
 

 

 
 

 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) 

 
 

 

 



๑ 
 

 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย ตั้งอยูเลขท่ี ๔๒ ถนน ปยะมหาราชาลัย แขวง/ตําบล ในเมือง 

 เขต/อําเภอ เมือง จังหวัด นครพนม  สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  

 เปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ คณะผูประเมินไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษา                     

เม่ือวันท่ี ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผูเรียน  ดีเยี่ยม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเยี่ยม 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดีเยี่ยม 
 

จุดเดน  
๑. ดานคุณภาพของผูเรียน  

         ๑. นักเรียนมีการแขงขันในการเรียนสูงจึงสงผลใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
          ๒. นักเรยีนไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ จึงสงผลใหผูเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
          ๓. นักเรียนท่ีเลือกเรียนในโปรแกรมพิเศษโดยเฉพาะ โปรแกรมภาษา  ไดรับการสงเสริมสนับสนุนเพ่ือพัฒนา           

การเรียนรูจากการสื่อสารกับเจาของภาษาโดยตรงภายใตโครงการแลกเปลี่ยน 
          ๔. นักเรยีนมีภาวะดานผูนาํ โดยเฉพาะรุนพ่ีสามารถเปนแบบอยางในการเรยีนรูใหกับรุนนองไดดี 
๒. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
    สถานศึกษามีเอกลักษณสําคัญทางดานวัฒนธรรมองคกรท่ีบุคลากรทุกฝายมีการทุมเทเสียสละ 

เพ่ือการทํางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง  ผูบริหารเปนตนแบบท่ีดีของความมีจิตสาธารณะ   
ทุมเทเสียสละ อุทิศตนเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยกยองและใหเกียรติครู เนนการทํางานรวมกันเปนทีม 
อยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารและการจัดการตามเกณฑของโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูบริหารไดรับรางวัล              
ผูทรงคุณคา OBEC AWARDS  เหรียญทอง ดานการบริหารจัดการ รองผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ  โลรางวัลรองผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดนโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย  

๓. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

     สถานศึกษามีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยถายทอดกลยุทธและวิธีการผานนวัตกรรมของ 
องคกรจากรุนสูรุน  ไดขอคนพบความสําเร็จในการดําเนินการตามรูปแบบและวิธีการเดิมซ่ึงมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องจริงจังตามกรอบของคณะกรรมการและผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงในการดําเนินงานมีการเชื่อมโยงกับคร ู                  
ท่ีเก่ียวของทุกระดับ มีการพัฒนาเขมขนข้ึน ใชกระบวนการวัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการนํา 
ขอมูลผลการประเมินไปใชปรับปรุงตามตัวชี้วัดสามารถเปนตนแบบได  
 



๒ 
 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

ดานคุณภาพของผูเรียน  
  ๑. การสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนเพ่ือฝกทักษะการสรางองคความรูไดดวยตนเอง

เพ่ิมมากข้ึน 
  ๒. การปรับและพัฒนากระบวนการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีการสะทอนขอมูลปอนกลับ                            

การพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะตามนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด หรือภาครัฐ  
 

ดานคุณภาพของผูเรียน  
 สถานศึกษาไดรับการนิเทศติดตามผลจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และ
หนวยงานองคกรภาครัฐ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณ เสนอแนะ
แนวทางการดําเนินงาน ใหการยอมรับยกยองชมเชย ในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการจึงขอใหรักษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางนี้ไวตลอดไป 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๓ ป 
 

ขอเสนอแนะ  
ดานคุณภาพของผูเรียน   
๑. นักเรียนควรไดรับการสงเสริมการเรียนรูดานการฝกปฏิบัติจริงท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัดของหลักสูตร สงเสริมทักษะการสรางและสรุปองคความรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง ใหเหมาะสมตาม
ธรรมชาติวิชา โดยเฉพาะในเนื้อหาท่ีตองลดการบรรยายของครูใหนอยลง เชน วิทยาศาสตร 
          ๒.สงเสริมใหนักเรียนไดประเมินผลงานดวยตนเองและเพ่ือนเพ่ิมมากข้ึน พรอมท้ังสะทอนผล           
การประเมินใหนักเรียนไดรับรูถึงสิ่งท่ีเขาตองพัฒนาใหมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑  ป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  

