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ค ำน ำ 
 

 รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2561 
ฉบับน้ี จัดท ำขึ้นเพ่ือรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพในโรงเรียน ตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบ 
ทบทวน และปรับปรุงคุณภำพ  ตลอดจนกำรประเมินและรับรองคุณภำพ ส ำหรับรำยงำนผลกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำฉบับน้ี  อยู่ในขั้นตอนกำรตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ตำมมำตรำ 48 ได้ก ำหนดว่ำ 
“หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งถือว่ำเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด” และมำตรำ 50 “ให้สถำนศึกษำให้ควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมเอกสำร หลักฐำน
ต่ำง ๆ ท่ีมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำตลอดจนบุคลำกร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รวมท้ังผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ีพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
ภำรกิจของสถำนศึกษำตำมค ำร้องขอของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หรือ
บุคคล หรือหน่วยงำนภำยนอกท่ีส ำนักงำนดังกล่ำวรับรองท่ีท ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ
สถำนศึกษำน้ัน” 
 สำระส ำคัญของรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคมปี
กำรศึกษำ 2561 ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐำน  แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี  ผลกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำในรอบปี และ สรุปผลกำรพัฒนำและกำรน ำผลไปใช้ 
  โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคมขอขอบคุณคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทุกท่ำน บุคลำกรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุน ในกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในครั้งน้ีส ำเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 

                                                          นำยสมชำย  ยอดเพชร 
                                                ( ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม) 
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สำรบัญ 

    หน้ำ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน   3 
ตอนท่ี 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      10 
ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง       19 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือโรงเรียน บางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่ตั้ง 75ถนนชูเชิดน่าน ต าบล บางมลูนาก อ าเภอบางมลูนาก 
จังหวัด พิจิตร สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต โทรศัพท์056631577 
โทรสาร056631577 website: www.bnphoom.comเปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดบัช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 32  ไร่3 งาน  95.40ตารางวา เขตพื้นที่บริการจ านวน 7 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางไผ่  
ต าบลภูมิ ต าบลหอไกร  ต าบลล าประดา  ต าบลวังส าโรง  ต าบลเนินมะกอก  ต าบลบางมลูนาก 
 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
 
2.1 จ านวนและวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

ต าแหน่ง จ านวน 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้บริหาร 1 - - - 1 
ครู 95 - 52 43 - 

พนักงานราชการ 1 - 1 - - 
ครูอัตราจ้าง 17 - 17 - - 

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 28 19 9 - - 
รวม 142 19 79 43 1 

 
2.2 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
   

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา(คาบ/สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1  
2. คณิตศาสตร์ 13 19 
3. วิทยาศาสตร์ 19 16 
4. ภาษาไทย 11 17 

ตอนท่ี 1ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

http://www.bnphoom.com/
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5. ภาษาอังกฤษ 16 19 
6. สังคมศึกษา 11 16 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 15 15 
8. สุขศึกษา 5 20 
9. ศิลปศึกษา 5 15 

รวม 96  
  
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่30  มีนาคม 2561) 
 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  2,052 คน  จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน 
  

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 165 192 357 39.67 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 170 195 365 40.56 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 149 194 343 38.11 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 142 186 328 36.44 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 135 193 328 36.44 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 145 186 331 36.78 

รวมทั้งหมด 54 906 1,146 2,052  

 
4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับสถานศึกษา 
 
4.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 8กลุม่สาระการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561(ทุก
ประเด็นใหจ้ าแนกตามระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 – 3) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ านวน นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

ภาษาต่างประเทศ 947 59.48 1,174 72.83 939 64.05 
การงานอาชีพฯ 1,050 73.32 994 68.46 935 67.07 
ศิลปะ 504 63.72 439 60.47 513 68.13 
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สขุศึกษาและพลศึกษา 1,098 76.67 1,033 71.13 1,278 91.68 
สังคมศึกษา ฯ 1,360 63.31 1,580 72.54 1,901 90.91 
วิทยาศาสตร ์ 790 54.98 389 48.26 655 46.45 
คณิตศาสตร์ 612 42.59 279 34.62 486 34.47 
ภาษาไทย 301 42.04 262 36.09 358 51.36 
หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้มทีั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิม่เติมและมหีลายรหสัวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
 
4.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 8กลุม่สาระการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา 2561(ทุก
ประเด็นใหจ้ าแนกตามระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 – 6) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มธัยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

