาราชา
ลัย ได้รับการบริการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัยสะดวกสบาย  ท าให้สามารถท า
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชา
ลัย 
 

ครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษาได้รับ
การบริการเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคาร
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
สะดวกสบาย  ท าให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบ ารุงระบบประปาห้องน้ า
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

นักเรียนมีห้องน้ า ที่มีสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย 
ถูกสุขอนามัยและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยทุกคนจึงส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนให้
เป็นไปอย่างเต็มที่ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

โครงการซ่อมบ ารุงและจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ 
 

1. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนร้อยละ 90             

เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. สถานที่ในโรงเรียนร้อยละ  90                    

มีความปลอดภัย  

3. อาคารสถานที่ในโรงเรียนร้อยละ 90                   

มีสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. อาคาร สถานที่ในโรงเรียนร้อยละ 90                

มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และ

การจัดกิจกรรม 
 

โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานมีความจ าเป็น

และส าคัญต่อการให้บริการสารสนเทศงาน

ห้องสมุด มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1.ขั้นเตรียมการ (P) 

- เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติ 

ด าเนินการส ารวจราคาวัสดุ 

2.ขั้นด าเนินการ (D) 

- บันทึกขออนุญาตซื้อ  

- ติดต่อบริษัทร้านค้าเพ่ือสั่งซื้อวัสดุ

ด าเนินงาน 

3.ขั้นประเมินผล (C) 

- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

- น าข้อเสนอแนะข้อบกพร่องมาในการ

ด าเนินงานมาปรับปรุง พัฒนาต่อไป 

 
 

1. มีวัสดุสนับสนุนการด าเนินงานห้องสมุด 

2. การด าเนินงานห้องสมุดด้านงานเทคนิค        

งานบริการ มีความสะดวกรวดเร็วและมี

คุณภาพร้อยละ 90 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

โครงการจัดซื้อหนังสือ/สื่อ
ทรัพยากรห้องสมุด 
1.ขั้นเตรียมการ (P) 
- เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติ 
- ประชุมสมาชิกส ารวจหนังสือและรวบรวม
ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2.ขั้นด าเนินการ (D) 
- บันทึกขออนุญาตซื้อหนังสือ 
- ติดต่อบริษัทร้านค้าเพ่ือจัดซื้อหนังสือ 
- จัดหมวดหมู่หนังสือให้บริการในห้องสมุด 
3.ขั้นประเมินผล (C) 
- การสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- สรุปรายงานผล 
4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- น าข้อเสนอแนะข้อบกพร่องมาในการ
ด าเนินงานมาปรับปรุง พัฒนาต่อไป 
 

1.ห้องสมุดโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยมีหนังสือที่

ทันสมัยและตรงกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 

คิดเป็นร้อยละ 80 

2.นักเรียนมีทักษะการอ่าน เลือกอ่านหนังสือ

ตามความสนใจ และมีนิสัยรักการอ่าน 

3.ห้องสมุดโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเป็นแหล่ง

การเรียนรู้ แหล่งสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเป็นทางเลือกท่ี

ห้องสมุดควรจัดสรรให้มีเพ่ืองานด้านการลง

รายการบรรณานุกรมหนังสือ ให้ความ

สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือ

บรรณารักษ์ 

1.ขั้นเตรียมการ (P) 

2.ขั้นด าเนินการ (D) 
3.ขั้นประเมินผล (C) 
4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

1.เจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือบรรณารักษ์สามารถ

ปฏิบัติงานด้านการลงรายการหนังสือ

บรรณานุกรม ได้อย่างเต็มที่ สะดวก รวดเร็ว 

ให้บริการยืม – คืนหนังสือได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวก  

รวดเร็วในการใช้บริการยืน – คืนหนังสือ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
มาตรฐาน โครงการ/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน 

ที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ศิลปะ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกณ์ ที่ทันสมัยในการ
จัดการเรียนการสอนและเพียงพอต่อ
นักเรียน 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและรับความรู้
จากสื่อท่ีมีคุณภาพ 

 

1. มีห้องปฏิบัติการ สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็น

แหล่งเรียนรู้ในการบริการแก่นักเรยีน 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรูแ้ละทักษะทางด้าน
ศิลปะจากสื่อท่ีมีคณุภาพ  
 