ดานคุณภาพของผูเรียน  
     สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานผูเรียนในทุกกลุมสาระ            

การเรียนรู ภายใตรูปแบบการดําเนินงานตาม  PY STAR  MODEL ซ่ึงสงผลตอคุณภาพดานผูเรียนใหมีความ

นาเชื่อถือได เปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตนสังกัด ดังปรากฏจาก เกียรติบัตร โลรางวัลท่ีไดรับ 

ดังนั้นเพ่ือใหการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามรูปแบบ  PY  STAR  MODEL มีเปนระบบชัดเจน  

เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังบุคลากรมีความเขาใจท่ีตรงกันสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามรูปแบบของ  MODEL  

ท่ีกําหนดรวมท้ังเปนการพัฒนาสูนวัตกรรม ( Innovation )  เปนแบบอยางท่ีดีแกสถานศึกษาอ่ืน ๆ จึงควร

ดําเนินการดังนี้ 

 ๑. สรางความเขาใจแกบุคลากรผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ใหเขาใจตรงกันในความหมาย หรือนิยาม ของ      
PY STAR MODEL กลาวคือ การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของแตละตัว รวมท้ังการนําไปใชในการขับเคลื่อน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน ใหมีความเปนระบบสอดคลองกับธรรมชาติวิชา  ดังตัวอยางการกําหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ  PY STAR MODEL ตอไปนี้ 



๓ 
 

 

 

  PY: Pride & Yield หมายถึง ผลงานเชิงประจักษท่ีเปนความภาคภูมิใจของปยะมหาราชาลัย นั่นคือ

เปาหมายของการพัฒนา 

 STAR MODEL: รูปแบบหรือวงจรการพัฒนา 

 S: Standard หมายถึง มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษาแตละกลุมสาระ                 

การเรียนรู (การบริหารและการจัดจะหมายถึงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน/วิสัยทัศน/เปาประสงค) 

 T: Team and Technology หมายถึงเทคนิคท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการทํางานเปนทีมของ

แตละกลุมสาระการเรียนรู และสื่อเทคโนโลยีท่ีใช 

 A: Assess หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติเนื้อหาสาระการเรียนรู 

 R: Review หมายถึง การทบทวน ซอมเสริม ปรับปรุงคุณภาพนักเรียน และรายงานผล 

                 การขับเคลื่อนตาม  รูปแบบ STAR  MODEL จะชวยใหทราบปญหาการเรียนรูของนักเรียน                

ท่ีนําสูการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

 ๒. ควรจัดทําเปนเอกสารคูมือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรูสูความเปนเลิศทางวิชาการ    
ของแตละกลุมสาระการเรียนรู  ซ่ึงมีการจัดทําไวแลวแตขาดความเปนระบบท่ีชัดเจน แตละกลุมสาระการเรียนรู
ยังดําเนินการไปคนละวงจร ดังนั้นจึงควรพัฒนา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ของแตละกลุมสาระการเรียนรู     
ใหเปนระบบครบวงจร ตามรูปแบบ PY STAR  MODEL ท่ีชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน 

สรุปประเดน็จากหนวยงานตนสังกัด    

 สถานศึกษาควรสรางระบบบริหารคุณภาพ SK System  โดยออกแบบระบบงานในโรงเรียนภายใต
แนวคิด PY STAR  MODEL รักษามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องและเปนตนแบบให
สถานศึกษาอ่ืน 
 

