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คำนำ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้ดำเนินการจัดทำสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัด
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564) 
โดยใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management center : DMC) และโปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพื ่อบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) และ
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบออนไลน์ และ
ประมวลผลข้อมูลจัดทำเป็นสารสนเทศ เพื่อใช้เป็น แนวทางการวิเคราะห์หาแนวโน้มในการวางแผนงานจัด
การศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน บุคลากรทางการศึกษา และองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ท่ีถูกต้อง ชัดเจน 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ได้รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นเอกสารข้อมูล 
สารสนเทศฉบับนี้ขึ้น และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน บุคลากรทุกท่านได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ และขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จ 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ท่ีต้ังอยู่ 31/26 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร 66000  โทรศัพท์: 056-990-347 มีพื้นที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

พิจิตร และมีสถานศึกษาในกำกับ ดูแล จำนวนท้ังส้ิน 30 แห่ง 

แผนที่ต้ังและอาณาเขต 

 จังหวัดพิจิตร 

 

จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ประมาณ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,883 ไร่ ตั้งอยู่

บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีลักษณะพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยม  จัตุรัส เป็นจังหวัดขนาดเล็ก สภาพ

โดยทั่วไปของจังหวัดพิจิตรเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหล ผ่านทั้ง 2 สาย ไหลผ่านจังหวัดเกือบ

เป็นลักษณะเส้นขนานจากทิศเหนือสู่ทิศใต้โดยมีแม่น้ำพิจิตร (แม่น้ำ เดิม) อยู่ระหว่างกลาง ความยาวของ
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แม่น้ำน่านท่ีไหลผ่านจังหวัดมีระยะทาง 97 กิโลเมตร และความยาว ของแม่น้ำยมท่ีไหลผ่านจังหวัดมีระยะทาง

ประมาณ 124 กิโลเมตร สภาพพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ปาน กลางถึงสูง เนื่องจากตะกอนที่พัดมาทับถม

เหมาะแก่การทำนา และปลูกพืชหมุนเวียนพื้นท่ีส่วนใหญ่ บุกเบิกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จึงมีพื้นท่ีป่า

เหลือน้อยมากจนแทบไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 

อาณาเขตจังหวัดพิจิตร 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก  

ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์  

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์  

 

แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพิจิตร 

 
 



3 
 

 

 

 

 

ประชากรในพื้นท่ีจังหวัดพิจิตรมีจำนวนประชากร 529,229 คน จำแนกดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลประชากรในเขตจังหวัดพิจิตร 

จังหวัด ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรรวม 
พิจิตร 257,957 271,272 529,229 

ที่มา: สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
รวบรวมโดย: สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ข้อมูลเดือนมกราคม 2565) 

ตารางแสดงข้อมูลประชากรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในเขตจังหวัดพิจิตร 

 
 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมท้ังสิ้น 

ชาย         1,556          1,518          1,581          1,241          1,101             967             7,964  
หญิง         1,617          1,641          1,691          1,832          1,565          1,475             9,821  
รวม         3,173          3,159          3,272          3,073          2,666          2,442           17,785  

 

 ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน (ข้อมูลปีการศึกษา 2564) 

 

 การปกครองจังหวัดพิจิตร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 86 ตำบล 889 หมู่บ้าน  
3 เทศบาลเมือง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 73 องค์การบริหารส่วนตำบล 25 เทศบาลตำบล จำแนก ดังนี้ 
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ตารางแสดงข้อมูลการปกครอง 
ในเขตพื้นทีบ่ริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร 

 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 

พิจิตร 12 86 889 
 
ที่มา : กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน  (http://www.dla.go.th)  ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(https://datacenter.deqp.go.th) ขอ้มูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

จังหวัด อบจ. อบต. เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล 
พิจิตร 1 74 3 25 

 
ที่มา  :  กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน  (http://www.dla.go.th)  ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(https://datacenter.deqp.go.th) ขอ้มูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 
 

การปกครองในเขตจังหวัดพิจิตร 
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จังหวัดพิจิตรมีการแบ่งการปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้  

องค์กำรบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  

อำเภอ 12 แห่ง คือ  

 1. อำเภอเมืองพิจิตร     2. อำเภอวังทรายพูน  

 3. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง    4. อำเภอตะพานหิน  

 5. อำเภอบางมูลนาก    6. อำเภอโพทะเล 

 7. อำเภอสามง่าม    8. อำเภอทับคล้อ  

 9. อำเภอสากเหล็ก    10. อำเภอบึงนำราง 

  11.อำเภอดงเจริญ    12. อำเภอวชิรบารมี 

 

