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ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
๑. ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือโรงเรียน บางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่ตั้ง ๗๕ ถนนชูเชิดน่าน ต าบล บางมลูนาก อ าเภอบางมลูนาก 
จังหวัด พิจิตร สงักัด ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑  โทรศัพท์ ๐๕๖-๖๓๑๕๗๗  
โทรสาร๐๕๖๖๓๑๕๗๗  website: www.bnphoom.com  เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๓๒  ไร่๓ งาน  ๙๕.๔๐ตารางวา เขตพื้นที่บริการจ านวน ๗ ต าบล ได้แก่ 
ต าบลบางไผ่  ต าบลภูมิ ต าบลหอไกร  ต าบลล าประดา  ต าบลวังส าโรง  ต าบลเนินมะกอก  ต าบลบางมลูนาก 
 
 ๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
   
    ๒.๑ จ านวนและวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

ต าแหน่ง จ านวน 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้บริหาร ๒ - - ๒ - 
ครู ๙๑ - ๔๘ ๔๓ - 

พนักงานราชการ ๑ - ๑ - - 
ครูอัตราจ้าง ๒๘ - ๒๘ - - 

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ๑๒ ๑๒ - - - 
รวม ๑๓๔ ๑๒ ๗๗ ๔๕ - 

 
       ๒.๒ สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
   

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา(คาบ/สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๒  
๒. คณิตศาสตร์ ๑๓ ๑๙ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๑๗ ๑๖ 
๔. ภาษาไทย ๑๑ ๑๗ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑๕ ๑๙ 

http://www.bnphoom.com/
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๖. สังคมศึกษา ๑๑ ๑๖ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑๔ ๑๕ 
๘. สุขศึกษา ๕ ๒๐ 
๙. ศิลปศึกษา ๕ ๑๕ 

รวม ๙๓  
  
๓. ข้อมลูนักเรียน (ณ  วันที่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๑) 
 
   จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๒,๐๕๒ คน  จ าแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน 
  

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๙ ๑๖๕ ๑๙๒ ๓๕๗ ๓๙.๖๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙ ๑๗๐ ๑๙๕ ๓๖๕ ๔๐.๕๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๙ ๑๔๙ ๑๙๔ ๓๔๓ ๓๘.๑๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๙ ๑๔๒ ๑๘๖ ๓๒๘ ๓๖.๔๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๙ ๑๓๕ ๑๙๓ ๓๒๘ ๓๖.๔๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๙ ๑๔๕ ๑๘๖ ๓๓๑ ๓๖.๗๘ 

รวมทั้งหมด ๕๔ ๙๐๖ ๑,๑๔๖ ๒,๐๕๒  

 
๔. ข้อมลูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 
    ๔.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(ทุกประเด็นใหจ้ าแนกตามระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ – ๓) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

จ านวน นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

ภาษาต่างประเทศ ๙๔๗ ๕๙.๔๘ ๑,๑๗๔ ๗๒.๘๓ ๙๓๙ ๖๔.๐๕ 
การงานอาชีพฯ ๑,๐๕๐ ๗๓.๓๒ ๙๙๔ ๖๘.๔๖ ๙๓๕ ๖๗.๐๗ 
ศิลปะ ๕๐๔ ๖๓.๗๒ ๔๓๙ ๖๐.๔๗ ๕๑๓ ๖๘.๑๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑,๐๙๘ ๗๖.๖๗ ๑,๐๓๓ ๗๑.๑๓ ๑,๒๗๘ ๙๑.๖๘ 
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สังคมศึกษา ฯ ๑,๓๖๐ ๖๓.๓๑ ๑,๕๘๐ ๗๒.๕๔ ๑,๙๐๑ ๙๐.๙๑ 
วิทยาศาสตร ์ ๗๙๐ ๕๔.๙๘ ๓๘๙ ๔๘.๒๖ ๖๕๕ ๔๖.๔๕ 
คณิตศาสตร์ ๖๑๒ ๔๒.๕๙ ๒๗๙ ๓๔.๖๒ ๔๘๖ ๓๔.๔๗ 
ภาษาไทย ๓๐๑ ๔๒.๐๔ ๒๖๒ ๓๖.๐๙ ๓๕๘ ๕๑.๓๖ 

หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้มทีั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิม่เติมและมหีลายรหสัวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
 
    ๔.๒ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 
(ทุกประเด็นใหจ้ าแนกตามระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ – ๖) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

จ านวน นร.ได้
ระดับ๓ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ข้ึนไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ๓ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ข้ึนไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ๓ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ข้ึนไป 

ภาษาต่างประเทศ ๑,๐๓๘ ๕๘.๒๕ ๑,๐๓๘ ๖๒.๔๙ ๑,๓๖๗ ๖๖.๑๗ 
การงานอาชีพฯ ๑,๗๐๒ ๘๙.๐๖ ๑,๕๔๕ ๗๙.๖๘ ๗๗๑ ๘๒.๗๓ 
ศิลปะ ๓๔๔ ๙๖.๓๖ ๕๕๔ ๘๕.๑๐ ๕๖๒ ๘๕.๑๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๓๙ ๙๘.๔๖ ๘๘๐ ๘๗.๒๒ ๔๙๘ ๙๘.๔๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๖๖๗ ๖๓.๕๘ ๕๙๐ ๕๕.๙๘ ๙๐๖ ๖๕.๓๗ 
วิทยาศาสตร ์ ๑,๑๔๘ ๕๗.๕๒ ๑,๑๔๘ ๖๐.๕๕ ๙๑๑ ๖๙.๔๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๒๖ ๓๕.๙๔ ๕๐๘ ๔๓.๘๗ ๖๖๔ ๕๐.๗๖ 
ภาษาไทย ๕๙๕ ๕๕.๑๔ ๖๓๑ ๕๘.๑๐ ๖๓๗ ๕๙.๐๙ 

หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้มทีั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิม่เติมและมหีลายรหสัวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
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๕. ข้อมลูผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
 
  

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

 

วิชา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผลต่าง 
T-Score 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

Z -Score T-Score 
คะแนนเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

Z -Score T-Score 
โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 

ภาษาไทย ๔๘.๗๓ ๔๖.๓๖ ๑๒.๖๖ ๐.๑๙ ๕๑.๘๗ ๔๗.๙๓ ๔๘.๒๙ ๙.๔๘ -๐.๐๔ ๔๙.๖๒ -๒.๒๕ -๔.๓๔ 

ภาษาอังกฤษ ๓๓.๓๖ ๓๑.๘๐ ๑๓.๔๐ ๐.๑๒ ๕๑.๑๖ ๓๐.๙๐ ๓๐.๔๕ ๑๑.๙๒ ๐.๓๙ ๕๓.๘๖ ๒.๖๙ ๕.๒๗ 

คณิตศาสตร์ ๓๑.๙๖ ๒๙.๓๑ ๑๖.๔๐ ๐.๑๖ ๕๑.๖๒ ๒๖.๗๔ ๒๖.๓๐ ๑๔.๙๘ -๐.๓๗ ๔๖.๓๐ -๕.๓๑ -๑๐.๓๐ 

วิทยาศาสตร ์ ๓๗.๘๐ ๓๔.๙๙ ๑๒.๘๐ ๐.๒๒ ๕๒.๒๐ ๓๒.๖๗ ๓๒.๒๘ ๑๓.๓๘ ๒.๔๔ ๗๔.๔๒ ๒๒.๒๒ ๔๒.๕๗ 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

 

วิชา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผลต่าง 
T-Score 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