สรุปผลการประเมินความโดดเดน  
            สถานศึกษามีความโดดเดน คือ การพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาท้ัง                   
ดานคุณภาพผูเรียน  ดานการบริหารและการจัดการ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เปนท่ียอมรับของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังจะเห็นไดจากรางวัลชนะเลิศในการประกวดกิจกรรมทาง
วิชาการท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ อุปกรณการเรียน
การสอนอยางตอเนื่องจากชุมชน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ     
(O-NET) สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาตอเนื่องมากกวา ๓ ป ท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเปนแบบอยาง  มี
นวัตกรรมโดยกําหนดเปน MODEL ซ่ึงสถานศึกษากําหนดเองโดยการประยุกตจากทฤษฎีการพัฒนาตามวงจร
คุณภาพ PDCA  คือ PY STAR MODEL 
 

 

 

 



๔ 
 

 

 

ตอนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  

๑. โรงเรียนปยะมหาราชาลัย ตั้งอยูเลขท่ี ๔๒   ถนน ปยะมหาราชาลัย  แขวง/ตําบล  ในเมือง 

     เขต/อําเภอ  เมือง จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย ๔๘๐๐๐  โทรศัพท๐๔๒ – ๕๑๑๖๔๗ 

     โทรสาร ๐๔๒ – ๕๑๑๖๔๗  E-mail piya_school@hotmail.com  Website http://www.piya.ac.th   

๒. หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

๓. สรุปขอมูลสําคัญของสถานศึกษา 
๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแตชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๑  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
๓.๒ จํานวนผูเรียน จําแนกตามระดับชั้น ดังนี้ 

ระดับชั้นท่ีเปดสอน 
จํานวน

หองเรียน 

จํานวน 
ผูเรียนปกติ (คน) 

จํานวน 
ผูเรียน   

ท่ีมีความตองการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑๑ ๙๗ ๑๔๓ ๖๒ ๘๑ ๓๘๓ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๑๑ ๑๐๘ ๑๓๒ ๖๙ ๗๗ ๓๘๖ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑๑ ๑๒๔ ๑๘๐ ๕๒ ๖๑ ๔๑๗ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๐ ๘๕ ๑๒๒ ๔๐ ๘๑ ๓๒๘ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๐ ๘๔ ๑๕๔ ๔๐ ๗๕ ๓๔๔ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๐ ๘๑ ๑๔๗ ๔๖ ๗๐ ๓๔๔ 

รวม ๖๓ ๕๗๙ ๘๖๙ ๓๐๙ ๔๔๕ ๒,๒๐๒ 
รวมท้ังส้ิน ๖๓ ๕๗๙ ๘๖๙ ๓๐๙ ๔๔๕ ๒,๒๐๒ 

 ๓.๓ ขอมูลบุคลากร (ไมนับซํ้า) 
: ผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน    ๒ คน 
: คร/ูผูดูแลเด็ก การศึกษาปฐมวัย  จํานวน     - คน 

  : ครูประถมศึกษา    จํานวน     - คน 
  : ครูมัธยมศึกษา    จํานวน    ๑๔๒ คน 
  : บุคลากรสายสนับสนุน   จํานวน     ๔๐ คน 

สรุปอัตราสวน 
 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ระดับมัธยมศึกษา 

: อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : ครู  เทากับ ๑๙. : ๑ 
: อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : หอง  เทากับ ๓๔. : ๑ 
: มีจํานวนครู  ครบชัน้  √  ครบชั้น    ไมครบชั้น  ในระดับชั้น......................... 
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๑๕. : สัปดาห  

 *หมายเหตุ การนับจํานวนจํานวนครูหรือผูดูแลเด็กใหนับเฉพาะผูท่ีทําสัญญาตั้งแต ๙ เดือนข้ึนไปเทานั้น 
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ตอนท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ดานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน   
ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษามีการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงคท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการประกัน 

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาชาติระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวิธีปฏิบัติท่ีดี(Best Practice)ในการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการทุกกลุมสาระการเรียนรู  และวิธีปฏิบัติ  

ดังกลาว คือ PY STAR  MODEL เปนรูปแบบท่ีสถานศึกษาประยุกตจากวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA จากการ

ดําเนินงานตามรูปแบบดังกลาวสงผลใหคุณภาพนักเรียนเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตนสังกัด ดังจะเห็นจากการ

ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนเยาวชนไทยไปเขารวมการแขงขันหุนยนตนานาชาติ International Youth Robot 

Competition ๒๐๑๙ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใตระหวางวันท่ี  ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผลปรากฏวา ไดรับรางวัล

ดังนี้ ๑).รางวัลชนะเลิศ หุนยนตกูภัย (Autonomous Rescue)  ๒)รางวัลรองชนะเลิศ หุนยนตกูภัย 

(Autonomous Rescue)  และ ๓).รางวัลรองชนะเลิศ หุนยนตขนสงอุปกรณ (Transporter) นอกจากนี้

นักเรียนยังไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจําลอง “จากสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา และผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ท้ังระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ มัธยมศึกษาปท่ี ๖ มี

พัฒนาการสูงข้ึนอยางตอเนื่องมากกวา  ๓ ป  และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ซ่ึงแสดงคุณภาพดานผูเรียนดี

เยี่ยม 

สรุปการประเมินดานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
  จุดเดน  

๑. นักเรียนมีการแขงขันในการเรียนสูงจึงสงผลใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
๒. นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
๓.นักเรียนท่ีเรียนรูในโปแกรมพิเศษโดยเฉพาะดานภาษา ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหไดรับการพัฒนา

จากการสื่อสารกับเจาของภาษาโดยตรงภายใตโครงการแลกเปลี่ยน 
๔.นักเรียนมีภาวะผูนําโดยเฉพาะรุนพ่ีสามารถเปนแบบอยางในการเรียนรูใหกับรุนนองไดดี 

  จุดท่ีควรพัฒนา   
๑.การสงเสริมใหนักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเองเพ่ิมมากข้ึน 
๒.การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ท่ีมีการสะทอนขอมูลปอนกลับใหนักเรียนไดทราบผลการ

เรียนรูและแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
  ขอเสนอแนะ  

๑.การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง และสรุปองคความรูจากการปฏิบัติ           
ดวยตนเอง  ท่ีเหมาะสมตามธรรมชาติวิชา โดยเฉพาะในเนื้อหาท่ีตองลดการบรรยายของครูใหนอยลง เชน 
วิทยาศาสตร 
           ๒.สงเสริมใหนักเรียนไดประเมินผลงานดวยตนเองและเพ่ือนเพ่ิมมากข้ึน พรอมท้ังสะทอนผลการ
ประเมินใหนักเรียนไดรับรูถึงสิ่งท่ีเขาตองพัฒนาใหมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑  ป 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี 
           สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานผูเรียนในทุกกลุมสาระ            

การเรียนรู ภายใตรูปแบบการดําเนินงานตาม  PY  STAR  MODEL ซ่ึงสงผลตอคุณภาพดานผูเรียนใหมี       

ความเชื่อถือได เปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตนสังกัด ดังปรากฏจาก เกียรติบัตร โลรางวัล           

ท่ีไดรับ ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามรูปแบบ PY  STAR  MODEL เปนระบบ

ชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังบุคลากรมีความเขาใจท่ีตรงกัน สามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามรูปแบบของ 

MODEL ท่ีกําหนด รวมท้ังเปนการพัฒนาสูนวัตกรรม ( Innovation ) เปนแบบอยางท่ีดีแกสถานศึกษาอ่ืนๆ            

จึงควรดําเนินการดังนี้ 

 ๑. สรางความเขาใจแกบุคลากรผูท่ีมีสวนของ ใหเขาใจตรงกันในความหมาย หรือนิยาม ของ PY STAR  

MODEL กลาวคือ การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของแตละตัว รวมท้ังการนําไปใชในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ใหมีความเปนระบบสอดคลองกับธรรมชาติวิชา  ดังตัวอยางการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

PY  STAR  MODEL ตอไปนี้ 

  PY: Pride & Yield หมายถึง ผลงานเชิงประจักษท่ีเปนความภาคภูมิใจของปยะมหาราชาลัย นั่นคือ