 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ MEP 
 

นักเรียนร้อยละ 100 ใช้บริการแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการทางภาษา 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
   กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ
สารเคมี เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติการจริง 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้สื่ออุปกรณ์ อย่าง
ทั่วถึง และได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เกิดการ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 

โครงการพัฒนานักเรียนด้านทักษะการ
เรียนรู้ 
   กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ห้องเรียนคณิตศาสตร์ทุกห้อง 
   กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุสื่อการสอน 
   กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุการทดลองและ
สารเคมี 
  กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อหนังสือเรียนเพ่ิมเติม 
ม.ต้น 
  กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
  กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียนพิเศษ ICT 
 

นักเรียนร้อยละ 100  
- มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี เหมาะแก่การ
จัดการเรียนรู้  
- มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี มีสื่อการเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
- ได้ทดลองปฏิบัติจริง มีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน มีสื่อการเรียนรู้ที่ชัดเจน
เข้าถึงได้ทุกคน  
- มีหนังสือเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม ครบทุกคน 
ตามหลักสูตรที่มีมาตรฐาน 
- ห้องเรียน อาคารเรียน สื่อ ครุภัณฑ์ ร้อยละ 
100 อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา มีสื่ออุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี ให้เรียนรู้และใช้งาน 

ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 
0 

100 

200 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท า 
หนว่ยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียน 
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
ที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดย
คณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

3. จุดเด่น  

 ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          1. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
 2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 5. คณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน า         
ที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างด ี
          6. ครูจัดกิจกรรมท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะชีวิตให้
ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
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4. จุดควรพัฒนา 

 1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ได้ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนโดยการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ดังนี้ 

มาตรฐาน โครงการ/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โครงการบุตรปิยะเอ้ืออาทร 

วัตถุประสงค์ 

1  เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ของผูเ้รียน 

2  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความ

เอื้ออาทรต่อผู้อื่น   

3  เพื่อเสริมสร้างลักษณะสังคมเอือ้อาทรให้เกิดขึ้น

ภายในโรงเรียนและชุมชน 

 

1  ผู้เรียนมีคณุธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ของ 

2  ผู้เรียนมมีนุษยสมัพันธ์ดี  มีความเอื้ออาทรต่อ

ผู้อื่น   

3  โรงเรียนและชุมชนมีลักษณะสงัคมเอื้ออาทร 

 
 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน

โรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 

 2.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ของโรงเรียน 

 3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรู้คณุค่าของ

สิ่งแวดล้อม 

 

 
1.นักเรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียน 

 2.นักเรียนมีส่วนร่วมในพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ

โรงเรียน 

 3.นักเรียนตระหนักและรู้คณุค่าของสิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐาน โครงการ/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โครงการวันแม่แห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน  ครู  และผู้ปกครองได้ร่วมกัน

แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย์   

2. เพื่อเสริมสร้างความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณให้แก่
นักเรียน              
 
 
 

1. นักเรียน  ครู  และผู้ปกครองได้ร่วมกัน

แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย์   

2. นักเรียนได้แสดงความกตัญญูตอ่ผู้มีพระคณุ  

 

 

 โครงการอาเซียนศึกษา โรงเรียนปยิะมหาราชาลัย  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการ

ศึกษามีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  มี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสงัคมพหุ

วัฒนธรรม 

2.  เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผูน้ าและผู้ตามที่

ดีของประชาคมอาเซยีน 

3.  เพื่อพัฒนาจิตส านึกของเยาวชนไทยให้รักบ้าน

เกิดและประเทศชาติยอมรับในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

4.  เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน

และโรงเรียนเครือข่ายเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้น า

เยาวชนอาเซียนได้ปฏิบตัิและแสดงออกอย่าง

สร้างสรรค ์

 

1. นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษามี

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  มีภูมิคุม้กันต่อ

การเปลีย่นแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2.  นักเรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดขีองประชาคม

อาเซียน 

3.  นักเรียนเกิดจติส านึกรักบ้านเกิดและ

ประเทศชาตยิอมรับในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

4.  นักเรียนไดส้ร้างความสมัพันธ์อันดีกับ
โรงเรียนเครือข่ายเปิด 
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มาตรฐาน โครงการ/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

วัตถุประสงค์ 

1  เพื่อให้รู้จักน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2  เพื่อปลูกจติส านึกให้กับนักเรียนได้ตระหนักถึง