Z -Score T-Score 
คะแนนเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

Z -Score T-Score 
โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 

ภาษาไทย ๕๔.๔๐ ๕๒.๒๙ ๑๕.๔๖ ๐.๑๔ ๕๑.๓๖ ๕๒.๖๙ ๔๙.๒๕ ๑๔.๖๐ ๐.๒๔ ๕๒.๓๖ ๐.๙๙ ๑.๙๓ 

สังคมศึกษาฯ ๓๕.๑๕ ๓๕.๘๙ ๘.๔๘ -๐.๐๙ ๔๙.๑๓ ๓๖.๒๓ ๓๔.๗๐ ๘.๐๘ ๐.๑๙ ๕๑.๘๙ ๒.๗๗ ๕.๖๓ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖.๘๙ ๒๗.๗๖ ๑๑.๒๔ -๐.๐๘ ๔๙.๒๓ ๒๗.๓๘ ๒๘.๓๑ ๑๑.๙๗ -๐.๐๘ ๔๙.๒๒ -๐.๐๑ -๐.๐๒ 

คณิตศาสตร์ ๒๓.๓๗ ๒๔.๘๘ ๑๓.๓๔ -๐.๑๑ ๔๘.๘๗ ๒๔.๖๘ ๒๔.๕๓ ๑๔.๔๕ ๐.๐๑ ๕๐.๑๐ ๑.๒๔ ๒.๕๓ 

วิทยาศาสตร ์ ๓๒.๙๐ ๓๑.๖๒ ๘.๙๖ ๐.๑๔ ๕๑.๔๓ ๓๑.๒๗ ๒๙.๓๗ ๑๑.๙๔ ๐.๑๖ ๕๑.๕๙ ๐.๑๖ ๐.๓๒ 
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๖. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
 ๖.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๒. แหล่งเรียนรู้การเกษตร 
๓. ศูนย์การเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อม 
๔. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ห้องแนะแนว 
๖. ศูนย์การเรียนรู้พลังงาน 
๗. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๘. ธนาคารโรงเรียน 
๙ ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 
๑๐. จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สี่เขียว 

๑๒,๐๕๐ 
๑๔๔ 
๓๖ 

๑๐๘ 
๕๒๙๒ 
๑๔๔ 

๕๐๔๐ 
๑๐๘ 
๑๗๐ 
๕๐๐ 

 
 ๖.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน     

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. วัดบางมูลนาก 
๒. วัดชัยมงคล 
๓. วัดท่าบัว 
๔. โรงไฟฟ้าชีวมวลไบโอพาวเวอร์ 
๕. ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร 

๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

 
๗. ข้อมูลงบประมาณ 
  

รายรับ จ านวน/บาท รายจา่ย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑๐,๘๕๗,๘๐๓.๒๒ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๐,๘๕๗,๘๐๓.๒๒ 
เงินนอกงบประมาณ ๗,๖๑๔.๓๖๙.๑๒ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๕,๗๐๒,๗๓๒.๖๓ 
เงินลงทุนกิจกรรม 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑,๙๐๕,๒๕๕ เงินลงทุนกิจกรรมมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

๑,๙๐๕,๒๕๕ 

รวมรายรับ ๒๐,๓๗๗,๔๒๗.๓๔ รวมรายจา่ย ๑๘,๔๖๕,๗๙๐.๘๕ 
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งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ   ๕๘.๘๐   ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ   ๓๐.๘๘   ของรายรับ 
เงินลงทุนกิจกรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย    คิดเป็นร้อยละ   ๑๐.๓๒   ของรายรับ 

 
๘. สภาพชุมชนโดยรวม  
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนตลาด  และชุมชนการเกษตร   ประชาชนส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ส าคัญของชุมชนคือ เจ้าพ่อแก้ว  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
ต่ ากว่าปริญญาตรี และประกอบอาชีพเกษตรกร 
 
๙. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 
 วิสัยทัศน์ 

ระบบดี มีคุณธรรมน าความรู้ มุง่พฒันาการศึกษา สูม่าตรฐานสากล 
 

 พันธกิจ 
๑) ปรับโครงสร้างและระบบการบรหิารงาน เน้นการมีส่วนรว่มจากทุกภาค   ส่วน ให้มีความคล่องตัว 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
๒) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และความสามารถ     ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน 