เทศบาลเมือง 3 แห่ง คือ  

 1. เทศบาลเมืองพิจิตร  

 2. เทศบาลเมืองตะพานหิน  

 3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก 

เทศบาลตำบล 25 แห่ง คือ  

 1. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ            2. เทศบาลตำบลวังกรด  
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 3. เทศบาลตำบลหัวดง    4. เทศบาลตำบลดงปา่คำ  

 5. เทศบาลตำบลวังทรายพูน    6. เทศบาลตำบลหนองปล้อง  

 7. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง   8. เทศบาลไผ่รอบ  

 9. เทศบาลตำบลหนองพะยอม    10. เทศบาลตำบลบางไผ่  

 11. เทศบาลตำบลวังตะกู    12. เทศบาลตำบลหอไกร  

 13. เทศบาลตำบลเนินมะกอก    14. เทศบาลตำบลท่าเสา  

 15. เทศบาลตำบลโพทะเล    16. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  

 17. เทศบาลตำบลบางคลาน    18. เทศบาลตำบลสามง่าม 

 19. เทศบาลตำบลกำแพงดิน    20. เทศบาลตำบลเนินปอ 

 21. เทศบาลตำบลทับคล้อ    22. เทศบาลตำบลเขาทราย  

 23. เทศบาลตำบลสากเหล็ก    24. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร  

 25. เทศบาลตำบลวังบงค์ 

องค์การบริหารส่วนตำบล 74 แห่ง คือ  

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลกําแพงดิน  2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 

 3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขาทราย  4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร 

 5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ  6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย 

 7. องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง  8. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  

  9. องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง   10. องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ  

 11. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง 12. องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง 

 13. องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  14. องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  

 15. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขม้ิน  16. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง  

 17. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว  18. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง  

 19. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ   20. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเย่ียม 

 21. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา   22. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง 

 23. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ  24. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ 

 25. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  26. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง 

 27. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่  28. องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย  

 29. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย  30. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 

 31. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง   32. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง 



7 
 

 33. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว   34. องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง  

 35. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ  36. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง  

 37. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ  38. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่รอบ 

  39. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง   40. องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล  

 41. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม  42. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง  

 43. องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ   44. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  

 45. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว  46. องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก 

 47. องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง  48. องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดำ  

 49. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด  50. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว  

 51. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้   52. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู  

 53. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน   54. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร  

 55. องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์           56. องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงตะพานหิน 

 57. องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงบางมูลนาก   58. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม  

 59. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า  60. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง 

 61. องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก  62. องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม  

 63. องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้   64. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล 

 65. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  66. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 

 67. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร  68. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม  

 69. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ  70. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว  

 71. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก  72. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม  

 73. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง  74. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง 

 

ลักษณะภูมิประเทศ  

 ลักษณะพื้นท่ีของจังหวัดพิจิตร เป็นพื้นท่ีราบลุ่มแอ่งกระทะ ทิศตะวันออกเป็นท่ีลาดเชิงเขา ทิศ

ตะวันตกเป็นพื้นที่ลุ่ม ต่ำกว่าจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ 20 เมตร มีแม่น้ำ 3 สาย ที่ไหลจากทิศเหนือลงสู่ 

ทิศใต้ คือ แมน่้ำยม แมน่้ำน่าน และแม่น้ำพิจิตร สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ำ ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ปาน

กลางถึงสูง เนื่องจากตะกอนที่น้ำพัดมาทับถมเหมาะแก่การทํานา และปลูกพืชหมุนเวียน พื้นที่ส่วนใหญ่ถูก

บุกเบิกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จึงมีพื้นท่ีป่าเหลือน้อยมากจนแทบไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและ

จากการท่ีตอนกลางของจังหวัดพิจิตรมีแม่น้ำไหลผ่านถึง 3 สายดังกล่าว จึงทำเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ
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ในช่วงท่ีน้ำเหนือไหลหลาก และปัญหาน้ำป่าท่ีไหลมาจากทิวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออก ประชากร

