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ค าน า 

 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545      
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาด าเนินการ 1) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  8  องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ และให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาเน้นความต่อเนื่อง 2) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา    
โดยต้นสังกัด  3) เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  4) น าผล
การประเมิน ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้น โรงเรียนพิมายวิทยา ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีกการศึกษาและ
ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา 2559  เสนอต่อเขตพ้ืนที่  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์   
เพ่ือเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับ 
เขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน    
โดยเขตพ้ืนที่  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือ 
ในการจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ คงจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กล่าวแล้วข้างต้นของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป  
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 

                                                    
 
 

                                                        (นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง) 
                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 

 

 

 

 



 

 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ก าหนดไว้
ชัดเจนในมาตรา 48  ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
เป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนพิมายวิทยา จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร 
และคณะครูให้มีส่วนร่วม เพ่ือได้แนวทางการพัฒนา แนวทางการปฏิบัติพร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวม  
ข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 
                               (นายดนัย  ตั้งเจิดจ้า) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                  โรงเรยีนพิมายวิทยา 
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ส่วนที่  1  ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพิมายวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 397 ถนนอนันทจินดา ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โทรศัพท์ 0 -4447-1105 โทรสาร 0-4447-1282 ต่อ 14   
website www.pm.ac.th  Email phimai@obec.go.th  ท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 189 ไร่11ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการประกอบด้วย เขตพ้ืนที่บริการ 102 หมู่บ้าน 
ได้แก่ ต.ในเมือง บ้านในเมือง หมู่ที่ 1 บ้านในเมือง หมู่ที่ 2 บ้านส่วย บ้านขาม บ้านกอก บ้านนางเหริญ บ้านม่วง 
บ้านวังหิน บ้านดอนแซะ บ้านวังกลาง  บ้านขี้เหล็ก บ้านทองหลาง บ้านดง  บ้านประตูชัย บ้านน้อย บ้านใหม่
สามัคคี บ้านเมรุพรหมทัต  บ้านวังหิน  บ้านท่าสงกรานต์  บ้านท่าส าโรงชัย  ต.ดงใหญ่  บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 1
บ้านโนนโชงโลง บ้านศาลา บ้านข่อยงาม บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านขามใต้ บ้านกล้วย บ้านโนนขาม บ้านมะกอก 
บ้านซาด บ้านรัตนภพ  บ้านส าโรง-ช่องแมว บ้านดงเย็น บ้านโนนกุ่ม ต.กระชอน บ้านกระชอน บ้านดงน้อย 
บ้านกระเบื้อง บ้านหว้า บ้านโนนตะแบก บ้านโนนพุทรา บ้านตูมเมือง บ้านโนนท่อ บ้านโนนผักชี บ้านเมอืง 
บัวน้อย  บ้านโนนส าโรง บ้านเมืองบัวใหญ่ บ้านไทรโยก ต.ธารละหลอด  บ้านตูม บ้านยางบ้านละหลอด  
บ้านโนนหลักกี่ บ้านกระหาด บ้านโนนสูง บ้านหวาย บ้านวังม่วง บ้านขามตามุก บ้านมะค่า บ้านโนนกราด  
หมู่ที่ 12 บ้านโนนกราด หมู่ที่ 13 บ้านโนนโพธิ์  บ้านยางน้อย ต.ชีวาน บ้านชีวาน บ้านหมัน บ้านโนนพะเนียม 
บ้านทับควาย บ้านซาด บ้านโนนสามัคคี บ้านวัด บ้านดอนน้ าซับ  บ้านโนนตะโก  ต.กระเบื้องใหญ่  บ้านเตย 
บ้านกระเบื้องน้อย บ้านต าแย บ้านกระเบื้องใหญ่ บ้านไผ่ บ้านโนนกระสังข์ บ้านท่ามะเขือ บ้านโนนทอง   
บ้านจะบก บ้านโนนเสว ต.ท่าหลวง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 1 บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว บ้านโนนม่วง 
บ้านจารย์ต ารา บ้านสนุ่น บ้านตะคร้อ บ้านขามกลาง บ้านป่ายาง บ้านงิ้วพัฒนา บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 11    
ต.สัมฤทธิ์ บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านช่องโค บ้านท่าแดง บ้านป่ารัง บ้านซึม บ้านพุทรา 
บ้านหัวท านบ บ้านคล้า บ้านตาล บ้านคลองนมวัว บ้านสินสมบูรณ์  บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา บ้านส าเร็จ   
ต าบลรังกาใหญ่ บ้านฉกาจ  บ้านช่องโค 
 ประวัติโดยย่อ  ค าขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
 โรงเรียนพิมายวิทยา ตั้งอยู่ที่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ถนนอนันทจินดา  ต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา หรือท่ีประชาชนทั่วไปเรียกว่า “วังเก่า” ทั้งนี้เพราะ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เคยเสด็จมาประทับแรม ณ สถานที่แห่งนี้  
เมื่อปี พ.ศ. 2454  เป็นเวลา 1 คืน 
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โรงเรียนพิมายวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2491 แต่โรงเรียนเตรียมการไม่พร้อม จังหวัดจึง
สั่งระงับชั่วคราว จนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2492 เปิดรับนักเรียนชั้น ม.1จ านวน 1ห้องเรียน มีนายไพ 
สินธุมา รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2492  นายเชื่อม เจริญการ  ได้รับการแต่งตั้ง
ให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป.1 ฉ ได้สร้างขึ้นมาเม่ือวันที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2491
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 150,000 บาท ในที่ราชพัสดุแปลงที่ 5810 จ านวน 15 ไร่ 75  ตารางวา 
       ในปี พ.ศ. 2493 นายเชื่อม เจริญการ ได้รับแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายชิต สามัคคี ครูตรีโรงเรียนโนนสูงศรีธานีมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทน  
       ปีการศึกษา 2494,2495,2496 เปิดสอนชั้น ม.4 ถึง ม.6 ปีละ 1 ชั้น และได้กั้นห้องเรียนชั้นล่างและ    
เทปูนเป็นห้องเรียนได้อีก 6 ห้องเรียน ด้วยเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน 
       ปีการศึกษา 2508,2509 และ 2510 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และตัดห้อง ม.1 ถึง ม.3 ออก 
ปีละ 1 ชั้นเรียน 
       ปีการศึกษา 2511 กรมสามัญศึกษารับโรงเรียนเข้าโครงการ คมช. รุ่นที่ 5 ท าให้ได้รับอุปกรณ์การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด อุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรมศิลป์ และได้สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ
ต่างๆ คิดเป็นเงิน 415,000 บาท 
       ปีการศึกษา 2512 กรมสามัญศึกษารับโรงเรียนเข้าโครงการ คมส.2 ได้ขอขยายพ้ืนที่ของโรงเรียนในที่
แปลงเดียวกันออกเป็น 24 ไร่เศษ รวมเป็นเนื้อท่ี 39 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา และกองรักษาที่หลวงกรมธนารักษ์  
กระทรวงการคลังได้อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2520 
       ในปีการศึกษา 2514 นายชิต สามัคคี เกษียณอายุราชการ กรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้ง นายปรัชญา  
ไวทยสุวรรณ ครูใหญ่โรงเรียนชุมพวงศึกษา มาด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  26 มกราคม พ.ศ. 2515 
       ในปีการศึกษา 2522 นายปรัชญา ไวทยสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน
สารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายไพบูลย์ ภู่พงศ์พันธุ์ อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา ตั้งแต่
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2522 
       ในปีการศึกษา 2524 นายไพบูลย์ ภู่พงศ์พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฤทธิยะวรรณาลัย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายปราศรัย ชลวาสิน   
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2524 
        ปีการศึกษา 2526 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบรวมโรงเรียนพิมาย และโรงเรียนประตูชัยพิมาย 
โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนพิมายวิทยา” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 เมษายน  พ.ศ.2526  
       ส่วนประวัติโรงเรียนประตูชัยพิมายนั้นในปีการศึกษา 2499 กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้
เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาข้ึนอีกแห่งหนึ่งที่อ าเภอพิมาย โดยอนุมัติให้อาศัยอาคารสถานที่โรงเรียนกุลโน เปิด
สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  แต่งตั้ง นายวัฒนะเกียรติ  นาคะนิเวศน์  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
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       ในปีการศึกษา 2500  ได้สร้างอาคารเอกเทศถาวรขึ้น ณ บริเวณท่ีเรียกว่า “โนนหมัน” ซ่ึงซ้ือจากเอกชน 
ในราคา 1 บาท มีเนื้อที่ 164 ไร่เศษ ตั้งชื่อว่าโรงเรียนพิมาย (มัธยมสามัญ) เปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2500  มี นายวรชิต จันทรพิพัฒน์  เป็นครูใหญ่ 
       ในปีการศึกษา 2504 ได้ยุบชั้นมัธยมศึกษา โดยเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 ตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนพิมาย(ประถมศึกษาตอนปลาย) อักษรย่อ น.ม.23 
       ปีการศึกษา 2506 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เพ่ือความเหมาะสม และมงคลนามเป็นโรงเรียนประตูชัยพิมาย  
อักษรย่อ ป.พ. มี นายจันทร์  ธีรวุฒิวรเวทย ์เป็นครูใหญ่ 
       ปีการศึกษา 2520 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ยุบระดับชั้นประถมปีที่ 5-7 เปิดเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520 โดยใช้นามโรงเรียนเดิมกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยุบรวมโรงเรียนพิมาย
และโรงเรียนประตูชัยพิมาย โดยใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนพิมายวิทยา  ปีการศึกษา 2526 มีจ านวนห้องเรียน 62 
ห้องเรียน นักเรียน 2,668  คน ครู 137 คน นักการภารโรง 17 คน ยาม 1 คน 
       ปีการศึกษา 2527 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดชั้นเรียนเป็น 66 ห้องเรียน นักเรียน 2,761 คน  
ครู 136 คน นักการภารโรง 17 คน ยาม 1 คน 
       ปีการศึกษา 2528 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดชั้นเรียนเป็น 68 ห้องเรียน นักเรียน 3,030 คน               
ครู 144 คน นักการภารโรง 17 คน ยาม 3 คน 
        ปีการศึกษา 2529 นายปราศรัย ชลวาสิน ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ านวยการ โรงเรียนศรีราชา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโชคชัย
สามัคคี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน พิมายวิทยาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ.2529 
       ปีการศึกษา 2530 มี 61 ห้องเรียน มีนักเรียน 2,525 คน ครู 142 คน นักการภารโรง 17 คน ยาม 3 คน 
       ปีการศึกษา 2531 มี 57 ห้องเรียน มีนักเรียน 2,427 คน ครู 142 คน นักการภารโรง 16 คน ยาม 3 คน 
       ปีการศึกษา 2532 มี 57 ห้องเรียน มีนักเรียน 2,427 คน คร1ู38 คน นักการภารโรง 17 คน ยาม  3 คน 
       ในปีการศึกษา 2532 นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียน
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา   
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 
      ในปีการศึกษา 2539  นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิศิษฏ์  หิรัณยโกวิท 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสีคิ้ว”สวสัดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
พิมายวิทยา  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 
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       ในปีการศึกษา 2540 นายวิศิษฏ์ หิรัณยโกวิท ได้รับการแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสมบัติ จันทภูมิ ผู้อ านวยการ   
ระดับ 9 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการระดับ 9 โรงเรียนพิมายวิทยา 
ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน  2541  
       ในปีการศึกษา 2541 นายสมบัติ จันทภูมิ ได้รับการแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
สารคามพิทยาคม อ.เมือง จ.มหาสารคาม และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายมงคล เดชวรรณ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนชุมพวงศึกษา มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา  ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม  2541 
       ในปีการศึกษา 2547 นายมงคล  เดชวรรณ  ได้รับการแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียน
ประทาย อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แต่งตั้งให้   
นายเกษม ประสิทธิ์นอก ผู้อ านวยการโรงเรียนประทาย มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา     
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 จนถึง วันที่ 28 ตุลาคม 2549 
       ในปีการศึกษา 2549 นายเกษม  ประสิทธิ์นอก  ได้รับการแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
โรงเรียนประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แต่งตั้งให้ 
นายประจักษ์  ธีรพงศธร ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน             
พิมายวิทยา  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 จนเกษียณอายุราชการ 
      ในปกีารศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แต่งตั้งให้ 
นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา   ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2557  
มาจนถึงปัจจุบันนี้ 
 