เปาหมายของการพัฒนา 

 STAR MODEL: รูปแบบหรือวงจรการพัฒนา 

 S: Standard หมายถึง มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษาแตละกลุมสาระ                 

การเรียนรู(การบริหารและการจัดการจะหมายถึงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน/วิสัยทัศน/เปาประสงค) 

 T: Team and Technology หมายถึงเทคนิคท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการทํางานเปนทีมของ

แตละกลุมสาระการเรียนรู และสื่อเทคโนโลยีท่ีใช 

 A: Assess หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติเนื้อหาสาระการเรียนรู 

 R: Review หมายถึง การทบทวน ซอมเสริม ปรับปรุงคุณภาพนักเรียน และรายงานผล 

                 การขับเคลื่อนตาม  รูปแบบ STAR  MODEL จะชวยใหทราบปญหาการเรียนรูของนักเรียน                

ท่ีนําสูการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

 ๒. ควรจัดทําเปนเอกสารคูมือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรูสูความเปนเลิศทางวิชาการ    
ของแตละกลุมสาระการเรียนรู  ซ่ึงมีการจัดทําไวแลวแตขาดความเปนระบบท่ีชัดเจน แตละกลุมสาระการเรียนรู
ยังดําเนินการไปคนละวงจร ดังนั้นจึงควรพัฒนา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ของแตละกลุมสาระการเรียนรู     
ใหเปนระบบครบวงจร ตามรูปแบบ PY STAR  MODEL ท่ีชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน 
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๒. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
 

ผลการดําเนินงาน 
  สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการประจําปท่ีมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตาม

เปาหมายท่ีกําหนด  ปรับวิสัยทัศน และพันธกิจ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สอดคลองกับ

สภาพปญหาความตองการ  มีรูปแบบกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดอยางเปนระบบตอเนื่อง ภายใตรูปแบบ หรือ MODEL  คือ  PY STAR 
MODEL ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีสถานศึกษาไดประยุกตใชทฤษฎีตามวงจรคุณภาพ PDCA บุคลากรท้ังในและนอก
สถานศึกษาใหความรวมมืออยางจริงจัง และตอเนื่อง สรางศิษยเกาท่ีมีความเขมแข็ง มีความรัก หวงแหน
สถานศึกษา กระบวนการในการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาตามรูปแบบ PY STAR 
MODEL  สรุปได ดังนี้ 

 
 

 
 

สรุปการประเมินดานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
      จุดเดน  

  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนนการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ภายใตรูปแบบกระบวนการบริหารและการจัดการตาม PY Star Model ซ่ึง
สถานศึกษาไดประยุกตใชจากทฤษฎีวงจรคุณภาพ  PDCA  ผูบริหารมีความทุมเท เสียสละเปนแบบอยางท่ีดี  มี
ความมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้ัง ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

PY : เปาหมายผลงาน               
เชิงประจักษ  /ความ

ภาคภูมิใจ 

S:Standard =
มาตรฐานการศึกษา 

T:Team&Technology=
การรวมมือในการพัฒนาโดย

ใชสื่อเทคโนยี 

A:Accountability
/Assess=
ตรวจสอบ/
ประเมินผล 

R:Review= สรุป
รายงานผล 

แผนกลยุทธ์ หลักสูตร

สถานศกึษา 
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ผูเรียนเปนสําคัญอยางเปนระบบ และมีคุณภาพท่ีมีความเชื่อถือได สงผลตอผลลัพธของการดําเนินงานใหเปนท่ี
ยอมรับของชุมชน หนวยงานตนสังกัด ดังจะเห็นจากการไดรับสนับสนุนดานงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ จัดหาสื่อ
แหลงเรียนรูท่ีทันสมัยอยางตอเนื่อง อาทิ อาคารเอนกประสงค/โรงยิมขนาดใหญ  อุปกรณดนตรีท้ังดนตรีไทย  
ดนตรีสากล ฯลฯ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ความชัดเจนของรูปแบบในการบริหารและการจัดการตามรูปแบบ PY Star Model กับการนําไปใช   