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นภาคการผลิตหลัก รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรม การค้าส่ง การค้า

ปลีก และการบริการ ผลผลิตสำคัญได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียว และการประมง 

 สภาพอากาศโดยท่ัวไปอุณหภูมิเฉล่ีย 30.2 องศาเซลเซียส ต่ำสุดโดยประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส 

สูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 33.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 911.3 มิลลิเมตร สูงสุด 1,113.9 

มิลลิเมตร ในฤดูหนาวจากอิทธิพล ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตร 

จึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล 

 ฤดูร้อน  จะเริ่มประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน  

 ฤดูฝน  จะเริ่มประมาณเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม  

 ฤดูหนาว  ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  

(ที่มา : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง 2) 

เศรษฐกิจ 
  การเกษตร สภาพพื้นที่ในเขตจังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งผลิตข้าว พืชไร่ และพืชเศรษฐกิจท่ี สำคัญ

ของภาคเหนือ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง สภาพดินฟ้าอากาศเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อผลผลิต

ภาคเกษตร  

 ด้านอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล การเกษตร

ที่จังหวัดพิจิตร โรงสีข้าวที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตรเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญ เป็นศูนย์กลาง  รองรับการ

ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตร อีกท้ังเป็นแหล่งผลิตพลังงานชีวภาพ จากวัสดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตร อาทิ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแกลบ 

วัฒนธรรม/ประเพณี 
  จังหวัดพิจิตร ประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาเป็น เวลานาน 

เพราะมีธรรมเนียมว่าวัดใดถ้ำจัดงานปิดทองไหว้พระก็จะต้องจัดงานแข่งเรือควบคู่กันไปด้วย มักจัดกันในฤดูน้ำ

หลาก ประมาณวันเสาร์-อาทิตย์ต้นเดือนกันยายนของทุกปี ในงานจะมีการแข่งเรือ ประเพณีและการประกวด

ขบวนแห่เรือตา่งๆ ในแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวง มีการจัดกิจกรรมภายในงานท่ีน่าสนใจมากมาย  

ประเพณีกำฟ้า เป็นประเพณีสำคัญของชาวบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม ซึ่งเป็นชาว ไทยพวนถือปฏิบัติต่อ

กันมาเป็นเวลาช้านาน จัดตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ และ 3 ค่ำ เดือน 3 (ประมาณเดือน กุมภาพันธ์) เพื่อแสดงความ
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เคารพบูชาเทวดาและพระมหากษัตริย์ เมื่อถึงวันกำฟ้าชาวไทยพวนจะกลับมา ยังบา้นของตน เพื่อร่วมทำบุญ

กับญาติพี่น้อง พบปะสังสรรค์และเล่นกีฬาพื้นบา้น  

ท่ีมา : ข้อมูลจาก เว็บไซต์จังหวัดพิจิตร (http://www.phichit.go.th) 

 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จังหวัดพิจิตร มีแหล่งท่องเท่ียวสำคัญท้ังโบราณสถานแหล่ง 
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานเมืองเก่าพิจิตร บึงสีไฟ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็น

ต้น 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพิจิตรแหล่งแร่สำคัญและมีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ 
   1. แร่ยิปซัม ปริมาณแร่ท่ีผลิตได้ 536,630.8 เมตริกตัน เนื้อแร่มีคุณภาพค่อนข้างดี 

   2. ทองคำ พบว่ามีปริมาณเพียงพอในเชิงพาณิชย์ พบท่ีตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ  

ต่อเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  ปริมาณแร่ท่ีผลิตได้ 556,157 เมตริกตัน และท่ีเขาพนมพา ตำบลหนองพระ  

อำเภอวังทรายพูน 

 ด้านทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่ป่าไม้ 8,312 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 0.29 ของพื้นท่ี ทั้งจังหวัดและมี

พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง พื้นท่ีรวม 3,910 ไร่ 

คำขวัญจังหวัดพิจิตร 
 ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ พระเครื่องดีหลวงพ่อเงนิ 

   ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร  ข้าวเจ้าอร่อยลือเล่ือง 

      แข่งเรือยาวประเพณี เพลิดเพลินบึงสีไฟ 

   รสเด็ดส้มท่าช่อย   ตำนานเมืองชาละวัน 

บทบาท หน้าที่ และทิศทางในการพัฒนาการศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายให้การกำกับ 

ดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 

 1. มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ. ศ. 2546 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเดิม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าท่ีดังนี้ 

   (1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาช้ันพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

http://www.phichit.go.th/
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   (2) อำนาจหน้าที ่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้ม ีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

   (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

   (4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 2. คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 เรื่อง 

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

   ข้อ 8 ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

   (1) อำนาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดใ ห้เป็น

อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและ อ.ก.ค.เขตพื้นท่ีการศึกษา 

   ข้อ 21 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐ

มนตร์ใดท่ีอ้างถึง คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาดามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้า

ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคำสั่งนี้โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังเคยมีผล

ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับคำส่ังนี้ 

 3. ข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจ

หน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

   (1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาช้ันพื้นฐาน และ ความต้องการของท้องถิ่น 

   (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพื้นท่ี

การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานช้างต้นรับทราบ รามท้ังกำกับตรวจสอบ ติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

   (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเซตพื้นท่ีการศึกษา 
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   (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง 1 รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาไนเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน

การศึกษา 

   (11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง (ท้ังภาครัฐ เอกชนและ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

   (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องหรือที่ไ ด้รับ 

มอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 

บทบาท หน้าที่ และทิศทางในการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีอยู่ภายใต้ การกำกับ ดูแล 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอำนาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี ้

1. มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และท่ี 

แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ตามท่ีกำหนดไว้ใน 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) อำนาจหน้าท่ีในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร 

การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นฟื้นฐาน 

(2) อำนาจหน้าท่ีในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกำหนด 

2. คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 เรื่อง 

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 8 ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด ตังต่อไปนี้ 

(1) อำนาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กำหนดให้เปน็อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ข้อ 21 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือมติ 

คณะรัฐมนตรีใดท่ีอ้างถึง คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคำส่ังนี้ 

โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับคำส่ังนี้ 

3. ข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560) และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขต 
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พื้นท่ีการศึกษา ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ 

มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 

 

 

(1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ  ความต้องการของท้องถิ่น 

(2)  วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(6)  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษารูปแบบ

ท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(9)  ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน

การศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ได้กำหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

ปีกรศึกษา 2563 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

"น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน" 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 

แข่งขัน 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ำโดยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง 

การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อม 

6. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 นำไปพัฒนา 

ศักยภาพในการแข่งขันสู่สากล 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพในมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีเป็น 

มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ยึดหลักธรรมมาภิบาล ในระบบการบริหาร 

จัดการแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Big Data) 

 

 

 

ค่านิยมองค์กร CHAMP 

M = Moral   การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 

A = Accountability  ความรับผิดชอบ 

S = Save   ประหยัด 

T = Team   การทำงานเป็นทีม 

E = Efficiency   ประสิทธิภาพ 

R = Relationship  สัมพันธ์ภาพ 

คติพจน์ 

"ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใคร่ปรองดอง สนองบริการ รวดเร็วประสาน พัฒนางานเป็นระบบ" 

นโยบายและจุดเนน้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปี 2563 

นโยบาย 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศและ ICT 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จุดเน้น 

1. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจำเป็นในสตวรรษท่ี 21 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาและขับเคล่ือนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. สร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัด 

การศึกษา 

6. การบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 

7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

8. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร 

การแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ประกอบด้วย 9 กลุ่มงานและ 1 หน่วย ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ทำหน้าที่กำกับ ติดตามประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและ

นิเทศการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจตังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย

รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์

การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานบนพื้นฐานของความเป็นคนไทย ดังแสดงแผนภูมิ

โครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตร 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
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สภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 

30 โรงเรียน  

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโรงเรียนในจังหวัดพิจิตร จำนวน 30 โรงเรียนแยกตามอำเภอ 

ลำดับ อำเภอในจังหวัดพิจิตร จำนวนโรงเรียน 
1 เมืองพิจิตร 5 
2 วังทรายพูน 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มอำนวยการอำนวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

สถานศึกษา 

(จำนวน 30 โรงเรียน) 

นักเรียน 

สหวิทยาเขต 

(จำนวน 4 เขต) 
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3 โพธิ์ประทับช้าง 2 
4 สามง่าม 4 
5 สากเหล็ก 1 
6 วชิรบารมี 2 
7 ตะพานหิน 3 
8 บางมูลนาก 2 
9 โพทะเล 4 
10 ทับคล้อ 2 
11 บึงนาราง 2 
12 ดงเจริญ 2 

รวมจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30 
 

เครือข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้แบ่ง

ออกเป็น 4 สหวิทยาเขต ดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนสหวิทยาเขตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ชื่อสหวิทยาเขต ที่ต้ัง ชื่อประธานสหวิทยาเขต 
พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายมานิตย์ นาคเมือง 
สามง่าม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ นายโชคชัย    เทพสุริยวงศ์ 
ตะพานหิน โรงเรียนตะพานหิน นายทิว มนูญธรรม 
บางมูลนาก โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นายสมชาย ยอดเพชร 

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 

ตารางที่ 3 รายชื่อสถานศึกษาแต่ละสหวิทยาเขตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ลำดับ โรงเรียน ล ำดบั โรงเรียน 

สหวิทยาเขตพิจิตร จำนวน 7 โรงเรียน 
1 พิจิตรพิทยาคม 5 วังกรดพิทยา 
2 สระหลวงพิทยาคม 6 สากเหล็กวิทยา 
3 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 7 วังทรายพูนวิทยา 
4 เมธีพิทยา   

สหวิทยาเขตสามง่าม จำนวน 8 โรงเรียน 
1 สามง่ามชนูปถัมภ์ 5 วชิรบารมีพิทยาคม 
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2 เนินปอรังนกชนูทิศ 6 วังโมกข์พิทยาคม 
3 กำแพงดินพิทยาคม 7 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 
4 หนองโสนพิทยาคม 8 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 

สหวิทยาเขตตจะพานหิน จำนวน 7 โรงเรียน 
1 ตะพานหิน 5 วันทีสถิตย์พิทยาคม 
2 วังสำโรงวังหว้า 6 ดงเจริญพิทยาคม 
3 ทุ่งโพธิ์พิทยา 7 วังงิ้ววิทยาคม 
4 เขาทรายทับคล้อพิทยา   

สหวิทยาเขตบางมูลนาก จำนวน 8 โรงเรียน 
1 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 5 โพธิธรรมสุวัฒน ์
2 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 6 พิบูลธรรมเวทวิทยา 
3 ท่าเสาพิทยาคม 7 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
4 ห้วยยาวพิทยาคม 8 แหลมรังวิทยาคม 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลโรงเรียนในจังหวัดพิจิตรแยกตามอำเภอโรงเรียน 

ลำดับ โรงเรียน อำเภอ รวม 
1 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร  

 
5 โรงเรียน 

2 หัวดงรัชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 
3 วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร 
4 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 
5 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 
6 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

4 โรงเรียน 7 กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 
8 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 
9 หนองโสนพิทยา สามง่าม 
10 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 2 โรงเรียน 
11 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 
12 วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน 1 โรงเรียน 
13 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 1 โรงเรียน 
14 วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี 2 โรงเรียน 
15 วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 
16 ตะพานหิน ตะพานหิน 3 โรงเรียน 
17 ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน 
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18 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 
19 บางมูลนากภูมิวิทยา บางมูลนาก 2 โรงเรียน 
20 วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 
21 ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 4 โรงเรียน 
22 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 
23 โพธิธรรมสุวัฒน ์ โพทะเล 
24 พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล 
25 วันทีสถิตพิทยาคม ทับคล้อ 2 โรงเรียน 
26 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ 
27 แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 2 โรงเรียน 
28 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง 
29 วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 2 โรงเรียน 
30 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน 

ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) แล้ว จำนวน 30 โรงเรียน ทราบผลการประเมินอย่างเป็นทางการแล้ว จำนวน 30 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนท่ีมี

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 25 โรงเรียน ระดับพอใช้ 5 โรงเรียน และมีผลการประเมินแต่ยังไม่ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน จำนวน 9 โรงเรียน รายละเอียดดังนี ้

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา 
ปีที่

ประเมิน 

ผลการประเมิน สรุปผล 

ดี
มาก 

ดี 
พอ 
ใช ้

ควร
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

รับรอง 
ไม่

รับรอง 

1 เขาทรายทับคล้อพิทยา 2554  ✓    ✓  
2 บางมูลนากภูมิวิทยา 2554  ✓    ✓  
3 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 2554   ✓    ✓ 

