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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  เลขที่ 89 หมู่ 7  ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์ 065 - 5903535 

website:  www.tpps.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ผู้บริหาร , ครู , พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง) 
 1) จ านวนบุคลากร (เมื่อ 30 มีนาคม 2562) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนชั่วโมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 

1 
นายธีรวัช  อุดค าม ี 44 20 

ผู้อ านวยการ
ช านาญการ

พิเศษ 

ป. 
บัณ 
ฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

- 
 

- 

2 นางดอกใหม่    ช่ืนโพธ์ิชัย 60 36 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ม.1-3 
แนะแนว ม.1-6 

20 

3 นายไพศาล ปญัญาอัครธรรม 54 28 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
วท.บ คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
ม.1,3,4 

19 

4 น.ส.เพ็ญจันทร์   อรุณรัตน ์ 53 32 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม เทคโนโลยีฯ 

สังคมฯม.4-6 
คอมพิวเตอร์ม.2-6 

19 

5 นางศิริรัตน์   สรณส์ิรินาคะ 53 34 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.1,4-6 

22 

6 นางวาสนา     เอี่ยมราคิน 56 30 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
วท.บ วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
ม.2-6 

17 

7 นางพูนทรัพย์   จ านวน 60 36 ครูช านาญการ คบ. คหกรรม งานคหกรรมม.1-6 21 

8 นายสุรศักดิ์    จันทร์ทักษ์ 49 26 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
คบ. 

อุตสาหกรรม
ศิลป์ 

การงานฯ ม.2-6 22 

9 นายวิเชียร       เทพโสภา 48 23 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
คบ. สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 
ม.1-5 

18 

10 นางวันเพ็ญ     เทพโสภา 48 23 
ครูช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม ภาษาไทย 

ภาษาไทย ม.1,2 
ม.4-6 

17 

11 นางศรีไพร     จันทร์ทักษ ์ 47 24 
ครูช านาญการ 

พิเศษ 
คบ. คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
ม.2,5,6 

17 

12 นางสาวขวัญชนก ช้างเจริญ 27 - ครูผู้ช่วย กศ.บ เคมี 
วิทยาศาสตร์ 

ม.1,4,5 
18 

13 นายณัทฐพล  ภูร่ะหงษ ์ 31 5 ครูอัตราจ้าง วท.บ การประมง 
พลศึกษา ม.1-3 

การงาน ม.3 
12 
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14 นางสาวสิรญิญา ทาพิทักษ์ 22 - ครูธุรการ ศศ.บ ภาษาไทย - - 

15 นางสาวมินตรา  สนผา 24 - ครูอัตราจ้าง ศษ.บ พลศึกษา 
สุขศึกษา/พลศึกษา 
ม.1-6 ศิลป ม.4-6 

18 

16 นายนฤดล  จันดาหาญ 29 - ครูอัตราจ้าง วศ.บ 
วิศวกรรม 
พอลิเมอร์ 

วิทยาศาสตร์ 
ม.4-6 

18 

17 นายชลอ        สุขส าราญ 46 23 ครูช านาญการ กศ.บ ภาษาอังกฤษ - - 

     
 2) ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ต าแหน่ง จ านวน 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
บริหาร

การศึกษา 
คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยา 
ศาสตร์ 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

สังคม การงานฯ อื่น ๆ 

ผู้บริหาร 1 1 - - - - 1 - - - - - 
คร ู 12 8 4 - 1 2 2 1 2 1 2 1 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง 3 3 - - - - 2 - - - - 1 

เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 1 1 - - - - - 1 - - - - 
รวม 17 13 4 - 1 2 5 2 2 1 2 2 

1.3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่30  มีนาคม 2561) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 89 คน   

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 6 4 10 10 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 8 7 15 15 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 14 8 22 22 

รวม 3 28 19 47 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 3 10 13 13 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 1 12 13 13 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 8 8 16 16 

รวม 3 12 30 42  

รวมทั้งหมด 6 40 49 89  
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 

 
วิชา 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 10 12 20 9 9 14 83.14 
คณิตศาสตร์ 5 13 7 7 7 10 55.05 
วิทยาศาสตร์ 7 11 9 7 5 3 47.19 
สังคมศึกษา 9 15 14 10 8 14 78.65 
ประวัติศาสตร์ 4 14 16 11 9 - 73.97 
สุขศึกษา และพลศึกษา 10 13 18 12 13 16 92.13 
ศิลปะ ดนตรี 11 15 22 13 13 16 100 
การงานอาชีพ 10 10 14 6 7 10 64.04 
ภาษาอังกฤษ 8 12 10 10 7 11 65.16 