จ านวน นร.ได้
ระดับ3ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ3ข้ึนไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ3ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ3ข้ึนไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ3ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ3ข้ึนไป 

ภาษาต่างประเทศ 1,038 58.25 1,038 62.49 1,367 66.17 
การงานอาชีพฯ 1,702 89.06 1,545 79.68 771 82.73 
ศิลปะ 344 96.36 554 85.10 562 85.15 
สุขศึกษาและพลศึกษา 639 98.46 880 87.22 498 98.42 
สังคมศึกษา ฯ 667 63.58 590 55.98 906 65.37 
วิทยาศาสตร ์ 1,148 57.52 1,148 60.55 911 69.44 
คณิตศาสตร์ 326 35.94 508 43.87 664 50.76 
ภาษาไทย 595 55.14 631 58.10 637 59.09 
หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้มทีั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิม่เติมและมหีลายรหสัวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
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5. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560–2561  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

วิชา 

ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ผลต่าง ผลต่าง คิดเป็น 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วน
เบ่ียงเบน Z - 

Score 
T - 

Score 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน Z - 
Score 

T - 
Score 

คะแนน 
T - 

Score 
ร้อยละ 

โรงเรียน ประเทศ มาตรฐาน โรงเรียน ประเทศ มาตรฐาน เฉลี่ย     

ภาษาไทย 47.93 48.290 13.730 -0.026 49.738 58.67 54.42 16.020 0.265 52.653 10.740 2.915 5.537 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ภาษาอังกฤษ 30.90 30.450 11.600 0.039 50.388 31.52 29.45 11.550 0.179 51.792 0.620 1.404 2.711 

คณิตศาสตร์ 26.74 26.300 16.400 0.027 50.268 36.17 30.04 16.030 0.382 53.824 9.430 3.556 6.606 

วิทยาศาสตร ์ 32.67 32.280 9.810 0.040 50.398 38.48 36.1 11.010 0.216 52.162 5.810 1.764 3.382 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560–2561  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

 
 
 
 

วิชา 

ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ผลต่าง ผลต่าง คิดเป็น 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน Z - 
Score 

T - 
Score 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน Z - 
Score 

T - 
Score 

คะแนน 
T - 

Score 
ร้อยละ 

โรงเรียน ประเทศ มาตรฐาน โรงเรียน ประเทศ มาตรฐาน เฉลี่ย     

ภาษาไทย 52.69 49.250 15.770 0.218 52.181 47.000 47.310 16.100 -0.019 49.807 -5.690 -2.374 -4.766 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

36.23 34.700 9.100 0.168 51.681 34.920 35.160 7.960 -0.030 49.698 -1.310 -1.983 -3.990 

ภาษาอังกฤษ 27.38 28.310 14.650 -0.063 49.365 29.780 31.410 15.300 -0.107 48.935 2.400 -0.431 -0.880 

คณิตศาสตร์ 24.68 24.530 17.590 0.009 50.085 28.760 30.720 20.490 -0.096 49.043 4.080 -1.042 -2.124 

วิทยาศาสตร ์ 31.27 29.370 12.300 0.154 51.545 30.890 30.510 11.080 0.034 50.343 -0.380 -1.202 -2.387 
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6. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 6.1 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
1. หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
2. แหล่งเรียนรู้การเกษตร 
3.ศูนย์การเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อม 
4. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
5.ห้องแนะแนว 
6.ศูนย์การเรียนรู้พลังงาน 
7.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
8.ธนาคารโรงเรียน 
9 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 
10. จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สี่เขียว 

12,050 
144 
36 
108 
5292 
144 
5040 
108 
170 
500 

 
 6.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
1. วัดบางมูลนาก 
2. วัดชัยมงคล 
3. วัดท่าบัว 
4.โรงไฟฟ้าชีวมวลไบโอพาวเวอร์ 
5.ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร 

3 
1 
1 
1 
2 

 
7. ข้อมูลงบประมาณ 
  

รายรับ จ านวน/บาท รายจา่ย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 10,857,803.22 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 10,857,803.22 
เงินนอกงบประมาณ 7,614.369.12 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5,702,732.63 
เงินลงทุนกิจกรรม 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1,905,255 เงินลงทุนกิจกรรมมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1,905,255 

รวมรายรับ 20,377,427.34 รวมรายจา่ย 18,465,790.85 
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งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ   58.80ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ 30.88ของรายรับ 
เงินลงทุนกิจกรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย   คิดเป็นร้อยละ   10.32ของรายรับ 