และการสื่อสาร สามารถจัดท าวิจัย   เพื่อน ามาพฒันาในการจัดการเรียนรู้ มีนสิัยการท างานเชิงรกุ    
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริม
ความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

๔) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มสีาระที่สอดคล้องกับมาตรฐาน   การศึกษาข้ันพื้นฐานและมุง่สู่
ความเป็นสากล  

๕) จัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ใช้การวิจัย เพื่อพฒันา   และส่งเสริมใหผู้้เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้  มีความเป็น   เลิศทางวิชาการสือ่สารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด  
 ๖) ส่งเสริม พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ใหห้ลากหลาย ทันสมยัอย่างเพียงพอ 
 

 เป้าหมาย 
โรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคมมีระบบการบรหิารจัดการทีด่ีที่ส่งเสริมสนับสนุนครเูป็นครูมืออาชีพ 

สู่มาตรฐานสากล และนักเรียนเป็นคนดี คนเกง่ รักการเรียนรู้ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้า
ทางความคิดและเป็นพลโลกที่ด ี
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ซื่อสัตย์   รับผิดชอบ   พอเพียง  `จิตอาสา  
  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสร้างคนดีสูส่ังคม 
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ส่วนท่ี ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมกีารคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแกป้ัญหาอย่างมสีติ มี
เหตผุล  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  สนบัสนุนในการจัดกจิกรรม  ท าโครงงานอย่าง
ต่อเนื่อง   เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสวงหาความรูเ้พิ่มเติมด้วยตนเอง  จัดแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
 ส่งเสริมใหจ้ัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จดัให้มีวิชาเลือกที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน  ครูจัดท าหน่วยการเรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกบัหลักสตูรสถานศึกษา  วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน  และน าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  จัดโครงการติวเข้มก่อนสอบ  
O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ เพือ่เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักให้
ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการสอบ 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มอบหมายภาระงาน  โครงงาน ให้ผูเ้รียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน  เน้นให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับผู้อื่น  ปลกูฝงัใหผู้้เรียนมี
ความรู้  ความสามารถ  เข้าใจตนเอง  สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถานบันต่าง ๆ และมีทัศนคตทิี่ดีต่อ
การประกอบอาชีพ 
 นอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึประสงค์  โดยสอดแทรก
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีในการจัดการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนได้คิดและท าในสิง่ที่ดีงาม  ปลูกฝังความดผี่าน
โครงงานคุณธรรมและกิจกรรมจิตอาสา เช่น ท าความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน ดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งเรื่องป้องกันตนเองจากภาวะเสี่ยงต่าง ๆ 
ส่งเสริมการออกก าลงักายและเล่นกีฬา 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 จากการที่โรงเรียนส่งเสริมใหม้ีการจัดกจิกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิด วางแผนการ
ท างานได้อย่างเป็นระบบ  ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุสมผล  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
ค้นคว้าหาความรู้  น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 ผู้เรียนได้เลอืกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจและมีความถนัด  ท าให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองตาม
ความสามารถ  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี  ผลการทดสอบระดับชาติมีการพฒันาข้ึน  ผู้เรียนสามารถสอบเข้า
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ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพิ่มข้ึน  และมผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญ  การอ่าน  คิดวิเคราะห์ 
และการเขียนเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน และท าโครงงานคุณธรรมอย่างตอ่เนื่อง  