4 โพธิธรรมสุวัฒน ์ 2554  ✓    ✓  
5 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 2554  ✓    ✓  
6 เมธีพิทยา 2554  ✓    ✓  
7 พิจิตรพิทยาคม 2554  ✓    ✓  
8 สากเหล็กวิทยา 2554  ✓     ✓ 
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9 กำแพงดินพิทยาคม 2554  ✓    ✓  
10 สามง่ามชนูปถัมภ์ 2554  ✓    ✓  
11 วังสำโรงวังหว้า 2555  ✓     ✓ 

12 วังทรายพูนวิทยา 2555  ✓    ✓  
13 หนองโสนพิทยา 2555  ✓    ✓  
14 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 2556  ✓      
15 สระหลวงพิทยาคม 2556  ✓      
16 หัวดงรัชนูปถัมภ์ 2556  ✓      
17 วังกรดพิทยา 2556   ✓    ✓ 

18 วังโมกข์พิทยาคม 2556   ✓    ✓ 

19 วชิรบารมีพิทยาคม 2556   ✓    ✓ 

20 ดงเจริญพิทยาคม 2556  ✓    ✓  
21 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 2556  ✓    ✓  
22 ทุ่งโพธิ์พิทยา 2556  ✓    ✓  
23 ท่าเสาพิทยาคม 2556  ✓    ✓  
24 พิบูลธรรมเวทวิทยา 2556   ✓    ✓ 

25 วังงิ้ววิทยาคม 2557  ✓    ✓  
26 ตะพานหิน 2557  ✓    ✓  

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา 
ปีที่

ประเมิน 

ผลการประเมิน สรุปผล 

ดี
มาก 

ดี 
พอ 
ใช ้

ควร
ปรับ
ปรุง 

ต้อง
ปรับ
ปรุง 

รับรอง 
ไม่

รับรอง 

27 วันทีสถิตพิทยาคม 2557  ✓     ✓ 

28 แหลมรังวิทยาคม 2557  ✓    ✓  
29 ห้วยยาวพิทยาคม 2557  ✓     ✓ 

30 เนินปอรังนกชนูทิศ 2557  ✓    ✓  
 

ตารางที่ 6 โรงเรียนที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก คร้ังที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 โรงเรียน 

ลำดับ จังหวัดพิจิตร ล ำดบั จงัหวดัพิจิตร 

1 พิจิตรพิทยาคม 4 หนองโสนพิทยาคม 
2 สามง่ามชนูปถัมภ์ 5 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 
3 วชิรบารมีพิทยาคม   
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ตารางท่ี 7 แสดงโรงเรียนในฝัน จำนวน 15 โรงเรียน 

ลำดับ จังหวัดพิจิตร ล ำดบั จงัหวดัพิจิตร 

1 หัวดงรัชนูปถัมภ์ 9 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 
2 กำแพงดินพิทยาคม 10 ห้วยยาวพิทยาคม 
3 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 11 โพธิธรรมสุวัฒน ์
4 วังทรายพูนวิทยา 12 เขาทรายทับคล้อพิทยา 
5 สากเหล็กวิทยา 13 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
6 วชิรบารมีพิทยาคม 14 วังงิ้ววิทยาคม 
7 วังโมกข์พิทยาคม 15 สระหลวงพิทยาคม 
8 ทุ่งโพธิ์พิทยา   

 

ตารางที่ 8 แสดงโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 6 โรงเรียน 

ลำดับ จังหวัดพิจิตร ล ำดบั จงัหวดัพิจิตร 

1 เมธีพิทยา 4 ท่าเสาพิทยาคม 
2 วังสำโรงวังหว้า 5 วันทีสถิตย์พิทยาคม 
3 พิบูลธรรมเวทวิทยา 6 ดงเจริญพิทยาคม 

 

ตารางที่ 9 แสดงโรงเรียนมาตรฐานสากล มีจำนวน 4 โรงเรียน 

ลำดับ จังหวัดพิจิตร ล ำดบั จงัหวดัพิจิตร 

1 พิจิตรพิทยาคม 3 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 
2 สามง่ามชนูปถัมภ์ 4 ตะพานหิน 

ตารางที่ 10 แสดงโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรทวิศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน 

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชาที่จัด 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่