 
8. สภาพชุมชนโดยรวม  
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนตลาด  และชุมชนการเกษตร  ประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ส าคัญของชุมชนคือ เจ้าพ่อแก้ว  ผู้ ปกครองส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และประกอบอาชีพเกษตรกร 
 
9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 
 วิสัยทัศน์ 

ระบบดี มีคุณธรรมน าความรู้ มุง่พฒันาการศึกษา สูม่าตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
1) ปรับโครงสร้างและระบบการบริหารงาน เน้นการมสี่วนรว่มจากทุกภาค   ส่วน ให้มีความ

คล่องตัว มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และความสามารถ     ใช้ภาษาอังกฤษในการ

สอน และการสือ่สาร สามารถจัดท าวิจัย   เพื่อน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ มีนิสัยการท างานเชิงรุก    
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3) จัดกิจกรรมสง่เสรมิให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ส่งเสริมความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

4) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีสาระที่สอดคล้องกับมาตรฐาน   การศึกษาข้ันพื้นฐานและมุง่สู่
ความเป็นสากล  

5) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้การวิจัย เพื่อพฒันา   และส่งเสริมใหผู้้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความเป็น   เลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด  
 6) ส่งเสรมิ พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย ทันสมยัอย่างเพียงพอ 
 

 เป้าหมาย 
โรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคมมีระบบการบรหิารจัดการทีด่ีที่ส่งเสริมสนับสนุนครเูป็นครูมือ

อาชีพ 
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สู่มาตรฐานสากล และนักเรียนเป็นคนดี คนเกง่ รักการเรียนรู้ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ า
หน้าทางความคิดและเป็นพลโลกที่ดี 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ซื่อสัตย์   รับผิดชอบ   พอเพียง  `จิตอาสา  
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสร้างคนดีสูส่ังคม 

 
 
 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมกีารคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแกป้ัญหาอย่างมสีติ มี
เหตผุล  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  สนบัสนุนในการจัดกจิกรรม  ท าโครงงานอย่าง
ต่อเนื่อง  เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้แสวงหาความรู้เพิม่เติมด้วยตนเอง  จัดแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
 ส่งเสริมใหจ้ัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จดัให้มีวิชาเลือกที่ตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้รียน  ครูจัดท าหน่วยการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัหลักสูตรสถานศึกษา  วัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างรอบด้าน  และน าข้อมลูมาพฒันาการจัดการเรียนการสอน  จัดโครงการติวเข้ม
ก่อนสอบ  
O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพือ่เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักให้
ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการสอบ 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มอบหมายภาระงาน  โครงงาน ให้ผูเ้รียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากแหลง่เรียนรูท้ั้งในและนอกโรงเรียน  เน้นให้ผูเ้รยีนได้ท างานร่วมกับผู้อื่น  ปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  เข้าใจตนเอง  สามารถตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในสถานบันต่าง ๆ และมี
ทัศนคตทิี่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
 นอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึประสงค์  โดย
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีในการจัดการเรยีนรู้  ให้ผู้เรียนได้คิดและท าในสิ่งที่ดงีาม  
ปลูกฝังความดผี่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมจิตอาสา เช่น ท าความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมใน

ตอนท่ี 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน ดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งเรื่องป้องกันตนเองจาก
ภาวะเสี่ยงต่าง ๆ สง่เสรมิการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการที่โรงเรียนส่งเสริมใหม้ีการจัดกจิกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิด วาง
แผนการท างานได้อย่างเป็นระบบ  ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสติ  สมเหตสุมผล  สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้  น าเสนอข้อมลูได้อย่างเหมาะสม 
 ผู้เรียนได้เลอืกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจและมีความถนัด  ท าให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองตาม
ความสามารถ  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี  ผลการทดสอบระดับชาติมีการพฒันาข้ึน  ผู้เรียนสามารถ
สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพิม่ขึ้น  และมผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญ  การอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และการเขียนเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน และท าโครงงานคุณธรรมอย่างตอ่เนื่อง 

ผู้เรียนมีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันและท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรม การแข่งขัน
กีฬาระดับต่าง ๆ งานประจ าปเีจ้าพ่อแก้ว งานประเพณีแข่งขันเรือยาว งานนมสัการหลวงพ่อเพชรและ
สมโภชเมืองพจิิตร 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8กลุม่สาระการ
เรียนรู้  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน 

ต้ังแต่ 3.00-4.00 ปีการศึกษา 2561 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน 