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ขอเสนอแนะ  

  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสรางความเขาใจแกบุคลากรทุกภาคสวนท่ีมีสวนไดเสียกับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  เก่ียวกับการนํารูปแบบ PY Star Model สูการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาใหมีความชัดเจน
เขาใจตรงกัน จัดใหบุคลากรไดศึกษาทําความเขาใจในวงจรแตละ MODEL ใหเขาใจสามารถวางแผนในการ
พัฒนา ปรับปรุงท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
             

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี  

  ผูบริหารสถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีกระบวนการบริหารและ            
การจัดการท่ีเปนรูปแบบเปนระบบ มีการประยุกตใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของ พัฒนาเปนรูปแบบบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ตามรูปแบบ PY Star Model  ซ่ึงผลของการบริหารและจัดการสะทอนใหผลการประเมินคุณภาพ         
มีความเชื่อถือได ดังจะเห็นจากคุณภาพดานผูเรียน เชน ผลการทดสอบระดับชาติสูงตอเนื่องมากกวา ๓ ป            
การเขาแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับนานาชาติท่ีตอเนื่อง ซ่ึงเปนความโดดเดนของสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาใหเปนแบบอยางท่ีดีแกสถานศึกษาอ่ืน ๆ  โดยการจัดทําเปนเอกสารคูมือการบริหารสถานศึกษาตาม
รูปแบบ PY Star Model   ใหชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน ดังแนวทางตอไปนี้ 

๑) S: Standard หมายถึง มาตรฐานการศึกษาชาติ จัดใหครูบุคลากรศึกษาวิเคราะหมาตรฐาน
การศึกษาชาติเพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคท่ีครอบคลุมสอดคลอง 

๒) T: Team and Technology หมายถึง การกําหนดโครงสรางการบริหาร การมอบหมายงาน 

กําหนดคณะผูรับผิดชอบในการประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน เนนการมีสวนรวม 

๓) A: Assess หมายถึง การตรวจสอบ นิเทศติดตามผล 

๔) R: Review หมายถึง การสรุปรายงานผล 

การขับเคลื่อนตามรูปแบบ PY STAR  MODEL ควรใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเปนสวนหนึ่งใน 
การบริหารและการจัดการ จะสะทอนใหเห็นผลการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
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๓. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

  ผลการดําเนินงาน 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสถานศึกษาสงเสริมใหครูบุคลากรในสถานศึกษา             

ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังมีสวนรวมท้ังในการดําเนินงาน

โครงการตาง ๆ จัดใหมีหลักสูตรสถานศึกษาสูมาตรฐานสากลอยางเปนระบบ เริ่มจากการวิเคราะหหลักสูตร   

การวิเคราะหผูเรียน การนําหลักสูตรสูการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน หองเรียน มีการจัดโปรแกรม

การเรียนรูหลากหลายสงเสริมศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ อาทิ Mini  English Program,  

SC : หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  SCG : หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี 

LG : หองเรียนพิเศษสายภาษา หองคอมพิวเตอร  หองสมุด สมารทโฟน ผูเรียนเกิดการเรียนรู ทุกท่ี ทุกเวลา 

ของโรงเรียนสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาเปนแบบอยางในการยกระดับและรักษา

ระดับคุณภาพการศึกษา ชุมชน ผูปกครอง ศิษยเกาใหการสนับสนุนสื่ออุปกรณในการจัดการเรียนการสอน            

อยางตอเนื่อง สงผลใหครูบุคลากรสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีสนองตอความถนัด ความสนใจของผูเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

         สรุปการประเมินดานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

จุดเดน  

 ครูมีกระบวนการถายทอดประสบการณและความสําเร็จในการรักษาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบองคกร
ท่ีมีองคความรูเชิงประจักษและเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง และมีการถายทอดความรู ประสบการณผาน
วัฒนธรรมองคกรของความเปนครูจากรุนสูรุนอยางตอเนื่อง มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  ไดแก  การพัฒนา                
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามรูปแบบ PY STAR MODEL และ            
ใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมสอดคลองกับธรรมชาติรายวิชาในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

