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ค ำน ำ 
 

 รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2561 
ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพในโรงเรียน ตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบ 
ทบทวน และปรับปรุงคุณภำพ  ตลอดจนกำรประเมินและรับรองคุณภำพ ส ำหรับรำยงำนผลกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำฉบับนี้  อยู่ในขั้นตอนกำรตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ตำมมำตรำ 48 ได้ก ำหนดว่ำ 
“หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งถือว่ำเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด” และมำตรำ 50 “ให้สถำนศึกษำให้ควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมเอกสำร หลักฐำน
ต่ำง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำตลอดจนบุคลำกร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
ภำรกิจของสถำนศึกษำตำมค ำร้องขอของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หรือ
บุคคล หรือหน่วยงำนภำยนอกที่ส ำนักงำนดังกล่ำวรับรองที่ท ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ
สถำนศึกษำนั้น” 
 สำระส ำคัญของรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคมปี
กำรศึกษำ 2561 ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐำน  แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี  ผลกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำในรอบปี และ สรุปผลกำรพัฒนำและกำรน ำผลไปใช้ 
  โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคมขอขอบคุณคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทุกท่ำน บุคลำกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุน ในกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในครั้งนี้ส ำเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 

                                                          นำยสมชำย  ยอดเพชร 
                                                ( ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม) 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน บางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่ตั้ง 75ถนนชูเชิดน่าน ต าบล บางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก 
จังหวัด พิจิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต โทรศัพท์056631577 
โทรสาร056631577 website: www.bnphoom.comเปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปทีี่ 6 เนื้อที่ 32  ไร่3 งาน  95.40ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการจ านวน 7 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางไผ่  
ต าบลภูมิ ต าบลหอไกร  ต าบลล าประดา  ต าบลวังส าโรง  ต าบลเนินมะกอก  ต าบลบางมูลนาก 
 
2. ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ  
 
2.1 จ านวนและวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ 

ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ผู้บริหาร 1 - - - 1 
คร ู 95 - 52 43 - 

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

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

 
2.2 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
   

สำขำวิชำ จ ำนวน(คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสำขำวิชำ(คำบ/สัปดำห์) 

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

ตอนที่ 1ข้อมูลพืน้ฐำน 
 

http://www.bnphoom.com/


4 

 

6. สังคมศึกษา 11 16 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15 15 
8. สุขศึกษา 5 20 
9. ศิลปศึกษา 5 15 

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

ระดับชั้นเรียน 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. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 
4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561(ทุก
ประเด็นให้จ าแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 มัธยมศึกษำปีท่ี 2 มัธยมศึกษำปีท่ี 3 

จ ำนวน นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

จ ำนวน นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

จ ำนวน 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 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1,098 76.67 1,033 71.13 1,278 91.68 
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สังคมศึกษา ฯ 1,360 63.31 1,580 72.54 1,901 90.91 
วิทยาศาสตร์ 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 
หมำยเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมและมีหลายรหัสวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
 
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561(ทุก
ประเด็นให้จ าแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 มัธยมศึกษำปีท่ี 5 มัธยมศึกษำปีที่ 6 

จ ำนวน นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

จ ำนวน นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

จ ำนวน นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ3ขึ้นไป 

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 
วิทยาศาสตร์ 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 
หมำยเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมและมีหลายรหัสวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
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5. ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O – NET) 
 

ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O – NET) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2560–2561  โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม 

วิชำ 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ผลต่ำง ผลต่ำง คิดเป็น 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วน
เบี่ยงเบน Z - 

Score 
T - 

Score 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน Z - 
Score 

T - 
Score 

คะแนน 
T - 

Score 
ร้อยละ 

โรงเรียน ประเทศ มำตรฐำน โรงเรียน ประเทศ มำตรฐำน เฉลี่ย     

ภำษำไทย 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 

สังคมศึกษำศำสนำและ
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 

ภำษำอังกฤษ 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 

คณิตศำสตร ์ 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 

วิทยำศำสตร์ 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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ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O – NET) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ปีกำรศึกษำ 2560–2561  โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม 

 
 
 
 

วิชำ 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ผลต่ำง ผลต่ำง คิดเป็น 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน Z - 
Score 

T - 
Score 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน Z - 
Score 

T - 
Score 

คะแนน 
T - 

Score 
ร้อยละ 

โรงเรียน ประเทศ มำตรฐำน โรงเรียน ประเทศ มำตรฐำน เฉลี่ย     

ภำษำไทย 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 

สังคมศึกษำศำสนำและ
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 

ภำษำอังกฤษ 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 

คณิตศำสตร ์ 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 

วิทยำศำสตร์ 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. สรุปกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 
 6.1 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/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 
สถิติกำรใช้ 