ความส าคญัของการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

3  เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มคีวามคดิริเริ่ม

สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก  เสียสละเพื่อส่วนรวม   

มีจิตสาธารณะ  ส่งเสรมิการขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1  นักเรียนรู้จักน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2  นักเรียนมีจิตส านึกตระหนักถึงความส าคญั

ของการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

3  นักเรียนมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ กล้า

แสดงออก  เสียสละเพื่อส่วนรวม   มีจิต

สาธารณะ  ส่งเสรมิการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสกิขา ผ่านการ

พัฒนาตามหลักสูตรพุทธธรรมอยา่งบูรณาการโดย

ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงาม  มีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น  สามารถน าความรู้

ไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและส่งเสรมิ

ให้ผู้เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง

ประสงค ์

 

1. ผู้เรียนได้ใช้หลักไตรสิกขา ผา่นการพัฒนา
ตามหลักสูตรพุทธธรรมอย่างบูรณาการโดย
ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงาม  มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์
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มาตรฐาน โครงการ/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย ได้แก่  
1. โครงการส่งเสริมทักษะด้านการใช้
ภาษาไทย มีกิจกรรม ดังนี้  
    1) กิจกรรมวันสุนทรภู่  
    2) กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

1. นักเรียนได้รับความรู้ด้าน

การใช้ภาษาและใช้ภาษาได้ถูกต้อง 

          2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

มากกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 

1. นักเรียนได้รับความรู้ด้านการใช้ภาษาและ

ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ร้อยละ 90 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95 

แสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้ภาษาได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

แสดงจ านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  

 

โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่

ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ 

วัตถุประสงค์ 

1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการ

ปฏิบัติด้านศิลปะ 

2  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพ

และเห็นคุณค่าด้านศิลปะ 

3  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

1  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาตนเองได้

อย่างเต็มศักยภาพ 

2  ผู้เรียนเกดิสุนทรยีภาพและเห็นคุณค่าดา้นศิลปะ 

3  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหรอืท ากิจกรรมตา่งๆ

ได้เป็นอยา่งด ี
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

มาตรฐาน โครงการ/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน

ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการ

แข่งขันด้านศิลปะ 

 2.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สื่ออุปกรณท์ี่มีคุณภาพ

และครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน 

 3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรู้คณุค่าของ

ศิลปะ 

 

 

 

 

1.นักเรียนมสี่วนร่วมในการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ

ได้เป็นอยา่งด ี

 2.นักเรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะด้านศิลปะจากสื่อ

ที่มีคุณภาพ 

 3.นักเรียนตระหนักและรู้คณุค่าของศิลปะ 
 

 

โครงการมุ่งสู่ความเป็นเป็นเลิศ
ภาษาญี่ปุ่น 
 

 

 

 

 

1.ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาญี่ปุ่น 3.00 ร้อยละ 85 
2.นักเรียนสอบ JLPT ผ่านร้อยละ 50  
3. ผลการแข่งขัน 
.- นร.ได้เหรียญทองการแข่งขันทักษะ
ภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ 
 - นร.ชนะเลิศการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น 
- ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับ
จังหวัด เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค และได้
เหรียญทองในการแข่งขันระดับชาติ 1 
รายการ 

 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่น 
 

1.ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาญี่ปุ่น 3.00 ร้อยละ 80 
2.จัดการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียน 
1 ครั้ง 
3.นักเรียนไม่ได้เข้าค่าย เพราะมีข้อจ ากัดด้าน
เวลาเรียน 
4.นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ 
5.มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

มาตรฐาน โครงการ/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน 
 

 

 

1.นักเรียนได้รับการพัฒนาภาษาจีนจาก

ประสบการณ์ตรงสามารถสื่อสารได้             

2.นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาจีนที่

สูงขึ้น 

3.ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

ภาษาจีน 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

1. นักเรียน ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 

ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ภาคและ

ประเทศ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนทางภาษาสูง

ขึ้น 

3. นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ                      
2.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน 
เขียน ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้                                 
3.เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้             
4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
สร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ                
5.เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียน
ภาษา 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และร่วม
กิจกรรมด้วยภาษากับหน่วยงานต่างๆ  
 
 
 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาท่ีดี 

2.นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนภาษา 

3.นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา

และวัฒนธรรม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

มาตรฐาน โครงการ/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โครงการเรียนกับเจ้าของภาษา 
 

 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาท่ีดี 

2.นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนภาษา 

3.นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา

และวัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน

ห้องเรียนพิเศษ Education Hub 

1  ผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2  ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน 