จุดท่ีควรพัฒนา  

สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาดาน     

ความคิดสรางสรรค  โดยบูรณาการความรูท่ีตอยอดในการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมของผูเรียน 

ขอเสนอแนะ  
สถานศึกษาควรใหครูบุคลากรในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการประชุม ระดมความคิดและรวมมือใน

การกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  ใหมีรูปแบบท่ีเปนระบบชัดเจน           
เพ่ิมมากข้ึน เนนการวิจยัในชัน้เรียนเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมท่ีสรางโอกาสใหผูเรียน
ทุกคนมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติจริง  สงเสริมทักษะใหผูเรียนไดวิเคราะหผลการเรียนรูของตนเองเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูโดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถตอยอดในการสรางนวัตกรรม(ชิ้นงาน/ผลงานจาก               
การเรียนรู) ใหมีคุณภาพสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๓  ป 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี  

 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดการเรียนการสอนเนน          

ผูเรียนเปนสําคัญระดับ ยอดเยี่ยม  มีกระบวนการถายทอดประสบการณและความสําเร็จในการรักษาคุณภาพ

การศึกษาในรูปแบบองคกรท่ีมีองคความรูเชิงประจักษเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  

ไดแก  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามรูปแบบ PY STAR 

MODEL สงผลตอการยกระดับคุณภาพผูเรียน ผลการทดสอบระดับชาติสูงตอเนื่องมากกวา ๓ ป จนเปนท่ี

ยอมรับของหนวยงานตนสังกัด และเปนตนแบบท่ีดีแกสถานศึกษาอ่ืนๆ  ท้ังดานผูบริหาร ดานครู และปจจัย

ภายนอกท่ีเปนโอกาส คือการยอมรับจากตนสังกัด หรือสถานศึกษาอ่ืนๆ และความเชื่อถือศรัทธาจากผูปกครอง

และชุมชน สถานศึกษาจึงควรถอดบทเรียนความสําเร็จในการรักษามาตรฐานคุณภาพผูเรียนไดแก วิธีปฏิบัติท่ีดี 

(Best Practice)  ซ่ึงมีการจัดทําคูมือในบางรายวิชา ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรสงเสริมใหมีการจัดทํา                    

เปนนวัตกรรมตนแบบใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหเปนระบบตามรูปแบบ PY STAR MODEL  
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การประเมินความโดดเดน 
ผลการประเมินความโดดเดน  

ความโดดเดน ระดับคุณภาพ 
๑.  ดานคุณภาพผูเรียน 
ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
หุนยนตไดเขาแขงขันท่ีประเทศเกาหลี และ
ไดรับรางวัลชนะเลิศ และไดรับรางวัล
นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ป ๒๕๖๐ 

 √   เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เปนตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถ่ิน/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดน 

๒.  ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. โรงเรียนไดรับรางวัลสถานศึกษา
ตนแบบระบบบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษา IQA  AWARD 
๒.รางวลัโรงเรียนพระราชทาน ประเภท
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ป ๒๕๖๐ 

      เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
  √  เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เปนตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถ่ิน/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดน 

๓. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญรางวัล
สถานศึกษาตนแบบระบบบริหารจดัการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือ
ประกันคุณภาพการศึกษา IQA  
AWARD ป ๒๕๖๑ 
๑)โลรางวัลตนแบบโรงเรียนขยาย
เครือขายศูนยครอบครัวพอเพียง ป 
๒๕๖๒ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๒) ครูผูสอนไดรับรางวัล ครูผูสอนยอด
เยี่ยม OBEC   AWARD ระดับภาค 

      เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
  √  เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เปนตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถ่ิน/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดน 

 