ต้ังแต่ 3.00-4.00 ปีการศึกษา 2561 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปี 2560       ปี 2561 

ปี 2560      ปี 2561 



14 

 

3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ สามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน 
ให้ความร่วมมือในการท ากจิกรรม  มีความซื่อสัตย์ รบัผิดชอบ พอเพียง จิตอาสา  ตรงตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัดอีย่างต่อเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ  มีมารยาทเรียบร้อย และมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนท างานร่วมกัน  แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกันและสนบัสนุนการท า
โครงงานอย่างต่อเนือ่งเพื่อใหผู้้เรียนมกีารพฒันาทางบวกมากขึ้น  กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรบั
ความคิดเห็นของผู้อื่น  สร้างความตระหนกั  แรงจงูใจ  กล้าแสดงออกในทางที่ถูก 
 โรงเรียนสร้างความตระหนักใหผู้้เรียนเห็นความส าคัญของการทดสอบทัง้ระดับโรงเรียน  ระดับ
เขตพื้นที่  และระดบัชาติ โดยเรง่การพฒันาใหผ้ลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าโรงเรียนระดับเดียวกัน
ให้มากขึ้น 
 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนน าประสบการณ์ที่ได้ไปใช้จริงในการด าเนินชีวิตปฏิบัติตนในสิง่ที่ดี
งามจนเป็นนิสัย โดยโรงเรียนจัดกจิกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ :ดีเยี่ยม 
 
1.กระบวนการพัฒนา 
       โรงเรียนไดจ้ัดท าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยเน้นการมีส่วนร่วม  มีการประชุมฝ่ายบรหิารโรงเรียนเพื่อวาง
แผนการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน  มีการแบ่งงานฝ่ายต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างบรหิารงาน  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประชุมผู้ปกครอง ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองจิตอาสาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรไดร้ับการพฒันาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตาม
มาตรฐานต าแหนง่ให้ครจูัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทกุรายวิชา  วิจัยในช้ันเรียน  รายงานประเมินตนเอง
ของครู  จัดท าข้อมลูสารสนเทศของฝ่ายต่าง ๆ  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ทัง้ใน
และนอกห้องเรียน  จัดสรรงบประมาณในการดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาด  สะดวก ปลอดภัยพร้อมใช้
งาน  โดยการด าเนินงานต่าง ๆ มีคณะกรรมการในการจัดการ  มีการก ากบัติดตาม  ประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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2. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติ
การประจ าปี จากการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการประชุมฝ่ายบรหิารโรงเรียนเพื่อวางแผนการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน รวมทัง้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่งโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา มีการ
มอบหมายใหบุ้คลากรปฏิบัตงิานต่าง ๆ ตามโครงสร้างบรหิารงานตามความเหมาะสมและความถนัด 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง เพือ่รับทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ บุคคล
อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ มีเครือข่ายผูป้กครองจิตอาสาช่วยดูแลผู้เรียนตอนเช้าและเข้าร่วมกจิกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนมีสถานทีท่ี่สะอาด  สะดวก ปลอดภัย พร้อมใช้งาน และมีบรรยากาศทีเ่หมาะสมกบั
การเรียนรู้ของผูเ้รียน  มีการก ากบัติดตาม  ประเมินผลและน าผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

การมสี่วน
ร่วมขอ
ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

 

 
พัฒนาครู
และ
บุคลากรให้
มีความ
เช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. จุดเด่น 
       โรงเรียนมีการบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน   

การอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

(ปีงบประมาณ 2561) 

การอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

(ปีงบประมาณ 2561) 
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4. จุดควรพัฒนา 
มีการมอบหมายหน้าที่ให้กบับุคลากรโดยมีค าสัง่แต่งตั้งภายใน ให้มีอ านาจพจิารณา ตัดสินใจ และสร้าง
ทีมก ากบั ติดตาม ประเมินผลร่วมกับฝ่ายบรหิาร 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ระดับคุณภาพ :ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
          โรงเรียนจัดให้มกีารพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาจัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง บรบิทของชุมชนและทอ้งถ่ินการวัดผลและประเมินผลทีห่ลากหลายตามสภาพจริง
เหมาะสมกับผู้เรียนและให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล  สง่เสรมิให้ครทู าวิจัยในช้ันเรียน  
จัดท ารายงานประเมินตนเอง  จัดท าสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พัฒนาผูเ้รียนด้วยโครงงานคุณธรรม 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลบรูณาการองค์ความรู้
หลักสูตรอาเซียน และตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกบั
หลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดผลและประเมินผลทีห่ลากหลายตามสภาพจริงเหมาะสมกับผู้เรียนผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล  มีวิจัยในช้ันเรียน  มรีายงานประเมินตนเอง  มีสือ่นวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอน  มีการจัดประชุมผูป้กครอง  เยี่ยมบ้านนักเรียน  จัดกจิกรรมแนะแนวและ
โฮมรมู ให้ค าปรกึษาและมสี่วนร่วมในการจัดท าโครงงานคุณธรรม  ส่งเสริมผู้เรียนทีม่ีความสามารถเข้า
ร่วมแข่งขันและกจิกรรมต่าง ๆ  
3. จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุง่มั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการท างานและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน  
 