ผู้เรียนมีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันและท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรม การแข่งขันกีฬา
ระดับต่าง ๆ งานประจ าปีเจ้าพ่อแก้ว งานประเพณีแข่งขันเรอืยาว งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมือง
พิจิตร 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
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๓. จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ สามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน ให้
ความร่วมมือในการท ากจิกรรม  มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง จิตอาสา ตรงตามคุณธรรมอัตลกัษณ์ของ
โรงเรียน มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัดีอย่างต่อเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สงูกว่าระดบัประเทศ  มีมารยาทเรียบรอ้ย และมสีุขภาพแข็งแรง 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนท างานร่วมกัน  แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกันและสนบัสนุนการท า
โครงงานอย่างต่อเนือ่งเพื่อใหผู้้เรียนมกีารพฒันาทางบวกมากขึ้น  กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรบัความ
คิดเห็นของผู้อื่น  สร้างความตระหนัก  แรงจงูใจ  กล้าแสดงออกในทางที่ถูก 
 โรงเรียนสร้างความตระหนักใหผู้้เรียนเห็นความส าคัญของการทดสอบทัง้ระดับโรงเรียน  ระดับเขต
พื้นที่  และระดบัชาติ โดยเร่งการพฒันาใหผ้ลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสงูกว่าโรงเรียนระดับเดียวกันให้มาก
ข้ึน 
 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนน าประสบการณ์ที่ได้ไปใช้จริงในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม
จนเป็นนิสัย โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่องเพือ่ให้เกิดความยั่งยืน 
      
 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
       โรงเรียนไดจ้ัดท าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยเน้นการมีส่วนร่วม  มีการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนเพือ่วางแผนการพฒันา
คุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน  มีการแบ่งงานฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างบรหิารงาน  
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประชุมผูป้กครอง ประชุมเครือข่ายผูป้กครองจิตอาสา สง่เสรมิให้
ครูและบุคลากรได้รับการพฒันาใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานต าแหนง่ ให้ครจูัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  วิจัยในช้ันเรียน  รายงานประเมินตนเองของครู  จัดท าข้อมลูสารสนเทศของฝ่ายต่าง 
ๆ  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน  จัดสรรงบประมาณในการดูแล
อาคารสถานที่ให้สะอาด  สะดวก ปลอดภัยพร้อมใช้งาน  โดยการด าเนินงานต่าง ๆ มีคณะกรรมการในการ
จัดการ  มีการก ากับ ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 
 
๒. ผลการพัฒนา 
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       โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  แผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปี จากการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการประชุมฝ่ายบรหิารโรงเรียนเพื่อวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนทกุกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ
ทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่งโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา มีการ
มอบหมายใหบุ้ค 
ลากรปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างบริหารงานตามความเหมาะสมและความถนัด ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง เพือ่รบัทราบผลการด าเนนิงานของสถานศึกษา  ให้การสนับสนุนและความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ บุคคล อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ มี
เครือข่ายผูป้กครองจิตอาสาช่วยดูแลผู้เรียนตอนเช้าและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  มีสถานที่ที่
สะอาด  สะดวก ปลอดภัย พร้อมใช้งาน และมีบรรยากาศทีเ่หมาะสมกับการเรียนรู้ของผูเ้รียน  มีการก ากบั 
ติดตาม  ประเมินผลและน าผลไปพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การมสี่วนร่วม
ขอผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 
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พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี
ความ
เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
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๓. จุดเด่น 
       โรงเรียนมีการบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน   
 
๔. จุดควรพัฒนา 
       มีการมอบหมายหน้าที่ใหก้ับบุคลากรโดยมีค าสั่งแต่งตัง้ภายใน ให้มีอ านาจพจิารณา ตัดสินใจ และสร้าง
ทีมก ากบั ติดตาม ประเมินผลร่วมกับฝ่ายบรหิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
          โรงเรียนจัดให้มกีารพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  จัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง บริบทของชุมชนและท้องถ่ิน  การวัดผลและประเมินผลทีห่ลากหลายตามสภาพจริง เหมาะสมกบั
ผู้เรียนและให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล  ส่งเสรมิให้ครทู าวิจัยในช้ันเรียน  จัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง  จัดท าสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดท าระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน พัฒนาผู้เรียนด้วย
โครงงานคุณธรรม 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
         โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับการพฒันาโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล บูรณาการองค์
ความรู้หลกัสูตรอาเซียน และตามหลกัคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดผลและประเมินผลทีห่ลากหลายตามสภาพจริง เหมาะสมกบัผู้เรียน ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล  มีวิจัยในช้ันเรียน  มรีายงานประเมินตนเอง  มีสือ่นวัตกรรมทีเ่หมาะสม
กับการเรียนการสอน  มีการจัดประชุมผู้ปกครอง  เยี่ยมบ้านนักเรียน  จัดกจิกรรมแนะแนวและโฮมรูม ให้
ค าปรึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงงานคุณธรรม  ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันและ
กิจกรรมต่าง ๆ  
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๓. จุดเด่น 
        ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพฒันาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน มสี่วนร่วมในการท างานและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน    
 