 
 

 

    คติธรรมประจ าโรงเรยีน  :      โยคาเว ชายเต ภรูิ   “ ปัญญาเกดิจากการปฏิบัติ” 
         ปรัชญาประจ าโรงเรียน   : สร้างคนให้สูงค่า ทั้งปัญญาและคุณธรรม” 
         ค าขวัญประจ าโรงเรียน   : วิชาเลิศ เทดิคุณธรรม ก้าวล้ าการกีฬา พัฒนาประชาธิปไตย 

สีประจ าโรงเรยีน   : สีขาว-แดง 
ต้นไม้ประจ าโรงเรยีน   : ต้นโพธิ ์
เอกลักษณโ์รงเรียน   : โรงเรียนส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ว 
อัตลกัษณ์โรงเรียน   : ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย 

         วัฒนธรรมของโรงเรียน   : เสียสละ  สามัคคี  มีวินัย   
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

ลูกจ้าง 

ประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ปีการศึกษา 2559 5 150 16 19 7 18 
 
 2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
  
 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 5 - 
2. คณิตศาสตร์ 22 18.75 
3. วิทยาศาสตร์ 29 16.90 
4. ภาษาไทย 14 18.32 
5. ภาษาต่างประเทศ 24 18.86 
6. สังคมศึกษา 20 19.20 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 24 17.05 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 10 15.80 
9. ศิลปะ 7 20.00 

รวม 155 18.11 

ต ำ่กวำ่
ปรญิญำตร ี
12.62% 

ปรญิญำตร ี
58.41% 

ปรญิญำโท 
28.97% 

วุฒิการศึกษาของบุคลากร 

ต ำ่กวำ่ปรญิญำตร ี ปรญิญำตร ี ปรญิญำโท ปรญิญำเอก 
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1.3  ข้อมูลนักเรียน  
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2559  รวม 3,401 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2560) 
 

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

ทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง 14 14 14 14 14 14 84 

เพศ 
ชาย 239 263 264 191 179 175 1311 
หญิง 369 364 371 316 324 346 2090 

รวม 608 627 635 507 503 521 3401 
เฉลี่ยต่อห้อง 43.43 44.79 45.36 36.21 35.92 37.21 40.49 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 
ปีการศึกษา  2557-2559 