3  ผู้เรียนให้เกิดทักษะการอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่น และการท างานเป็นทีม 

 

 

 

โครงการเรียนปรับพ้ืนฐาน กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ MEP 
Education Hub 
 
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาท่ีดี 

2.นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนภาษา 

3.นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม 
 

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ภาษาต่างประเทศวัตถุประสงค ์
1.เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ภาษาต่างประเทศ ( จีน เกาหลี ญีปุ่่น 
เวียดนาม อังกฤษ ) 
2.เพื่อส่งเสรมิ พัฒนาให้นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับจังหวัด ภาค 
และประเทศ 
3. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนเข้าร่วมการสอบวัด
ความรู้ทางภาษา 
 

1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาตา่งประเทศดีขึ้น
ร้อยละ 85 
2.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน

ระดับจังหวดั ภาคและ ประเทศ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 

มาตรฐาน โครงการ/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โครงการนิทรรศการนานาชาติโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมต่างประเทศ 
2. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง 
3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มี

ความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 

เสียสละเพ่ือส่วนรวมของสิ่งแวดล้อม 

1. จัดนิทรรศการนานาชาติปลีะ 1 ครั้ง 
2. นักเรียนร่วมกิจกรรมร้อยละ 80  
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติทีด่ีและพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม 
(จัดกิจกรรมโดยการเข้าร่วมกิจกรรมในงานโรงเรียน

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน)

 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวฒันธรรม 
วัตถุประสงค์ 
1.นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองด้าน

ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 

2. ส่งเสริมการร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในต่างประเทศ 
3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และ

ประสบการณ์ระหว่างนักเรียน

แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศกับนักเรียน

ทั่วไป 

 

    

   1. นักเรียนสอบผ่านโครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 15 คน 
  2. ไม่มีครอบครัวรับอุปถัมภ์นักเรียน
แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 
  3. นักเรียนร่วมกิจกรรมร้อยละ 90                    
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับดี
มาก 

 

โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
 
 
 

นักเรียนโครงการห้องเรียน MEP ร้อยละ 100 
ได้ประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมกับครูต่างชาติ  
 

โครงการ English Olympics The 
Outdoor Edition  

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้ประสบการณ์ใน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
- นักเรียนร้อยละ 86 มีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 

มาตรฐาน โครงการ/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โครงการ MEP มารยาทดี มีคุณธรรม  ร้อยละ 100 ของนักเรียน MEP ร่วมโครงการ  
โครงการปกครอง ครู นักเรียนเพ่ือสรุป
ผลงานและเชิดชูเกียรตินักเรียน MEP  

-ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม มี
ความพึงพอใจระดับมาก  

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ห้องเรียน 
MEP และ Education Hub 

นักเรียน ชั้น ป.6 ที่ได้รับการแนะแนว                
มีความพึงพอใจในการแนะแนว 
ประชาสัมพันธ์ห้องเรียน MEP และ 
Education Hub  ร้อยละ 90 ระดับมาก 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้เข้าสู่การทดสอบ 
หรือการแข่งขัน ในระดับทีสูงขึ้น รวมถึง
ในระดับสากล อีกท้ังมีการปลูกฝังให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ 

 
นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน ให้เข้าสู่การทดสอบ หรือการ
แข่งขัน ในระดับทีสูงขึ้น รวมถึงในระดับสากล 
อีกท้ังมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี  
ต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมการสอนและจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
1.คร ูร้อยละ 80 จัดกิจกรรมให้นักเรยีน

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
2.นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้

เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

3.นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงานระดับดีมากขึ้นไป 

1. ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน 

2.นักเรียนร้อยละ 90 สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

3.นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงานระดับ
ดีมาก ขึ้นไป 

 

90% 

10% 

เพียงพอ ไมเ่พียงพอ 
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มาตรฐาน โครงการ/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โครงการพัฒนานักเรียนด้านทักษะการ
เรียนรู้และกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
   กิจกรรมที่ 1 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1-3 
 
 
 
 

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ฯ ร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
จากวิทยากรภายนอก ท าให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้จริง และ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดย
วิทยากรจากภายนอก 
 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
  กิจกรรมที่ 1 สอนเสริม ม.ต้น  
 
 
 

  กิจกรรมที่ 2 สอนเสริม ม.ปลาย 
 
 
 
  กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 
 
  กิจกรรมที่ 4 แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
 
 
 
 

 
 
นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสอนเสริม 
เพ่ิมเติมจากหลักสูตร ให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ 
 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสอนเสริม 
เพ่ิมเติมจากหลักสูตร ให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ 
 
นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และเข้าสู่เวทีสากลทั้งในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 
 
นักเรียนที่มีความสนใจ ร้อยละ 100 ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ และเข้าสู่เวทีสากลทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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มาตรฐาน โครงการ/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่  3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
ห้องเรียนพิเศษฯ ชุมชน สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
  กิจกรรมที่ 1-2 ค่ายวิชาการ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
 
  กิจกรรมที่ 3-4 การปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม.4 ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฯ 
 
กิจกรรมที่ 6 โครงการน าเสนอโครงงาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นักเรียนชั้น ม.5 โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ ร้อยละ 100ได้ร่วมกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ จากวิทยากรภายนอก (ร่วมกับ
โรงเรียนในเครือข่ายฯ) ท าให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้จริง และ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดย
วิทยากรจากภายนอก 
 
นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ ร้อยละ 100ได้ร่วมกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ จากวิทยากรภายนอก (ร่วมกบั
โรงเรียนในเครือข่ายฯ) ท าให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้จริง และ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดย
วิทยากรจากภายนอก 
 
นักเรียนชั้น ม.6 โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ ร้อยละ 100 ได้น าเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ จากวิทยากรภายนอก (ร่วมกับ
โรงเรียนในเครือข่ายฯ) ท าให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้จริง และ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดย
วิทยากรจากภายนอก 
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มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่                
                1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
                3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
                4) จดัท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
                5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
                6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
                7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  
                8) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่
ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุก
คนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมิน
ตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปี
การศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน 
ผู้ปกครองคณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการ              
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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 ตารางที่ 4 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานมาตรฐานที่ 4  

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่  
    1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
    3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้
เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  
    4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
    5) ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
    6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา   
    7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลประเมินคุณภาพภายใน               
    8) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
ประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอ
ผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทาง 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน
เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 

1. โรงเรียนมีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในมีระดับ
คุณภาพดี 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยู่
ในระดับดี 
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3. จุดเด่น 

 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
เน้นการสร้าง ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการ มีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

4. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาด
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
นักเรียน มีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นราย
คน และการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับ 4 : ดีเยี่ยม   

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า  ได้
ระดับดีเยี่ยม โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี 
 
 ทั้งนี้ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผล
ประเมินในมาตรฐานที่ 1  ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจาก



77 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

การมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุง  แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม 
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และ
การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  
 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิด
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับ  ดี  โดยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                  
ให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยในระดับสูง 
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ส่วนที ่3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีโรงเรียนจะ 
น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น 
จากผลการด าเนินงานของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น จุดควร
พัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้ 

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการ
ประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริง
แจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม   

3. มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติและมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระฯ ที่ม ี
การทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 

4. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ 
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น เข้าแถว 
ต่อคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น 

 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
- ผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ

คิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น ควรได้รับ
การฝึกแบ่งเวลาในเรื่องเรียนและกิจกรรมอย่าง
สมดุล     

- นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ
และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่ม
สาระฯ ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
ซึ่งยังพบว่านักเรียนบางส่วนขาดการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร 

และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน           
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น 

2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลต่างๆของทาง
โรงเรียนสู่สังคมให้มากขึ้น 

4. ควรหากลยุทธ์ สร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร
ตระหนักถึงการปฏิบัติงานโดยให้บุคลากรทุกคนได้
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจตรง
ตามศักยภาพ 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

1. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย 
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้

ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจ

ประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 

2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ม.1 – 
ม.6 ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น  
ม.1- ม.6 ให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิด 
การลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของไทย 

4. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพ
ดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

5. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

6. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

7. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

8. ครูจัดกิจกรรมท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะชีวิตให้
ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

  
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1. สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง 

รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาด 
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเอง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยด าเนินการ 
ในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง
ทุกระดับ 

ของนักเรียน 
 
 
2. นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ 

ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 

 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  
2. การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ให้มีความหลากหลายทางด้านหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 

เลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ เน้นการฝึกทักษะในทุกๆด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน 
ในอนาคต และให้โรงเรียนก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง 
 3. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 4. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 5. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 6. การจัดหาบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางผังบริบทของโรงเรียน เพ่ือการวางแผน
โครงสร้างของโรงเรียนในอนาคต 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ 
PISA การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น  เพ่ือให้โรงเรียน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         4. การจัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียนเพ่ือเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน เนื่องจากโรงเรียน
เก่าแก่ก่อตั้งมานาน ดังนั้นในส่วนของอาคารเรียน หลังคา มีความเสียหายและต้องได้รับการซ่อมแซม  
         5. การจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของการซ่อมแซมบ้านพักครู และบ้านพักครู เพ่ือรองรับจ านวน
บุคลากรที่เพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบันมีไม่เพียงพอ และบ้านพักครูช ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก 
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ผลการประเมินภาพรวม 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 3  ดี ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี   

    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 

การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 

สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ 

สอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ 

ท างาน 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

         1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 95 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 95 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

 

รอ้ยละ 95 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 95 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 

  

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 

  

  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
 คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ 
 อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี 
  

  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้  
 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
  

  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล   

 สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี 

  

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 

 สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 

  

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิด
รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
  

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด 

การศึกษา 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 

  

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ 3  ดี ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
ทุกคนมีส่วนร่วม  

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี 

ประสิทธิผล 
ระดับ 3  ดี ระดับ 3 ดี 

  

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ 

การจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
ระดับ 3  ดี ระดับ 3 ดี 

  

 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  

      ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 

ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ             

อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี 

ทั้งนี้ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม

ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของชุมชน

ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการ

บริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการ

วางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการ

ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผล
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ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และ

บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ

พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน สถานศึกษาด าเนินงานตาม

ระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผล

ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวาง

ระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ

ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    

   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

   มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

********************** 

 
ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 

 
เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 
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กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุดเคลื่อนท่ี 

 

 

  
  

  

  

 

นักเรียนกิจกรรมชุมนุมห้องสมุดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

 

   

 

  

 

 

 

 
 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันท่ี 29 กรกฎาคม 2560 
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โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในกิจกรรม “ห้องสมุดสัญจรสู่ชุมชน” 

 

 

   

 

 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันท่ี 29 กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

 

        

 

เข้าร่วมศึกษาดูงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

วันพฤหัสบดีท่ี 9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 

 

 

 

 

      

 

เข้าร่วมศึกษาดูงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

วันพฤหัสบดีท่ี 9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
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กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

 
 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

 
 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารห้องสมุดแสงสิงแก้ว บริเวณด้านหน้าอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารห้องสมุดแสงสิงแก้ว บริเวณด้านในอาคาร นักเรียนใช้บริการอ่านหนังสือ 
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ห้องสมุดชั้น 1 ให้บริการหนังสือทุกหมวดหมู่ บริการยืม – คืน  

คอมพิวเตอร์และวารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดชั้น 2 ให้บริการหนังสือทุกหมวดหมู่ บริการยืม – คืน ห้องอ้างอิง 
ห้องเกียรติยศคุณครูอมรา แสงสิงแก้ว 
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เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2560 พลต ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้วพร้อมคณะได้เดินทางมาเปิด 

ห้องสมุดโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
 

 

อาคารสถานท่ี ได้รับการดูแลให้เป็นระเบียบ สะอาด เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด 

 

ห้องน้ า มีการดูแลรักษาความสะอาด ให้พร้อมใช้งาน 
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โครงการอบรมแกนน านักเรยีนเพื่อนที่ปรึกษา 

YC  เก่งและดี  By..TO BE NUMBER ONE 
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การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 

 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 
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กิจกรรม อาสาท าความดี เพื่อพ่อหลวง 

 

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพนักเรียน เก่ง ดี มีสุข 

   

กิจกรรม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กิจกรรมศึกษาดูงาน พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐาน 

 

กิจกรรมปฏิบัติการทดลองในชั้นเรียน ม. ต้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

กิจกรรมปฏิบัติการทดลองในชั้นเรียน ม.ปลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
กระบวนการระบบจัดส่งข้อมูล รับ ส่ง หนังสือราชการ 

 

 
 

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ี AMSS++ 
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กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" 

         

กิจกรรม วัยใส ใส่บาตร พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

         

กิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทุกเช้าวันพฤหัสบดี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ (รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๒๓ ๔๒๑ - - ๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๖๗ ๓๖๗ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๑๔ ๔๑๓ - - ๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๕๐ ๓๕๐ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖๓ ๓๖๓ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๕๔ ๓๕๓ - - ๑ 

รวม ๒,๒๗๑ ๒,๒๖๗ - - ๔ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๙.๘๒ - - ๐.๑๘ 

  

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ซื่อสัตย์ สุจริต) 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ (ซ่ือสัตย์ สุจริต) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๒๓ ๔๒๑ - - ๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๖๗ ๓๖๗ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๑๔ ๔๑๓ - - ๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๕๐ ๓๕๐ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖๓ ๓๖๓ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๕๔ ๓๕๓ - - ๑ 

รวม ๒,๒๗๑ ๒,๒๖๗ - - ๔ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๙.๘๒ - - ๐.๑๘ 

 

 

   

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีวินัย) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ  (มีวินัย) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๒๓ ๔๒๑ - - ๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๖๗ ๓๖๗ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๑๔ ๔๑๓ - - ๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๕๐ ๓๕๐ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖๓ ๓๖๓ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๕๔ ๓๕๓ - - ๑ 

รวม ๒,๒๗๑ ๒,๒๖๗ - - ๔ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๙.๘๒ - - ๐.๑๘ 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ใฝ่เรียนรู้) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ  (ใฝ่เรียนรู้) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๒๓ ๔๒๑ - - ๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๖๗ ๓๖๗ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๑๔ ๔๑๓ - - ๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๕๐ ๓๕๐ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖๓ ๓๖๓ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๕๔ ๓๕๓ - - ๑ 

รวม ๒,๒๗๑ ๒,๒๖๗ - - ๔ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๙.๘๒ - - ๐.๑๘ 
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 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ (อยู่อย่างพอเพียง) 
ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๒๓ ๔๒๑ - - ๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๖๗ ๓๖๗ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๑๔ ๔๑๓ - - ๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๕๐ ๓๕๐ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖๓ ๓๖๓ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๕๔ ๓๕๓ - - ๑ 

รวม ๒,๒๗๑ ๒,๒๖๗ - - ๔ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๙.๘๒ - - ๐.๑๘ 

 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มุ่งม่ันในการท างาน) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ (มุ่งมั่นในการท างาน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๒๓ ๔๒๑ - - ๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๖๗ ๓๖๖ ๑ - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๑๔ ๔๑๓ - - ๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๕๐ ๓๕๐ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖๓ ๓๖๓ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๕๔ ๓๕๓ - - ๑ 

รวม ๒,๒๗๑ ๒,๒๖๖ ๑ - ๔ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๙.๗๘ ๐.๐๔ - ๐.๑๘ 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รักความเป็นไทย) 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ (รักความเป็นไทย) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๒๓ ๔๒๑ - - ๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๖๗ ๓๖๗ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๑๔ ๔๑๓ - - ๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๕๐ ๓๕๐ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖๓ ๓๖๓ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๕๔ ๓๕๓ - - ๑ 

รวม ๒,๒๗๑ ๒,๒๖๗ - - ๔ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๙.๘๒ - - ๐.๑๘ 

 

  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีจิตสาธารณะ) 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ (มีจิตสาธารณะ) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๒๓ ๔๒๑ - - ๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๖๗ ๓๖๗ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๑๔ ๔๑๓ - - ๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๕๐ ๓๕๐ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖๓ ๓๖๓ - - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๕๔ ๓๕๓ - - ๑ 

รวม ๒,๒๗๑ ๒,๒๖๗ - - ๔ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๙.๘๒ - - ๐.๑๘ 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2560 

คุณลักษณะฯ รักชาติ  ศาสน์  

กษัตริย์ 
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

มุ่งมั่นในการ

ท างาน 
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

นร.ทั้งหมด 

คน 

นร.ที่ได้ระดับ  

ดี ขึ้นไป 

นร.ที่ได้ระดับ  

ดี ขึ้นไป 

นร.ที่ได้ระดับ ดี ขึ้น

ไป 

นร.ที่ได้ระดับ ดี ขึ้น

ไป 

นร.ที่ได้ระดับ  

ดี ขึ้นไป 

นร.ที่ได้ระดับ ดี ขึ้น

ไป 

นร.ที่ได้ระดับ  

ดี ขึ้นไป 

นร.ที่ได้ระดับ  

ดี ขึ้นไป 

ช้ัน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม. ๑ ๔๒๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ 