บริบทของสถานศึกษา    
            โรงเรียนปยะมหาราชาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ตั้งอยูเลขท่ี ๔๒ 
ถนน ปยะมหาราชาลัย  ตําบล ในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เปนโรงเรียนขนาดใหญ  มีพระยา
อดุลยเดชสยามเมศวรภักดีขอพระบรมราชานุญาตใชชื่อโรงเรียนวา “ปยะมหาราชลัย“ ในป พ.ศ.๒๔๕๕ เปดการ
เรียน การสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  มีเขตพ้ืนท่ีบริการ เทศบาลเมืองนครพนม        
ตําบลหนองญาติ  เปนชุมชนเมือง ประชากรรอบๆ โรงเรียนประกอบอาชีพคาขาย ชุมชนใหการสนับสนุน
งบประมาณ อุปกรณในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปละหลายลานบาทโดยผู อุปการะหลัก  คือ          
พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว  มีรูปแบบในการจัดการศึกษาเปนของตนเอง คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบ PY STAR MODEL 
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โอกาส 

 ผูปกครองและชุมชนใหการสนับสนุนดานงบประมาณดานอาคารสถานท่ี ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เคยดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีโรงเรียนปยะมหาราชาลัย ปจจุบัน
เกษียณอายุราชการแลว จึงทําใหการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีความตอเนื่อง รวมท้ังประธานเครือขาย
ชุมชน ประธานเครือขายผูปกครอง และศิษยเกามีความเขมแข็ง รวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพได
ตอเนื่อง 

 อุปสรรค 

 โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนเมืองคอนขางแออัด การจราจรคอนขางลําบากมีรถยนตวิ่งผานจํานวนมาก 

โดยเฉพาะรถท่ีรับ-สงบุตรหลานท้ังนี้เพราะมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ วิทยาลัยเทคนิคและ

หนวยงานภาครัฐ อยูรอบๆ บริเวณโรงเรียน รวมท้ังอาคารสถานท่ีของโรงเรียนตั้งอยูสองฝากถนนเวลานักเรียน

เดินเรียนไปแตละฝง เสี่ยงตออันตรายบุคลากรในโรงเรียนจึงตองมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยท่ีดี 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
 สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารและการจัดการดวยวิธีปฏิบัติท่ีดี(Best Pratice)สูความเปนเลิศ        

ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรูปแบบท่ี

สถานศึกษาใชในการพัฒนาไดมีการประยุกตใชทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA  แสดงใหเห็นถึงความเปนระบบ

เชื่อถือได และมีการดําเนินการตอเนื่องจากรุนสูรุน รวมท้ังชุมชน ศิษยเกามีความเขมแข็งรวมมือในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาชวยใหสถานศึกษามีความโดดเดนเปนตนแบบแกสถานศึกษาอ่ืน 

  ท้ังนี้สถานศึกษาสามารถพัฒนากรอบแนวคิดและวิธีการขับเคลื่อนดังกลาวใหมีความเปนระบบ               

ท่ีชัดเจนมากข้ึน ตลอดจนบุคลากรมีความเขาใจตรงกัน สามารถนํารูปแบบวิธีดําเนินการสูความเปนเลิศท่ี            

เปนเอกลักษณ เปนนวัตกรรมของปยะมหาราชาลัยไปประยุกตใชไดเปนอยางดี มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเหมาะสม

ตามบริบทของแตละกลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู  ควรมีการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของรูปแบบ MODEL 

ท่ีชัดเจน และจัดประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความเขาใจในแนวทางการขับเคลื่อนแกบุคลากร ตลอดจน                            

ใชกระบวนการวิจัยในการขับเคลื่อนเพ่ือใหไดขอคนพบท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  



๑๓ 
 

 

 

คํารับรองของคณะผูประเมิน 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว 

  ตรวจสอบคําผิด การใชภาษา 

 ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ. กําหนด 

 ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน                 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม และการประเมินความโดดเดนเฉพาะทาง 

รายช่ือ ตําแหนง ลงช่ือ 
๑ นางปรีระดา  ปริปุรณะ ประธาน 

      
๒. นางเทียมจันทร  แสศรี กรรมการ 

      
๓. นางสาวจรัญญาภรณ  พจนธีรมนตร ี กรรมการและเลขานุการ             
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