ปี กศ. 2559 ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2557 
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1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ปีการศึกษา  2559 

 
 

1.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  2559 

 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของโรงเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทกุระดับ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ 

69.83 

44.00 

40.66 

69.24 

82.10 

79.53 

74.80 

52.26 

ร้อยละ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  2559 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 
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หมายเหตุ : คะแนนภาษาไทย สังคมศึกษา คณติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ         
 

 2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา 2558 – 2559 

 

0 10 20 30 40 50 60

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมฯ 

ภาษาอังกฤษ 

55.95 

25.51 

33.28 

38.42 

26.00 

50.46 

22.68 

30.98 

35.50 

25.45 

53.09 

24.90 

31.77 

36.17 

27.35 

52.29 

24.88 

31.62 

35.89 

27.76 

คะแนนเฉลี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  2559 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

44.01 

34.72 
39.57 

48.05 

29.94 

49.90 

34.82 37.80 

51.62 

32.60 

คะ
แน

นแ
ฌ

ลี่ย
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา 2558 – 2559  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ปี  2558 ปี  2559 
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1.6  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  2559 
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51.51 

27.15 
35.12 

41.65 
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55.95 
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26.00 
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ี่ย 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

ปีการศึกษา 2558 – 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ปี  2558 ปี  2559 
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ช้ัน ม.1 ช้ัน ม.2 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.4 ช้ัน ม.5 ช้ัน ม.6 

99.06 97.84 99.28 97.22 97.18 99.57 

0.94 2.16 0.72 2.78 2.82 0.43 

ร้อ
ยล
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ผ่าน ไม่ผ่าน 
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1.7  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 
       1) ห้องสมุด  มีขนาด  670  ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด  28,576 เล่ม การสืบค้นหนังสือและ 
ยืม–คืน ใช้ระบบ  ห้องสมุดอัตโนมัติ Libary 2001 จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาน้ี คิดเป็น 997  คน/วัน คิดเป็น 
ร้อยละ  29.31  ของนักเรียนท้ังหมด 

       2) ห้องปฏิบัติการ 

              ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                                จ านวน     7  ห้อง 
              ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์                               จ านวน     5  ห้อง 
              ห้องปฏิบัติการทางภาษา                                    จ านวน     1  ห้อง 
              ห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น         จ านวน     1  ห้อง 
              ห้องปฏิบัติการคณติศาสตร ์          จ านวน     1  ห้อง 
              ห้องปฏิบัติการภาษาไทย         จ านวน     1   ห้อง 
              ห้องปฏิบัติการสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน     1   ห้อง 
              ห้องปฏิบัติการนาฏศลิป์ศิลปะ ดนตรไีทย ดนตรีสากล  จ านวน   3   ห้อง 
              ศูนย์ SEAR      จ านวน     1   ห้อง 
              ศูนย์ E-RIC      จ านวน     1   ห้อง 
              ห้องแนะแนว      จ านวน     1   ห้อง 

        3) คอมพิวเตอร์                                           จ านวน  400  เครื่อง  
              ใช้เพื่อการเรียนการสอน 300  เครื่อง  
              ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 400  เครื่อง 

                ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 100  เครื่อง 

                 3.1 สื่อประเภทสิ่งพิมพ์        จ านวน  270   เครื่อง 
      3.2  สื่อวิดีทัศน์           จ านวน  120   เครื่อง 
      3.3 สื่อซอฟต์แวร์                                                   จ านวน   90   เครื่อง 
      3.4 สื่อแถบบันทึกเสียง                                                   จ านวน   12   เครื่อง 
      3.5 โปรแกรมเพื่อการบริหารงาน                จ านวน  3   ช่ือโปรแกรม   
                      Ischool  SGS  โปรแกรมเงินเดือนโรงเรียน 
               จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเ์น็ตในปีการศึกษา 2559 เฉลี่ย  325  คนต่อวัน 

คิดเป็นร้อยละ 9.55 ของนักเรียนทั้งหมด 

      4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

1. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พิพิธภัณฑ์พืชและสวนหนังสือ 

3. สวนวรมันต์วนารมณ ์

4. ศูนย์ภาษาจีน 

5. ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 

6. ห้องศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร ์

7. ศูนย์การเรยีนคณติศาสตร ์

138 
68 
58 
38 
38 
138 
138 
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ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

8. ศูนย์การเรยีนภาษาไทย 

9. ศูนย์การเรยีนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ศูนย์การเรียนนาฏศลิป์ศิลปะ ดนตรไีทย ดนตรีสากล 

11. ศูนย์ SEAR 

12. ศูนย์ E-RIC 

13. ศูนย์คอมพิวเตอร ์

14. ห้องแนะแนว 

15. ห้องพยาบาล 

138 
138 
188 
38 
38 

2,989 
1,487 
200 

          
  5. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 

ชั้ น  ม .  1  ชั้ น  ม .  2  ชั้ น  ม .  3  ชั้ น  ม .  4  ชั้ น  ม .  5  ชั้ น  ม .  6  

608 
315 335 
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507 
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635 

507 

503 
521 
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30 

30 
30 

75 

75 
75 

75 

75 
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75 

75 
75 

75 

75 

75 

จ านวนนักเรียนที่ ใช้แหล่ง เรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 

ไทรงาม   อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์   หน่วยศิลปากรและโบราณคดีที่ 12 ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 

แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท วัดในชุมชน ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 12 ต าบล 

โรงงานหวาย และผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานกระยาสารทพิมาย บริษัทเกลือพิมาย จ ากัด 

โรงพยาบาลพิมาย   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางทะเล สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สแกราช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
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1.8 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
      1. สภาพชุมชน โดยรอบโรงเรียนมีลักษณะ อ าเภอพิมาย พ้ืนที่ทั้งหมด 966.834  ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  60 กิโลเมตร มีอาณา
เขต ติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ  ดังนี้ 
       ทิศเหนือ           มีอาณาเขตติดต่อกับ  อ าเภอประทาย  อ าเภอโนนแดง และ อ าเภอคง 
     ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดต่อกับ  อ าเภอชุมพวง 
 ทิศตะวันตก       มีอาณาเขตติดต่อกับ  อ าเภอโนนสูง 
     ทิศใต ้     มีอาณาเขตติดต่อกับ  อ าเภอจักราช  และอ าเภอห้วยแถลง  

ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,045.44 มิลลิเมตร/ปี ฤดูร้อนอยู่
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน    ฤดูหนาวอยู่ระหว่าง
เดือนตุลาคม – มกราคม 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ทิศเหนือ เป็นที่ราบลุ่มสองฝั่งล าน้ ามูลและล าน้ าเค็ม  มีพื้นที่ 550 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่เอียงลาด
เทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีโครงการชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์  ช่วยส่งน้ าในการเกษตร 
 ทิศใต้  เป็นป่าโคกน้ าท่วมไม่ถึง ปัจจุบันราษฎรบุกรุกถางป่าท าไร่อ้อยและมันส าปะหลังเป็นส่วนมาก
ลักษณะพ้ืนที่เป็นดินทรายแม่น้ า  แม่น้ ามูล  ล าจักราช  ล าสะแทด  ล าน้ าเค็ม  และ มีคลองชลประทานส่งน้ า 
จ านวน 9 สาย 
 มีประชากรประมาณ  129,978 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ร้านค้า ชุมชน อาชีพหลัก
ของชุมชน  คือ เกษตรกรรม มีการท านาและท าไร่  ซึ่งประชากรส่วนใหญ่  ประมาณ 70%  ซึ่งมักจะท ากัน
บริเวณสองฝั่งล าน้ ามูล  ล าน้ าเค็ม  ล าสะแก  ล าสระจันทร์  และตามคลองส่งน้ าโครงการชลประทานทุ่ง
สัมฤทธิ์  นอกจากนี้ประชากรยังได้ท าการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวหลายอย่าง เช่น แตงกวา ถั่ว ปอเทือง และ
แตงโม 
       การปศุสัตว์  มีการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือใช้แรงงานในครอบครัว (ตามชนบท) และโคเนื้อ    โคนม ซึ่งมี
สหกรณ์รับซื้อนมวัวอยู่ตามต าบลต่าง ๆ หลายต าบล นอกจากนี้ยังมีการตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ 
เป็ดไข่อยู่ทั่วไปตามต าบลต่าง ๆ   
       การอุตสาหกรรม มีพ่อค้า นักธุรกิจ เข้ามาลงทุนค้าขายตั้งโรงงานอุตสาหกรรมข้ึนหลายแห่ง เช่น โรงงาน
อัดมันส าปะหลังเม็ด (มี 68 แห่ง) โรงงานผลิตเกลือ 1 แห่ง โรงเลื่อยขนาดเล็ก 2 แห่ง โรงสีข้าวขนาดใหญ่ 1
แห่ง โรงงานผลิตน้ าตาล 1 แห่ง โรงงานผลิตกระเป๋า 1 แห่ง 
       การพาณิชยกรรม บริษัท/ห้างร้าน จ านวน 101 แห่ง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จ านวน 6 
แห่ง สหกรณ์ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมพิมาย สหกรณ์การเกษตรพิมาย และสหกรณ์หนองเสว 
โรงแรม  จ านวน 3 แห่ง และที่พักโฮมสเตย์ 2 แห่ง ได้แก่ บ้านรังกาใหญ่ ต าบลรังกาใหญ่ และบ้านสัมฤทธิ์  
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ต าบลสัมฤทธิ์  มีธนาคาร 7 แห่ง นอกจากนี้แล้วยังมีโครงการอาคารพาณิชย์ 2 แห่ง คือ โครงการพิมายเมือง
ใหม่  และโครงการพิมายเมืองทอง  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  แหล่งท่องเที่ยว ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นรู้จักโดยทั่วไป   
     2. ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น ร้อยละ 70 
นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  98 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย  ต่อครอบครัว ต่อปี  9,000  บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  5  คน 
     3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  ได้แก่ 
 3.1 แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ 
      ไทรงาม  ซึ่งประกอบด้วย ต้นไทรอันร่มรื่นแผ่กิ่งก้านสาขาครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง ประมาณ  
25,000 ตารางฟุต ซึ่งมาอายุไม่ต่ ากว่า 300 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามูล ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ า 
และบ ารุงรักษาท่งสัมฤทธิ์  กรมชลประทาน 

3.2  แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนา  
    1) อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยขอม ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทาง
โบราณคดี สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5-7 ในราวพุทธศตวรรษที่16-17 นอกจากปราสาท
หินพิมายแล้ว ยังมีซากโบราณสถานที่ปรากฏให้เห็นอยู่ เช่น คลังเงิน สะพานนาคระเบียงคต ปรางค์พรหมทัต 
ปรางค์หินแดง  หอพราหมณ์ เมรุพรหมทัต ท่านางสระผม เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมอันรุ่งเรืองในสมัยโบราณบางชิ้นของซากสัตว์ดังกล่าว ยังมีปรากฏเป็นหลักฐาน ณ พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้งของหน่วยศิลปากรที่  9 

 2) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมหลักฐาน และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอีสานในอดีตโดยเฉพาะโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่พบในเขตอีสานตอนล่างแถบ
ลุ่มแม่น้ ามูล  แม่น้ าชี  ในจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรมัย์  ได้แก่  ทับหลัง หน้าบ้านเสาประดับกรอบ
ประตูวารบาล ฯลฯ  ประติมากรรมรูปเคารพ อาทิ พระพุทธรูปเทวรูป รูปพระโพธิสัตว์  ซึ่งล้วนประณีตงดงาม
มาก  โดยเฉพาะรูปสลักศิลา พระเจ้าชัยวรมันที่ 7มหาราชองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรกัมพูชา พบที่ปราสาท
หินพิมาย นับเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมของพิพิธภัณฑสถานนี้ 
        3)  อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมายมีสถานที่มีชื่อเสียงในทางประวัติศาสตร์ คือ “ทุ่ง
สัมฤทธิ์” อันเป็นสถานที่ท่ีคุณหญิงโม หรือ ท้าวสุรนารีได้สร้างวีรกรรมในการปราบปรามเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมือง
เวียงจันทน์ที่แข็งเมืองยกทัพมาตีเมืองนครราชสีมา เมื่อปี  พ.ศ.2364  
        4)  ศาลาสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพ่ือบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุขแก่ประชาชน  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 
ธันวาคม  2550  ซึ่งก่อสร้าง ณ บริเวณไทรงาม เป็นศาลากลางน้ า  และประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
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           3.3 แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม 
      1)  งานสงกรานต์ อ าเภอพิมาย ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์เป็นประจ าทุกปี กิจกรรมในงาน
ได้แก่ การท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จัดขบวนแห่นางสงกรานต์สรงน้ าพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง รด
น้ าขอพระจากผู้สูงอายุ และการละเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน 
           2)  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นประเพณีแต่ครั้งโบราณกาลที่แสดงออกถึงความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  กิจกรรมในงานมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อประกวดระดับอ าเภอในวันอาสาฬหบูชา
วันรุ่งขึ้น คือวันเข้าพรรษาจะน าขบวนเทียนพรรษาที่ชนะเลิศการประกวด ระดับอ าเภอส่งเข้าประกวดในระดับ
จังหวัดเป็นประจ าทุกปี 
              3)  งานประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  กิจกรรมในงานมีการ
ประกวดกระทง การแสดงบนเวที และมีการบ าเพ็ญกุศลต่างๆ 
              4)  งานเทศกาลเที่ยวพิมายนครราชสีมา เป็นงานประเพณีท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยก าหนดจัดขึ้นระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี กิจกรรมในงานมีการแสดงประกอบแสง เสียง  
“วิมายนาฏการ” การแสดงศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน  การแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP การแสดง  
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรการแสดงวัฒนธรรมและการละเล่นพ้ืนบ้านนิทรรศการประวัติศาสตร์  
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสัตว์เลี้ยง (ประกวดแมวโคราช)  ขบวนแห่พุทธบูชาการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน
และการแข่งขันเรือยาวประเพณีชนะเลิศถ้วยพระราชทาน  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน พิมายคอนเทสต์  
ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ฯลฯ   
              5)  แมวโคราช แมวไทยโคราช หรือแมวสีสวาด มีถิ่นเดิมอยู่ที่อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
โบราณเรียกว่าแมวสีดอกเลา หรือแมวมาเลศ  เพราะมีสีคล้ายสีดอกเลา  เป็นแมวแห่งโชคลาภใช้ประกอบพิธีใน
การแห่นางแมวขอฝน  เชื่อกันวา่สีขนคล้ายสีของเมฆอันเป็นที่มาของฝน อันสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ชาวไร่
ชาวนา  มีตาเป็นสีเขียวหรือเหลืองอ าพันนั้นเปรียบเสมือน ความเขียวขจีของกล้าข้าวในนา และแมวโคราชยัง
เป็นที่นิยมของชาวอเมริกัน ถึงขนาดมีการจัดตั้งสมาคมผู้นิยมเลี้ยงแมวไทยพันธุ์โคราชขึ้นในอเมริกาอีกด้วย 
 