รวมจ านวน ๗๔ ๑๑๕ ๑๓๐ ๘๕ ๗๘ ๙๔ ๗๓.๒๕ 

1.5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561        
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 40.50 22.55 28.91 25.09 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.52 27.51 34.27 27.54 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 55.04 30.28 36.43 29.10 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 41.03 22.19 26.10 35.81 23.91 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 44.03 26.22 28.76 33.37 27.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )ปีการศึกษา 2560-2561 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชา ปี 2560 ปี 2561 ผลต่าง 

ภาษาไทย 44.21 40.50 -3.71 
คณิตศาสตร์ 22.11 22.55 0.44 
วิทยาศาสตร์ 29.16 28.91 -0.25 
ภาษาอังกฤษ 30.63 25.09 -5.54 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา ปี 2560 ปี 2561 ผลต่าง 
ภาษาไทย 43.83 41.03 -2.80 
คณิตศาสตร์ 14.17 22.19 8.02 
วิทยาศาสตร์ 24.09 26.10 2.01 
สังคมศึกษา 30.28 35.81 5.53 
ภาษาอังกฤษ 22.08 23.91 1.83 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน เช่น DLIT โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสืบค้น หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ครูมีการ
วัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน และมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ทางด้านวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
โครงการเปิดโลกวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงงานคุณธรรม นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ เพ่ือฝึกทักษะ
ชีวิตให้นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ  
 
2. ผลการด าเนินการ 
    2.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีดังนี้ 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีผลการประเมินในระดับ  ดีเลิศ 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ 

แก้ปัญหา  มีผลการประเมินในระดับ  ดีเลิศ 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีผลการประเมินในระดับ  ดีเลิศ 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีผลการประเมินในระดับ  ดี 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีผลการประเมินในระดับ  ดี  
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  มีผลการประเมินในระดับ  ดีเลิศ 

    2.2  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีดังนี้ 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  มีผลการประเมินในระดับ  ยอดเยี่ยม 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มีผลการประเมินในระดับ  ดีเลิศ 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  มีผลการประเมินในระดับ  ดีเลิศ 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  มีผลการประเมินในระดับ  ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ในระดับยอดเยี่ยม มีคุณธรรม  

มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีความสามารถในการท างานเป็นทีม และมีจิตอาสา 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 

4.1 นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนให้มากข้ึน  

4.2 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลสอบ O NET ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

2. การพัฒนาและผลการพัฒนา 

 2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี   ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการเชิงระบบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากภาคีเครือข่าย ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
 



 
 

๘ 

 

 ผลการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ เฉลี่ย 65.6 ชั่วโมง 
 

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จ านวนเครือข่าย 3 เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ เครือข่ายผู้ปกครอง , เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น, 
เครือข่ายศิษย์เก่า 

 
การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจาก
ท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

ครทูุกคนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร 
 

3. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้
เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 

 4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 



 
 

๙ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
ระดับคุณภาพ: ดี 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ 

ทันสมัยและเหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ครูวิเคราะห์

ผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด

และปฏิบัติจริง ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินผล

การเรียนรู้และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ครูยังได้น าผล
การสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  

 
2. ผลการด าเนินงาน 

ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิเคราะห์ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 

ปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มีการวัดและ

ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระและกลุ่มสาระอ่ืน  

 
3. จุดเด่น 

ครูมีความรู้ความสามารถและความถนัดในรายวิชาที่สอน ตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการเรียน 
 
4. จุดควรพัฒนา 

ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และน าไปประกอบอาชีพได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐ 

 

ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 จากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยการจัดท าโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีผลการประเมินใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ เนื่องจาก ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 และ มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ ดีเลิศ และ 
มาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ ความต้องการ และความสนใจ 
ครมูีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ติดตาม ช่วยเหลือ พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านคุณธรรมและความรู้  เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา มี
จิตอาสา เป็นคนดีของสังคม ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนใช้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และการจัดการเชิงระบบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนา การด าเนินงาน ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินงาน ส่งผลให้การด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 
บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        จุดเด่น 

๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมสูงขึ้น 
๒) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
๓) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตอาสา  

  จุดที่ควรพัฒนา  
๑) ควรพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
๒) ควรพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 
 
 



 
 

๑๑ 

 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     จุดเด่น 

๑) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการท างาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บุคลากรในโรงเรียน 

๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
  จุดที่ควรพัฒนา       

๑) ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากข้ึน 
 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        จุดเด่น 

๑) ครูมีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
๒) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  จุดที่ควรพัฒนา  
๑) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ 
 2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างผลงานตาม
ความสนใจและความถนัดได้ 
 3) สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
  1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
  2) โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาขาดแคลนบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

- ครูในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ศิลปะ พลศึกษา 
- นักการภารโรง  

 
 
 
 
 



 
 

๑๒ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตอนที ่4   
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓ 

 

 



 
 

๑๔ 

 

 
 



 
 

๑๕ 

 

 
 
 



 
 

๑๖ 

 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

      นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 

 
วิชา 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 10 12 20 9 9 14 83.14 
คณิตศาสตร์ 5 13 7 7 7 10 55.05 
วิทยาศาสตร์ 7 11 9 7 5 3 47.19 
สังคมศึกษา 9 15 14 10 8 14 78.65 
ประวัติศาสตร์ 4 14 16 11 9 - 73.97 
สุขศึกษา และพลศึกษา 10 13 18 12 13 16 92.13 
ศิลปะ ดนตรี 11 15 22 13 13 16 100 
การงานอาชีพ 10 10 14 6 7 10 64.04 
ภาษาอังกฤษ 8 12 10 10 7 11 65.16 

รวมจ านวน ๗๔ ๑๑๕ ๑๓๐ ๘๕ ๗๘ ๙๔ ๗๓.๒๕ 
 

หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรูม้ทีั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและมีหลายรหสัวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
 

 
 



 
 

๑๗ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561       
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 40.50 22.55 28.91 25.09 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.52 27.51 34.27 27.54 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 55.04 30.28 36.43 29.10 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 41.03 22.19 26.10 35.81 23.91 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 44.03 26.22 28.76 33.37 27.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 



 
 

๑๙ 

 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )ปีการศึกษา 2560-2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา ปี 2560 ปี 2561 ผลต่าง 
ภาษาไทย 44.21 40.50 -3.71 
คณิตศาสตร์ 22.11 22.55 0.44 
วิทยาศาสตร์ 29.16 28.91 -0.25 
ภาษาอังกฤษ 30.63 25.09 -5.54 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

รายวิชา ปี 2560 ปี 2561 ผลต่าง 
ภาษาไทย 43.83 41.03 -2.80 
คณิตศาสตร์ 14.17 22.19 8.02 
วิทยาศาสตร์ 24.09 26.10 2.01 
สังคมศึกษา 30.28 35.81 5.53 
ภาษาอังกฤษ 22.08 23.91 1.83 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๑ 

 

 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 
 

๒๒ 

 

ค าน า 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยก าหนดให้สถานศึกษา
ด าเนินการ 1) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  8  องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา  เน้นความต่อเนื่อง 2) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด  4) เผยแพร่ผล
การติดตาม  และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  5) น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา 2561  เสนอต่อเขตพ้ืนที่  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล   
ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  
รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพ้ืนที่   และเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด ี

 

                                                                 
       ( นายธีรวัช  อุดค ามี ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

 

 

 

 

 



 
 

๒๓ 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  48  ให้สถานศึกษา มีการจัดท า

รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   

 ดังนั้น โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  ตลอด

ได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ 

ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา  2561  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

                                                                                   
                          ( นายชื่นชัย  อัปปะมัตตา ) 

         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 

                                                                    13 พฤษภาคม 2562 
       
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๒๔ 

 

สารบัญ 
 
ส่วนที ่            หน้า 

  ค าน า           

  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  สารบัญ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        
              ข้อมูลทั่วไป        1 

 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา      1 

 ข้อมูลนักเรียน        2 

 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    2 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    3 

2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน      4 

   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 6 

   มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 8 

3. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
   สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม      9 

   จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา       9 

   แนวทางการพัฒนาในอนาคต      10 

   ความต้องการการช่วยเหลือ                              10 
 

      4.  ภาคผนวก         11 
      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน  ๑๒ 

       สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๑๕ 

 
        

 
 