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

3 
1 
1 
1 
2 

 
7. ข้อมูลงบประมำณ 
  

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
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 
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รวมรำยรับ 20,377,427.34 รวมรำยจ่ำย 18,465,790.85 
งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ   58.80ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ 30.88ของรายรับ 
เงินลงทุนกิจกรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย   คิดเป็นร้อยละ   10.32ของรายรับ 

 
8. สภำพชุมชนโดยรวม  
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนตลาด  และชุมชนการเกษตร  ประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญของชุมชนคือ เจ้าพ่อแก้ว  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และประกอบอาชีพเกษตรกร 
 
9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ  
 
 วิสัยทัศน์ 

ระบบดี มีคุณธรรมน าความรู้ มุ่งพัฒนาการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
1) ปรับโครงสร้างและระบบการบริหารงาน เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค   ส่วน ให้มีความ

คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และความสามารถ     ใช้ภาษาอังกฤษในการ

สอน และการสื่อสาร สามารถจัดท าวิจัย   เพ่ือน ามาพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ มีนิสัยการท างานเชิงรุก    
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ส่งเสริมความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีสาระที่สอดคล้องกับมาตรฐาน   การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมุ่งสู่
ความเป็นสากล  

5) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้การวิจัย เพื่อพัฒนา   และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความเป็น   เลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด  
 6) ส่งเสริม พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย ทันสมัยอย่างเพียงพอ 
 

 เป้ำหมำย 
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมมีระบบการบริหารจัดการที่ดีที่ส่งเสริมสนับสนุนครูเป็นครูมือ

อาชีพ 
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สู่มาตรฐานสากล และนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง รักการเรียนรู้ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ า
หน้าทางความคิดและเป็นพลโลกที่ดี 
 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
ซื่อสัตย์   รับผิดชอบ   พอเพียง  `จิตอาสา  
 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
สถานศึกษาสร้างคนดีสู่สังคม 

 
 
 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมกีารคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ มี
เหตุผล  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  สนับสนุนในการจัดกิจกรรม  ท าโครงงานอย่าง
ต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง  จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดให้มีวิชาเลือกที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน  ครูจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  วัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน  และน าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  จัดโครงการติวเข้ม
ก่อนสอบ  
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักให้
ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการสอบ 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มอบหมายภาระงาน  โครงงาน ให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  เน้นให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ปลูกฝัง
ใหผู้้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  เข้าใจตนเอง  สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถานบันต่าง ๆ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
 นอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดย
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีในการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้คิดและท าในสิ่งที่ดีงาม  
ปลูกฝังความดีผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมจิตอาสา เช่น ท าความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมใน

ตอนที่ 2  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน ดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งเรื่องป้องกันตนเองจาก
ภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการที่โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิด วาง
แผนการท างานได้อย่างเป็นระบบ  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุสมผล  สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้  น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจและมีความถนัด  ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ความสามารถ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  ผลการทดสอบระดับชาติมีการพัฒนาขึ้น  ผู้เรียนสามารถ
สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพิ่มข้ึน  และมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ  การอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และการเขียนเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน และท าโครงงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ผู้เรียนมีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันและท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรม การแข่งขัน
กีฬาระดับต่าง ๆ งานประจ าปีเจ้าพ่อแก้ว งานประเพณีแข่งขันเรือยาว งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและ
สมโภชเมืองพิจิตร 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมแิสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ผีลการเรียน 

ตั้งแต่ 3.00-4.00 ปีการศึกษา 2561 

แผนภูมแิสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ผีลการเรียน 

ตั้งแต่ 3.00-4.00 ปีการศึกษา 2561 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน 
ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม  มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง จิตอาสา ตรงตามคุณธรรมอัต

ปี 2560       ปี 2561 

ปี 2560      ปี 2561 
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ลักษณ์ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ  มีมารยาทเรียบร้อย และมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 
4. จุดควรพัฒนำ 
 โรงเรียนควรส่งเสริมใหผู้้เรียนท างานร่วมกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและสนับสนุนการท า
โครงงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางบวกมากข้ึน  กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  สร้างความตระหนัก  แรงจูงใจ  กล้าแสดงออกในทางท่ีถูก 
 โรงเรียนสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการทดสอบทั้งระดับโรงเรียน  ระดับ
เขตพ้ืนที่  และระดับชาติ โดยเร่งการพัฒนาให้ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าโรงเรียนระดับเดียวกัน
ให้มากขึ้น 
 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนน าประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้จริงในการด าเนินชีวิตปฏิบัติตนในสิ่งที่ดี
งามจนเป็นนิสัย โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 
ระดับคุณภำพ :ดีเยี่ยม 
 
 
 