๔. จุดควรพัฒนา 
        สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน 
 
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
          โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ ๑) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและ
บรหิารข้อมลูสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเกบ็ข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูเป็นสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔)  จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษา  
๕) ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
๗) จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่สนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ของปีทีผ่่านมา  วิเคราะหจ์ุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อน าไปจัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
ประเด็นที่ควรพฒันา  จัดประชุมครู บุคลากร ผูป้กครอง เครือข่ายผูป้กครองจิตอาสา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน และการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ติดตามการประเมินโครงการและกจิกรรม สรุปผลการด าเนินงาน  ครูประเมินตนเอง
รายบุคคล 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
          โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ผูป้กครอง เครือข่าย
ผู้ปกครองจิตอาสา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มคีวามมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
โรงเรียน 
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๓. จุดเด่น 
          คณะครูและบุคลากรมีความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เน้นการมสี่วนร่วม 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
          ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยเีป็นเครื่องมือในการเข้าถึงได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปจัจบุัน    
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดบั ดี        
          จากผลการด าเนินงาน  โครงการ  และกจิกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับดี  
ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดบัดี  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการ
จัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา อยู่ในระดับดเียี่ยม  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดบัดี  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล อยู่ในระดับดี 
          ทั้งนี ้โรงเรียนมีการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย ตรงตามความต้องการพัฒนา
ผู้เรียน สอดคลอ้งกบัจุดเน้นของโรงเรียน สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี   และผลการทดสอบ
ระดับชาติสงูข้ึน  ผู้เรียนมีความประพฤติด้นคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม และคุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียน
ก าหนดอย่างชัดเจน ดังปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑  ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บรหิารสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดเียี่ยม  โรงเรียนมีการวางแผน  ออกแบบกจิกรรม และ
ด าเนินงานตามแผน  โดยบุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ใช้ผลการด าเนินงานในปทีี่ผ่านมาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพฒันา  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  และปรับปรงุแก้ไขให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง   
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ครูมีการวิเคราะห์  
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทีเ่ป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  และบริบทของสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปญัหาและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามสภาพจรงิ   ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผล
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การประเมินอยู่ในระดับดี  โรงเรียนให้ความส าคัญกบัผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ
และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี   และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบรหิารและการจัดการศึกษาในระดับสูง  
 
๑. จุดเด่น 
          โรงเรียนมีการบรหิารจัดการเน้นการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานและมีการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
ส่วนร่วมในการท างานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ส่งผลใหผู้้เรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง จิตอาสา มีคุณภาพทางการศึกษาสูงข้ึน มีมารยาทเรียบร้อย และมสีุขภาพ
แข็งแรง 
 
๒. จุดท่ีควรพัฒนา 
          ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสู้งกว่าโรงเรียนที่มีขนาดเดียวกัน ส่งเสรมิใหผู้้เรียนน าประสบการณ์ที่ได้
ไปใช้จริงในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามจนเป็นนิสยั โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน 
         จัดกิจกรรมที่สง่เสรมิให้คณะครูได้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานอย่างสม่ าเสมอ 
          โรงเรียนควรใช้ระบบสารสนเทศและระบบประกันคุณภาพเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการ  
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต    
          บูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์เพือ่สร้างนวัตกรรมในการพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ   
       ๑) การจัดสรรอัตราก าลังต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ. 
        ๒) งบประมาณสนับสนุนในการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรียนรู ้