ข้อจ ากัด 

โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มจึงประสบปัญหาน้ าท่วมในทุกปีการศึกษา 
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1.9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
       เมื่อวันที่ 1 ถึง วันที่  3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 มีผลการประเมินดังนี้  
 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
4. ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น      
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
ต้นสังกัด 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

     

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพดี  โดยมีค่าคะแนน   84.79 
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ส่วนที่  2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนพิมายวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน และโรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการน าสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study : IS) มาสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น การสอนแบบโครงงาน 
การสอนแบบบูรณาการ มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ  คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
กิจกรรม งานทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมงานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะและ
กระบวนการคิดค านวณ กิจกรรมงานส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานแข่งขันทักษะการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานน าเสนอผลงานทางวิชาการ (Open House) กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนใน
ฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมการเรียนปรับความรู้พ้ืนฐานและเรียนซ่อมเสริม กิจกรรมค่าย
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ กิจกรรมงานวันส าคัญ กิจกรรมค่ายรักการอ่าน กิจกรรมงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 นอกจากนี้ โรงเรียนพิมายวิทยาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยมีการด าเนินงาน
ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่อย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมงานพ่อพบลูก 
กิจกรรมงานวันแม่ กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์เด็กและเยาวชน กิจกรรมงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กิจกรรมงานยุวมัคคุเทศก์ กิจกรรมงานเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 และปีที่ 4 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว   
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต มีกิจกรรมเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชนรอบๆ พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทั้งรายวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ โครงงานอาชีพ โดยมุ่งเน้น
ฝึกทักษะในการท างาน รู้จักการจัดการ ฝึกทักษะการประกอบอาชีพอิสระจนเกิดความช านาญ และสามารถ
พัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพและสามารถหารายได้ระหว่างเรียน  
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2. ผลการด าเนินการ 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม
ตามระดับชั้นรู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออก
และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนส าคัญ จ าเป็น รวมทั้ง
รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ 
เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์ รักการออก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ยอมรับในกฎกติกาการของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต รวมถึงความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงาน
เชิงประจักษ์จากการประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ
ในการอ่าน 

การเขียน 
(ม.1 – ม.6) 
(ระดับ ดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 

ในการอ่าน การเขียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6 

70.59 
76.56 75.51 

78.95 76.94 77.61 

19.77 
14.51 16.38 

12.67 15.51 13.28 
8.99 7.66 7.02 7.41 5.96 7.97 

0.65 1.28 1.09 0.97 1.59 1.14 

ร้อ
ยล

ะ 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
คิดค านวณ  
และคิด
วิเคราะห์ 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  
คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
(ม.1 – ม.6) 
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6 

61.93 
58.43 59.70 61.47 61.50 62.49 

25.71 
31.42 30.53 29.76 29.16 29.73 

10.29 8.45 7.96 7.21 7.62 6.26 
2.07 1.70 1.82 1.56 1.72 1.52 

ร้อ
ยล

ะ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
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ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6 

67.81 

59.01 
62.56 63.94 

61.43 60.53 

21.57 

29.82 27.93 27.88 28.63 30.36 

9.15 9.09 7.33 6.24 8.15 7.40 

1.47 2.07 2.18 1.95 1.79 1.71 

ร้อ
ยล

ะ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559   
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ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ 
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ร้อยละ 
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นเ
ฉล

ี่ย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวดั คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2559 

 
 

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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คะแนนเฉลี่ย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวดั คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน 
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ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6 

75.65 
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73.46 74.76 

18.48 19.12 

13.49 13.79 
17.15 16.20 

5.23 

11.48 11.70 
6.63 7.16 6.83 
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ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 
ของผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมผีลการประเมินการมีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 
ของผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและ 

ความเป็นไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 
ของผู้เรียน 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุ้มกัน  และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
 
 

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 
ของผู้เรียน 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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การยอมรับความคิดเห็นผูอ้ื่น สุขภาวะทางจิต มีภูมิคุ้มกันตนเอง ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
  

ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 
3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยโรงเรียนได้ให้บริการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และพัฒนาสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระแบบต่อเนื่องมาตลอด 
 ผู้เรียนมีสุขกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีความมีวินัย จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจของชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
สถานศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้สถานศึกษายังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีเครือข่าย
ชุมชน ผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนยังต้องได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ การวิจัยในชั้นเรียน การวัดผลประเมินผลโดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง และมีโครงการเฝ้าระวัง การติด 0 ร มส และก าหนดเป้าหมายว่านักเรียนควรต้องมี
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงขึ้น 
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97.99 97.26 96.93 96.97 97.44 97.14 
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มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร ส่งเสริมให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณ มอบหมายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา จากนั้น
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 
2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้น
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษามีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง          
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิงระบบ     
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาครู
บุคลากรทาง
การศึกษา 

 
 

การมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายใน
การวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

การจัดหา
ทรัพยากร 

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ในสถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณสนับสนุน และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

1.94% 5.81% 

92.26% 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

ยังไม่เคย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 2 ครั้ง/ปีการศึกษา มากกว่า 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 

18.18% 

27.27% 54.55% 

จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยังไม่เคย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 2 ครั้ง/ปีการศึกษา มากกว่า 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

 
 

 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีระบบการบริหารงานภายใต้การบริหารโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่มีการก าหนด
บทบาทหน้าที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบใน    
การด าเนินงานตามภาระงานต่างๆ อย่างคลอบคุลมชัดเจนรวมทั้งการบริหารงานด้วยการกระจายอ านาจ
มอบหมายอ านาจสั่งการตามล าดับขั้นให้กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงาน
คล่องตัว ทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ชุมชน วิทยายากรท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์กรท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 
 
 
 

68.00% 

24.67% 

7.33% 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

ยังไม่เคย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 2 ครั้ง/ภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้
มีสขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
1.กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ
พลศึกษา 
2.งานอนุรักษ์และส่งเสริม
กีฬาพ้ืนบ้าน 
3.กิจกรรมพัฒนาดนตรีสากล 
4.กิจกรรมพัฒนานาฏศิลป์ 
5.กิจกรรมพัฒนาทัศนศิลป์ 
6.กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีไทย 
7.กิจกรรมเด็กไทยห่างไกล
โรคอ้วน 
8.กิจกรรม Dance Exercise 
(แดนซ์เอ๊กเซอร์ไซด์) 
9.กิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก/วัน
ต่อต้านยาเสพติด 
10.กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน
แกนน า “นักเรียนไทย 
ห่างไกลยาเสพติด” 
11.TO BE NUMBER ONE 
12.กิจกรรมแนะแนว
การศึกษา 
13.กิจกรรมอนามัย 
14.กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายในและภายนอก 

1. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ ออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ ป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงทุก
ประเภท ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความ
มั่นใจกล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีให้เกียรติผู้อื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานเข้า
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา และนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างหลากหลาย ช่วยพัฒนา 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ  สุขภาวะที่ดี 
มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มี
ทักษะชีวิต ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีผลการประเมินดังนี้ 
1.นักเรียนร้อยละ 97.77  มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนร้อยละ 97.29 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนร้อยละ 98.43 ป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4. นักเรียนร้อยละ 97.20 เหน็คุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
5. นักเรียนร้อยละ 98.45  มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
6. นักเรียนร้อยละ 96.46 สรา้งผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตาม
จินตนาการ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

โครงการ โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นบุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม บทบาทหน้าที่ 
ความมีวินัยในตนเอง ความมีวินัย และ
ความเสียสละ 

1. นักเรียนร้อยละ 96.64 มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

2. นักเรียนร้อยละ 97.34 เอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

3. นักเรียนร้อยละ 98.82 ยอมรับความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

4. นักเรียนร้อยละ 98.20 ตระหนัก  
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ การส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
1.กิจกรรมงานจัดนิทรรศการ
เสนอผลงานครูและนักเรียน
ประจ าปี 
2. กิจกรรมงานห้องสมุด ICT 
(เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องสมุด) 
3.กิจกรรมงานทัศนศึกษา
(ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี) 
4.กิจกรรมงานเข้าค่าย
วิชาการ 
5.กิจกรรมงานชุมนุม 
6.กิจกรรมงานส่งเสริมงาน
ศิลปหัตกรรม 
7.กิจกรรมงานคู่มือนักเรียน 
กิจกรรมงานจัดสรรโอกาส
ทางการศึกษา สอบคัดเลือก
เข้า ม.1,ม.4 และนักเรียนเข้า
ใหม่ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง พูด ดู เขียน และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

1. นักเรียนร้อยละ 95.63 มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว 
2. นักเรียนร้อยละ 94.46 มีทักษะใน  
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
3. นักเรียนร้อยละ 97.14 เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ  
การเรียนรู้ระหว่างกัน 
4. นักเรียนร้อยละ 97.28 ใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

โครงการ พัฒนความ
สามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุสมผล 
1.กิจกรรมงานทดสอบ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
2. กิจกรรมงานส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านทักษะและ
กระบวนการการคิดค านวณ 
3. กิจกรรมงานส าหรับ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
4.กิจกรรมงานแข่งขันทักษะ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5.กิจกรรมงานน าเสนอผลงาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

1. นักเรียนในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่  
1-6 ได้ฝึกแก้ปัญหาและมีไหวพริบ   
สติ ปัญญา ในเชิงคณิตศาสตร์มากขึ้น 
2. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านทักษะ
ในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
4. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 มีความ 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอดคิดอย่างมีระบบ
และคิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้ 
5. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 สามารถ 
คาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และ
แนวทางในการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
อย่างมสีติ 
6. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 สามารถ 
ประเมิน และเลือกแนวทางการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีสติ 
7.นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 80 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ 
8. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น   
 
 
 

1. นักเรียนร้อยละ 95.63 สรุปความ
คิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารด้วยการพูดหรือเขียนตาม  
ความคิดของตนเอง 
2. นักเรียนร้อยละ 95.72 น าเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
3. นักเรียนร้อยละ 97.66 ก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
4. นักเรียนร้อยละ 97.34 มีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
5. นักเรียนร้อยละ 95.80 มีความ
ตระหนักในภาวการณ์ของโลก  เข้าใจใน
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ประกอบ
ต่างๆ ในสังคมโลก 
6. นักเรียนร้อยละ 96.71 มีผลงาน
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงกระบวนการ
ในการพัฒนา การคิด 
วิเคราะห์กล้าตัดสินใจ  เผชิญความเสี่ยง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

9.นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 80 มีความสามารถน าเสนอ 
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธี 
การของตนเอง  
10.นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 สามารถ
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 

โครงการการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 
1. กิจกรรมงานสอบ 
NT/GPA/ONET 
2.กิจกรรมงานสัมมนา
หลักสูตรและประเมินการใช้
หลักสูตร 
3.กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝันและโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
4. งานการเรียนปรับความรู้
พ้ืนฐานและเรียนซ่อมเสริมชั้น 
ม.1คณิตศาสตร์ 
5. กิจกรรมงานปรับความรู้
พ้ืนฐานและเรียนซ่อมเสริมชั้น 
ม.1 ภาษาไทย 
6. กิจกรรมงานพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
7. กิจกรรมงานพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
8.กิจกรรมงานค่าย
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
9.กิจกรรมงานวัน วันสุนทรภู่ 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียน
ตั้งแต่ระดับคุณภาพ 1 – 4 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญและมี
คุณภาพที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตั้งแต่
ระดับคุณภาพ 1 ขึ้นไป  
3. นักเรียนร้อยละ 80มีผลการประเมิน
อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ตั้งแต่ระดับคุณภาพ  
1 ขึ้นไป 

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรได้โดยการ
ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่นักเรียนได้เข้าร่วม 
จากการด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย ได้ช่วย
พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร และ  
ผลการประเมินดังนี้ 
1. นักเรียนร้อยละ 92.86 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ  
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนร้อยละ 96.84 ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนร้อยละ 95.95 ผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
4. นักเรียนร้อยละ 89.98 ผลการทดสอบ
ระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 
5. นักเรียนร้อยละ 91.00 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี  
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

10. กิจกรรมงานพัฒนา
อัจฉริยภาพภาษาไทย 
11. กิจกรรมงานพัฒนา
อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา 
12.กิจกรรมงานส่งเสริม
ผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยี 
13.กิจกรรมงานค่ายรัก 
การอ่าน  
14. กิจกรรมงานพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระฯ 
15.กิจกรรมวันผลประเมินผล 

6. นักเรียนร้อยละ 86.04 สอบผ่านการวัด
ระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
นานาชาติ อยู่ในระดับพอใช้ 
7. นักเรียนร้อยละ 87.75 มีความสามารถ 
ความถนัดเฉพาะทางในการแข่งขันใน
ระดับชาติ และนานาชาติเป็นที่ประจักษ์
อยู่ในระดับดี 
8. นักเรียนร้อยละ 87.38 สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 
อีก 1 ภาษา เพ่ือการสื่อสารได้อยู่ในระดับ
ดีมาก 

โครงการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มี 
ทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 
1. กิจกรรมงานเข้าค่ายพัฒนา
ศักยภาพพนักงานธนาคาร
โรงเรียน 
2. กิจกรรมงานยุวอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
3. กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ 
4. กิจกรรมงานสภานักเรียน 
(ศึกษาดูงาน) 
5.กิจกรรมอาชีพเกษตร ธุรกิจ  
6. งานศูนย์ OTOP โรงเรียน 
7. กิจกรรมงานรักษา
สถานภาพระบบการต่อต้าน
ยาเสพติด QAD 

1. นักเรียนสามารถวางแผนการท างาน
และด าเนินการจนส าเร็จได้ร้อยละ 80  
2.  นักเรียนท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจ ในผลงาน
ที่ตนเองสนใจได้ร้อยละ 80 
3. นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ร้อยละ 80 
4. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจร้อยละ 80 

1. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
รายวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ โครงงาน
อาชีพโดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในการท างาน 
รู้จักการจัดการ ฝึกทักษะการประกอบ
อาชีพอิสระจนเกิดความช านาญ และ
สามารถพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพ
และหารายได้ระหว่างเรียน 
2. ใช้กระบวนการแนะแนวในการศึกษา
และอาชีพให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
การศึกษาด้านอาชีพให้สอดคล้องกับความ
ถนัด ความสนใจ และความต้องการของ
แต่ละบุคคล 
3. เปิดสอนรายวิชาโครงงานที่หลากหลาย
ในกลุ่มการงานพ้ืนฐานอาชีพให้นักเรียน 
โดยเปิดโอกาสให้ เลือกความสนใจ  
ความถนัด และประสบการณ์เดิมของ
นักเรียน 
4. ครู ทุกท่านควรให้นักเรียนได้จัดท า
โครงงานในทุกรายวิชา โดยใช้
กระบวนการบูรณาการการเรียนรู้ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

8. กิจกรรมงานเข้าค่าย
นักเรียนแกนน า QAD 
9.กิจกรรมงานพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
10.กิจกรรมงาน สอร. 