ม. ๒ ๓๖๗ ๓๖๗ ๑๐๐ ๓๖๗ ๑๐๐ ๓๖๗ ๑๐๐ ๓๖๗ ๑๐๐ ๓๖๗ ๑๐๐ ๓๖๗ ๑๐๐ ๓๖๗ ๑๐๐ ๓๖๗ ๑๐๐ 

ม. ๓ ๔๑๔ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ 

ม. ๔ ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๓๕๐ ๑๐๐ 

ม. ๕ ๓๖๓ ๓๖๓ ๑๐๐ ๓๖๓ ๑๐๐ ๓๖๓ ๑๐๐ ๓๖๓ ๑๐๐ ๓๖๓ ๑๐๐ ๓๖๓ ๑๐๐ ๓๖๓ ๑๐๐ ๓๖๓ ๑๐๐ 

ม. ๖ ๓๕๔ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ 

รวม ๒,๒๗๑ ๒,๒๖๗ ๙๙.๘๒ ๒,๒๖๗ ๙๙.๘๒ ๒,๒๖๗ ๙๙.๘๒ ๒,๒๖๗ ๙๙.๘๒ ๒,๒๖๗ ๙๙.๘๒ ๒,๒๖๗ ๙๙.๘๒ ๒,๒๖๗ ๙๙.๘๒ ๒,๒๖๗ ๙๙.๘๒ 
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๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

๓๕๐ 

๔๐๐ 

๔๕๐ 

รักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย ์

ซื่อสัตย์ สุจรติ มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอ่าน คิด

วิเคราะห์ เขียน 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๕ 

นร.ทั้งหมด 

คน 

นร.ที่ได้ระดับ  

ดี ขึ้นไป 

นร.ที่ได้ระดับ  

ดี ขึ้นไป 

นร.ที่ได้ระดับ ดี 

ขึ้นไป 

นร.ที่ได้ระดับ ดี 

ขึ้นไป 

นร.ที่ได้ระดับ  

ดี ขึ้นไป 

ช้ัน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม. ๑ ๔๒๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ ๔๒๑ ๙๙.๕๓ 
ม. ๒ ๓๖๗ ๓๖๖ ๙๙.๗๓ ๓๖๖ ๙๙.๗๓ ๓๖๖ ๙๙.๗๓ ๓๖๖ ๙๙.๗๓ ๓๖๖ ๙๙.๗๓ 
ม. ๓ ๔๑๔ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ ๔๑๓ ๙๙.๗๖ 
ม. ๔ ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๓๔๙ ๙๙.๗๑ ๓๔๙ ๙๙.๗๑ ๓๕๐ ๑๐๐ 
ม. ๕ ๓๖๓ ๓๖๓ ๑๐๐ ๓๖๓ ๑๐๐ ๓๖๓ ๑๐๐ ๓๖๓ ๑๐๐ ๓๖๓ ๑๐๐ 
ม. ๖ ๓๕๔ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ ๓๕๓ ๙๙.๗๒ 

รวม ๒,๒๗๑ ๒,๒๖๖ ๙๙.๗๘ ๒,๒๖๖ ๙๙.๗๘ ๒,๒๖๕ ๙๙.๗๔ ๒,๒๖๕ ๙๙.๗๔ ๒,๒๖๖ ๙๙.๗๘ 
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ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 

ตวัชีว้ดัที่ ๑ ๔๒๑ ๓๖๖ ๔๑๓ ๓๕๐ ๓๖๓ ๓๕๓ 

ตวัชีว้ดัที่ ๒ ๔๒๑ ๓๖๖ ๔๑๓ ๓๕๐ ๓๖๓ ๓๕๓ 

ตวัชีว้ดัที่ ๓ ๔๒๑ ๓๖๖ ๔๑๓ ๓๔๙ ๓๖๓ ๓๕๓ 

ตวัชีว้ดัที่ ๔ ๔๒๑ ๓๖๖ ๔๑๓ ๓๔๙ ๓๖๓ ๓๕๓ 

ตวัชีว้ดัที่ ๕ ๔๒๑ ๓๖๖ ๔๑๓ ๓๕๐ ๓๖๓ ๓๕๓ 

๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

๓๕๐ 

๔๐๐ 

๔๕๐ 
จ า

นว
นน

ักเ
รีย

น 

ระดับชั้น 

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

ตวัชีว้ดัที่ ๑ ตวัชีว้ดัที่ ๒ ตวัชีว้ดัที่ ๓ ตวัชีว้ดัที่ ๔ ตวัชีว้ดัที่ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