1.กระบวนกำรพัฒนำ 
       โรงเรียนได้จัดท าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยเน้นการมีส่วนร่วม  มีการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนเพื่อวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน  มีการแบ่งงานฝ่ายต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างบริหารงาน  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผู้ปกครอง ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองจิตอาสาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม
มาตรฐานต าแหน่งให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  วิจัยในชั้นเรียน  รายงานประเมินตนเอง
ของครู  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายต่าง ๆ  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน  จัดสรรงบประมาณในการดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาด  สะดวก ปลอดภัยพร้อมใช้
งาน  โดยการด าเนินงานต่าง ๆ มีคณะกรรมการในการจัดการ  มีการก ากับติดตาม  ประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 



15 

 

2. ผลกำรพัฒนำ 
โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติ
การประจ าปี จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนเพ่ือวางแผนการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่งโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนา มีการ
มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างบริหารงานตามความเหมาะสมและความถนัด 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ บุคคล
อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ มีเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาช่วยดูแลผู้เรียนตอนเช้าและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนมีสถานที่ที่สะอาด  สะดวก ปลอดภัย พร้อมใช้งาน และมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  มีการก ากับติดตาม  ประเมินผลและน าผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
การมีส่วน
ร่วมขอ
ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

 

 
พัฒนาครู
และ
บุคลากรให้
มีความ
เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
3. จุดเด่น 
       โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน   
4. จุดควรพัฒนำ 
มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรโดยมีค าสั่งแต่งตั้งภายใน ให้มีอ านาจพิจารณา ตัดสินใจ และสร้าง
ทีมก ากับ ติดตาม ประเมินผลร่วมกับฝ่ายบริหาร 

การอบรมพฒันาตนเองตามโครงการพฒันาครูรูปแบบครบวงจร 

(ปีงบประมาณ 2561) 

การอบรมพฒันาตนเองตามโครงการพฒันาครูรูปแบบครบวงจร 

(ปีงบประมาณ 2561) 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

 
ระดับคุณภำพ :ดีเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
          โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง บริบทของชุมชนและท้องถิ่นการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง
เหมาะสมกับผู้เรียนและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล  ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน  
จัดท ารายงานประเมินตนเอง  จัดท าสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พัฒนาผู้เรียนด้วยโครงงานคุณธรรม 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลบูรณาการองค์ความรู้
หลักสูตรอาเซียน และตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงเหมาะสมกับผู้เรียนผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล  มีวิจัยในชั้นเรียน  มีรายงานประเมินตนเอง  มีสื่อนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอน  มีการจัดประชุมผู้ปกครอง  เยี่ยมบ้านนักเรียน  จัดกิจกรรมแนะแนวและ
โฮมรูม ให้ค าปรึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงงานคุณธรรม  ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถเข้า
ร่วมแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ  
3. จุดเด่น 
ครมูีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการท างานและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน  
 
4. จุดควรพัฒนำ 
        สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้  

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 
 

1)ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการ
ประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และนักเรียนกล้าแสดงออกร่าเริง
แจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2)ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยมมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET )มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
ทุกกลุ่มสาระฯ ที่มีการทดสอบของโรงเรียนและ
ต่อเนื่องมาโดยตลอด๓)ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบใน
เรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของ
สังคมเช่น การเข้าแถวซื้ออาหารในโรงอาหารและ
ขึ้นรถโดยสารสาธารณะเป็นต้น 

 
 
 
1) ควรสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีให้
ถูกต้องเหมาะสม 
2) ส่งเสริมกิจกรรมรักความเป็นไทย ให้นักเรียนมี
ค่านิยมในการรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 
 

ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 
1)ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร 
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท 
2)โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่นการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
3)เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากข้ึนโดย
โรงเรียนจัดตั้งผู้ปกครองเครือข่าย 
4)โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา  

 
 
 
1) ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งานเสมอ 
2) ควรปรับปรุงระบบการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ: ดีเยี่ยม 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2)ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3)ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5)ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกคน 

●ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
1)ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง 
2)ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และฝึก
ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ
แหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพ
ดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
3)ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
4)ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
5)ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 
1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2.การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3.การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4.การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
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ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
 
1.การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning  ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA  
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เรียนเสนอรายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 เพ่ือขอ
อนุมัติ 
 
 

    
                                                       ผู้ขออนุมัต ิ
                 (นายสมชาย ยอดเพชร) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
 
 
 ด้วยโรงเรียนวัดพุทธบูชา ได้น าเสนอรายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนวัดพุทธบูชา ปี
การศึกษา 2562 ได้พิจารณารายงานแล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 วัน
พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรายงานที่น าเสนอนี้ 
 
 
 
                       

     
       ผู้อนุมัต ิ

 
                   (นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ) 
                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                           โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
 
 