5. จัดหลักสูตรเรียนร่วมระหว่าง
อาชีวศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ 
1. นักเรียนร้อยละ 94.52 วางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนร้อยละ 97.49 ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนร้อยละ 97.06 ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ เป็นไปตามเกณฑ์ 
4. นักเรียนร้อยละ 98.63 มีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ เป็นไปตามเกณฑ์ 
5. นักเรียนร้อยละ 96.43 ที่จบการศึกษา
สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากร 
1. กิจกรรมการศึกษา ดูงาน 
ทัศนศึกษา 
2. กิจกรรมโรงเรียนจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
3. กิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย 
พนักงานราชการฯ 
4. กิจกรรมการวิจัยและ
พัฒนาการเรียนรู้ 
5. กิจกรรมงานการจัดท าสื่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยวิธี
ที่หลากหลาย 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความ สามารถในการ
ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
พัฒนาอยู่ในระดับมาก – มากที่สุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลโดยการด าเนินงานดังนี้ 
1. ครูร้อยละ 100 มีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
2. ครูร้อยละ 98.77 มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 
3. ครูร้อยละ 97.53 สามารถออกแบบ
และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

6. กิจกรรมงานพัฒนาวินัย
และรักษาวินัย 
7. งานการวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่งลูกจ้าง
ชั่วคราวจ้างครูอัตราจ้าง ,ครู
ชาวต่างประเทศ ,พนักงาน
บริการ 
8. กิจกรรมงานไปราชการ 

4. ครูร้อยละ 99.38 สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูร้อยละ 99.38 มีการวัด และ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
6. ครูร้อยละ 100 ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ 
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7. ครูร้อยละ 96.91 ครูมีการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 
8. ครูร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 
9. ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

โครงการการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
1.กิจกรรมงานพัฒนา
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
2. กิจกรรมงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.กิจกรรมงานพัฒนางานสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษา 
4.กิจกรรมงานพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1. โรงเรียนพิมายวิทยา 
มีห้องปฏิบัติการ ที่ทันสมัยและ
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
และชุมชน 
2. นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา ร้อย
ละ 85 ผ่านการอบรมดูแลสุขภาพและ
การรักษาความปลอดภัย 
3. นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา มีการ
ใช้ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 

โรงเรียนส่งเสริมให้สถานศึกษามี
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพโดยการด าเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมงาน
พัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม
งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม
งานพัฒนางานสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 
กิจกรรมงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
งานปฏิคม กิจกรรมงานพัฒนางานอาคาร
สถานที่ กิจกรรมงานพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์  
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

5. กิจกรรมงานปฏิคม 
6. กิจกรรมงานพัฒนางาน
อาคารสถานที่ 
7.กิจกรรมงานพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 
8.กิจกรรมงานห้องน้ าสะอาด 
9.กิจกรรมงานบ้านพักน่าอยู่ 
10.กิจกรรมงานรักษาความ
สะอาดปลอดภัยและกล้อง
วงจรปิด 

กิจกรรมงานห้องน้ าสะอาด กิจกรรมงาน
บ้านพักน่าอยู่ กิจกรรมงานรักษาความ
สะอาดปลอดภัยและกล้องวงจรปิด 
1. สถานศึกษาร้อยละ 98.77 มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
2. สถานศึกษาร้อยละ 99.38 มีจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. สถานศึกษาร้อยละ 98.77  มีจัด
ห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
2. จุดเด่น 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยการด าเนินงานตาม
โครงการ และกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมการศึกษา ดูงานทัศนศึกษา กิจกรรมโรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย พนักงานราชการ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการ
เรียนรู้ กิจกรรมงานการจัดท าสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานพัฒนาวินัยและรักษาวินัย งานการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจ้างครูอัตราจ้าง ครูชาวต่างประเทศ  พนักงานบริการ 
กิจกรรมงานไปราชการ ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการจัดอบรม
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน มีการบริหารหลักสูตรที่ดี มีรายวิชาเพ่ิมเติม และสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบเสนอง
ผู้เรียนได้ทั่วถึงการจัดองค์กรการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีก าหนดนโยบาย
เด่นชัดให้ทั้ง 4 กลุ่มงานได้ปฏิบัติ มีการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน และส่งเสริมนโยบาย จุดเน้น 
และอัตลักษณ์ซึ่งเป็นผลผลิตด้านผู้เรียนได้ดี 
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3. จุดควรพัฒนา 
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอน พัฒนาสื่อการสอน เลือกใช้สื่อการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรู้ ให้ครูได้พัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนๆ ตามความรู้ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
พัฒนาการสอนแบบบูรณาการ และแบบโครงงาน 
 
มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
มุ่นเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีในการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนมีการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอ
ผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากการ
รายงานประจ าปีของการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้น
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความ
เข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท า
เครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน 
ปรับปรุงการท างานตามวงจรคุณภาพ  PDCA ครบวงจร โดยมีการนิเทศก ากับ  ดูแล ประเมินตรวจสอบ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาย้อนหลัง มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
โรงเรียนได้มีการส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจาก นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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2. ผลการด าเนินงาน  
 โรงเรียนด าเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิ์ภาพ ตามวงจรคุณภาพ  PDCA  
ครบวงจร โดยมีหน่วยงานต้นสังกัด นิเทศ ก ากับ  ดูแล ประเมินตรวจสอบคุณภาพจากต้นสังกัดอยู่ในระดับ    
ดีมาก และมีการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปีย้อนหลังอย่างเป็นระบบมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนพิมายวิทยาเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงจากการรับสมัครนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชน มีความประสงค์ที่จะให้เรียนที่โรงเรียนพิมายวิทยา  
 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุก    
ภาคส่วน สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีการรายงาน 
การประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง โรงเรียนให้ความส าคัญกับสภาพปัญหาในสังคมปัจจุบัน 
จึงได้ก าหนดโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน โรงเรียนได้รับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชนต่างๆ ร่วมระดมทุน ตลอดจนบริจาคทรัพย์สิ่งของสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาของสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 
 
3. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนพัฒนาระบบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย เข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งานของครูและ
บุคลากร พัฒนาระบบการรายงานการประเมินตนเองตามแผนพัฒนาที่รวดเร็วตรวจสอบได้ พัฒนาการน า
ข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูลฐานในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป พัฒนาระบบ
ติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงานทางโรงเรียน ในการจัดท าโครงการ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสนองมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จ
ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 4  
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นและสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การสื่อสารภาษาต่างประเทศอ่ืนอย่างเช่น ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
ดังผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ส่วนในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม
และด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ
พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและปรับปรุงการท างานตามวงจร
คุณภาพ  PDCA ครบวงจร โดยมีการนิเทศก ากับ  ดูแล ประเมินตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ
การเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหารายบุคคล และการประเมินผล
จากสภาพจริงในทุกข้ันตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิด
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้
ที่เก่ียวของทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจและไว้วางใจในระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาเป็นอย่างมาก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  2559 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเยี่ยม 

 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

ดีเยี่ยม 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเยี่ยม 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเยี่ยม 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ดีเยี่ยม 

6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  ดีเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 

 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

ดีเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเยี่ยม 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเยี่ยม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 

 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 

    2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 

รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

ดีเยี่ยม 

    2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

ดีเยี่ยม 

     2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ดีเยี่ยม 

    2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเยี่ยม 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเยี่ยม 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเยี่ยม 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้น 
ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   Self-Assessment Report : SAR 

โรงเรียนพมิายวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

41 

 

 

 

ส่วนที่ 3  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 
 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(3 – 4 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน   
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง     
โดยโรงเรียนได้ให้บริการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และพัฒนา
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระแบบต่อเนื่องมาตลอด 
3. ผู้เรียนมีสุขกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีความมีวินัย 
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับและ
ได้รับความไว้วางใจของชุมชนในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
สถานศึกษายังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็งและมีเครือข่ายชุมชน ผู้ปกครอง ที่ให้    
การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด 
 
 
 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ผู้เรียนยังต้องได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
อย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ 
การวิจัยในชั้นเรียน การวัดผลประเมินผลโดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง  
2. พัฒนาโครงการเฝ้าระวัง การติด 0 ร มส และ
ก าหนดเป้าหมายว่านักเรียนควรต้องมีคะแนนเฉลี่ยทุก
รายวิชาสูงขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีหลักการบริหาร
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
2. สถานศึกษามีระบบการบริหารงานภายใต้การ
บริหารโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่มีการก าหนด
บทบาทหน้าที่พร้อมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินงานตามภาระงานต่างๆ อย่าง        
คลอบคุลมชัดเจนรวมทั้งการบริหารงานด้วยการ
กระจายอ านาจมอบหมายอ านาจสั่งการตามล าดับ
ขั้นให้กลุ่มงาน กลุ่มสาระและงานต่างๆ เพื่อให้การ
บริหารงานคล่องตัว ทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพ 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ   
มีการด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษาเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพต่อไป นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ชุมชน 
วิทยายากรท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรท้องถิ่น 
ภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การด าเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
          สถานศึกษาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้   
มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยการด าเนินงาน
ตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
การศึกษา ดูงานทัศนศึกษา กิจกรรมโรงเรียน      
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย  
พนักงานราชการ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา 
การเรียนรู้ กิจกรรมงานการจัดท าสื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมงานพัฒนาวินัยและรักษาวินัย
งานการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว  จ้างครูอัตราจ้าง ครูชาว
ต่างประเทศ  พนักงานบริการ กิจกรรมงานไป
ราชการ ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการจัดอบรม
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ า โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี 
พร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน มีการบริหาร
หลักสูตรที่ดี มีรายวิชาเพ่ิมเติม และสาระการเรียนรู้
ที่หลากหลายตอบเสนองผู้เรียนได้ท่ัวถึงการจัด
องค์กรการบริหารจัดการที่เป็นแนวราบ  เน้นการ 
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีก าหนดนโยบาย
เด่นชัด   ให้ทั้ง 4 กลุ่มงานได้ปฏิบัติ มีการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ด้วยกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตอบสนอง
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน และส่งเสริม
นโยบาย จุดเน้น และอัตลักษณ์ซึ่งเป็นผลผลิตด้าน
ผู้เรียนได้ดี 
 
 
 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอน พัฒนาสื่อ    
การสอน เลือกใช้สื่อการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรู้    
ให้ครูได้พัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและปฏิบัติงานใน
หน้าที่อื่นๆ ตามความรู้ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ พัฒนาการสอนแบบบูรณาการและ          
แบบโครงงาน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
            โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
มีการรายงาน การประเมินตนเองรายบุคคลตาม
แผนพัฒนาตนเอง โรงเรียนให้ความส าคัญกับสภาพ
ปัญหาในสังคมปัจจุบัน จึงได้ก าหนดโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน โรงเรียนได้รับ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หน่วยงานราชการองค์กร
เอกชนต่างๆ ร่วมระดมทุน ตลอดจนบริจาคทรัพย์
สิ่งของสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาของสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
           โรงเรียนพัฒนาระบบการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน
ของครูและบุคลากร พัฒนาระบบการรายงานการ
ประเมินตนเองตามแผนพัฒนาที่รวดเร็วตรวจสอบได้ 
พัฒนาการน าข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูลฐานในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนในปีการศึกษา
ถัดไป พัฒนาระบบติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน การสอนแบบบูรณาการ การวิจัยในชั้นเรียน การวัดผลประเมินผลโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง  
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจดัการศึกษาของโรงเรียนให ้  มคีวามเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนาครูผลิตสื่อการสอน เลือกใช้สื่อการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

และกระบวนการเรียนรู้ ให้ครูได้พัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
และปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนๆ ตามความรู้ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ พัฒนาการสอนแบบบูรณาการ 
แบบโครงงาน 

4. พัฒนาระบบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย เข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งานของครูและ
บุคลากร พัฒนาระบบการรายงานการประเมินตนเองตามแผนพัฒนาที่รวดเร็วตรวจสอบได้ 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

- 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท า 

 
นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง  ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
นายสมาน ชูม ี   รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
นายสินทบ        พระทอง   รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการ 
นายไพร  ร่มเย็น   รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการ 
นางสาวเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการ 
นางสมบูรณ์ หอยมุกข์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ 
นางสาวสุภาวดี    กิตติวิศิษฏ ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ 
นางสาวรสลิน     วัชรพาณิชย์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ 
นายนริศสันต์      ลิศนันท์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ 
นายเชษฐพงษ์     ผึ้งทอง   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย      กรรมการ 
นายคุณาวุฒิ   บุญมาก  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ      กรรมการ 
นายสุรชัย          โชติกลาง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ     กรรมการ 
นายจ าลอง      กลิ่นโพธิ์กลาง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ      กรรมการ 
นายสรชัย     จงกล   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ       กรรมการ 
นางปาริยา  พงษ์นิยะกูล  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
นายสมศักดิ์  รักกุศล   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กรรมการ 
นางสุรัส   สายโต   หัวหน้างานห้องสมุด       กรรมการ 
นายพุฒิพัฒน์  อติวัฒน์อังกูร  หัวหน้างานแนะแนว       กรรมการ 
นางศศิรินทร์  อติวัฒน์อังกูร  หัวหน้างานวัดผลประเมินผล      กรรมการ 
นายเจียมศักดิ์  ชนะค้า   หัวหน้างานทะเบียน       กรรมการ 
นางจรูญ    ธรรมประชา  หัวหน้างานแผนงาน       กรรมการ 
นายประมวล  โตโคกสูง  หัวหน้างานประกันคุณภาพ      กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนิภาพร  ภักด ี   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพัชรี  นาคา   ครูอัตราจ้าง            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