4. จุดควรพัฒนา 
        สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญทีส่ถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะหส์ังเคราะห์เพือ่สรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะทอ้นภาพความส าเรจ็กับแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแตล่ะมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพฒันาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้  

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 

1)ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึนมีผลการ
ประเมินระดับชาติและระดบัท้องถ่ินสูงข้ึนทกุกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และนกัเรียนกล้าแสดงออกร่าเรงิ
แจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2)ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทัง้
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ใน
ระดับดเียี่ยมมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติ (O-NET )มีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน 
ทุกกลุม่สาระฯ ที่มกีารทดสอบของโรงเรียนและ
ต่อเนือ่งมาโดยตลอด๓)ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมสีมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มรีะเบียบวินัยจนเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรบัของชุมชนโดยรอบใน
เรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของ
สังคมเช่น การเข้าแถวซื้ออาหารในโรงอาหารและ
ข้ึนรถโดยสารสาธารณะเป็นต้น 

 
 
 
1) ควรสร้างความตระหนกัในการใช้เทคโนโลยีให้
ถูกต้องเหมาะสม 
2) ส่งเสรมิกจิกรรมรักความเป็นไทย ให้นักเรียนมี
ค่านิยมในการรกัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
 
 

 

ตอนท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
1)ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร 
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบรหิารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท 
2)โรงเรียนมีการบรหิารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมทีห่ลากหลายวิธี เช่นการ
ประชุมแบบมสี่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีทีส่อดคล้องกบั
ผลการจัดการศึกษา สภาพปญัหา ความต้องการพฒันา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
ครูผูส้อนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนเิทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมลูมาใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
3)เปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้มสี่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นโดย
โรงเรียนจัดต้ังผู้ปกครองเครือข่าย 
4)โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วน
ร่วมรบัผิดชอบตอ่ผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา  

 
 
 
1) ควรปรับปรงุระบบสารสนเทศใหส้มบูรณ์ 
และเป็นปจัจบุัน พร้อมใช้งานเสมอ 
2) ควรปรับปรงุระบบการนเิทศ ก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม 
1) ครูพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ มีความตั้งใจมุง่มั่น ใน
การปฏิบัตหิน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2)ครูจัดกจิกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
3)ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรูจ้ากการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย 
5)ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนทุกคน 

●ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
1)ครูควรจัดกจิกรรมเน้นใหผู้้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง 
2)ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และฝึก
ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะหห์าความรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ
แหล่งเรียนรูจ้ัดเตรียมห้องปฏิบัตกิารให้อยู่ในสภาพ
ดีและพรอ้มใช้งานเสมอ 
3)ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจรงิ สอดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
4)ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกจิกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ 
5)ครูควรให้ข้อมลูย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนน าไปใช้พฒันาตนเอง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 
1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนข้ึน 
2.การสง่เสรมิให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยใน
ช้ันเรียนเพือ่พัฒนาผู้เรียนใหส้ามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3.การพฒันาบุคลากรโดยส่งเข้ารบัการอบรม แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในงานที่ได้รบัมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4.การพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 
1.การพฒันาครูผูส้อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning  ที่สอดคล้องกับการพฒันา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA  
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เรียนเสนอรายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 เพื่อขอ
อนุมัต ิ
 
 

    
                                                       ผู้ขออนุมัต ิ
                 (นายสมชาย ยอดเพชร) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
 
 
 ด้วยโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้น าเสนอรายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียน
โรงเรียนบางมูลนากภูมิ วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ได้พิจารณารายงานแล้ว  ในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบตามรายงานที่น าเสนอน้ี 
 
 
 
                       

     
       ผู้อนุมัติ 

 
                   (นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ) 
                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                           โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
 
 