ทำความร่วมมือ 
1 สามง่ามชนูปถัมภ์ พิจิตร 1.คหกรรม 

2.ช่างเช่ือม 
3.อิเล็กทรอนิกส์ 
4.ช่างยนต์ 

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

2 หนองโสนพิทยาคม พิจิตร 1.อิเล็กทรอนิกส์ 
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3.ช่างยนต์ 

1.วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 
2.วิทยาลัยการอาชีพขาณุวร
ลักษบุรี 
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4.ไฟฟ้ากำลัง 
3 แหลมรังวิทยาคม พิจิตร 1.ช่างยนต์ 

2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 
2.วิทยาลัยการอาชีพขาณุวร
ลักษบุรี 

4 วชิรบารมี พิจิตร 1.ช่างยนต์ 
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3.มีการ MOU กับ CP ใน
หลักสูตรปัญญาภิวัฒน์ 
(ศิลป์ธุรกิจค้าปลีก) 

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 

5 ดงเสือเหลือง พิจิตร 1.ช่างยนต์ 
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 

 

ตารางที่ 11 แสดงโรงเรียนสุจริต จำนวน 10 โรงเรียน 

ลำดับ จังหวัดพิจิตร ล ำดบั จงัหวดัพิจิตร 

1 พิจิตรพิทยาคม 6 สระหลวงพิทยาคม 
2 สามง่ามชนูปถัมภ์ 7 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 
3 บางมูลนาคภูมิวิทยา 8 วังทรายพูนวิทยา 
4 เนินปอรังนกชนูทิศ 9 วังกรดพิทยา 
5 ห้วยยาวพิทยาคม 10 ตะพานหิน 

 

ตารางที่ 12 แสดงโรงเรียนหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1 โรงเรียน 

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด 
1 บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร 

 

ตารางที่ 13 แสดงโรงเรียนจัดการเรียนร่วม จำนวน 20 โรงเรียน 

ลำดับ จังหวัดพิจิตร ล ำดบั จงัหวดัพิจิตร 

1 พิจิตรพิทยาคม 11 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 
2 สามง่ามชนูปถัมภ์ 12 สระหลวงพิทยาคม 
3 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 13 หนองโสนวิทยา 
4 ท่าเสาพิทยาคม 14 ห้วยยาวพิทยาคม 
5 เนินปอรังนกชนูทิศ 15 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 
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6 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 16 เขาทรายทับคล้อพิทยา 
7 วังทรายพูนวิทยา 17 บางมูลนาคภูมิวิทยา 
8 วังสำโรงวังหว้า 18 เมธีพิทยา 
9 กำแพงดินพิทยาคม 19 พิบูลธรรมเวทวิทยา 
10 วันทีสถิตพิทยาคม 20 แหลมรังวิทยาคม 

 

ตารางที่ 14 แสดงโรงเรียนเครือข่ายไร้พรมแดน จำนวน 4 โรงเรียน 

ลำดับ จังหวัดพิจิตร ล ำดบั จงัหวดัพิจิตร 

1 พิจิตรพิทยาคม 3 โพธิธรรมสุวัฒน ์
2 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 4 ตะพานหิน 

 

ตารางที่ 15 แสดงโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 11 โรงเรียน 

ลำดับ จังหวัดพิจิตร ล ำดบั จงัหวดัพิจิตร 

1 วชิรบารมีพิทยาคม 7 ทุ่งโพธิ์พิทยา 
2 วันทีสถิตพิทยาคม 8 พิบูลธรรมเวทวิทยา 
3 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 9 วังกรดพิทยา 
4 เนินปอรังนกชนูทิศ 10 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 
5 วังงิ้ววิทยาคม 11 ดงเจริญพิทยาคม 
6 กำแพงดินพิทยาคม   

 

ตารางที่ 16 แสดงโรงเรียนโครงการ ICU จำนวน 11 โรงเรียน 

ลำดับ จังหวัดพิจิตร ล ำดบั จงัหวดัพิจิตร 

1 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 7 แหลมรังวิทยาคม 
2 วังไทรวิทยาคม 8 วังโมกข์พิทยาคม 
3 ห้วยยาวพิทยาคม 9 พิบูลธรรมเวทวิทยา 
4 กำแพงดินพิทยาคม 10 วังสำโรงวังหว้า 
5 หนองโสนพิทยา 11 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 
6 สากเหล็กวิทยา   

 

ตารางที ่17 แสดงโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 30 โรงเรียน 

ลำดับ จังหวัดพิจิตร ล ำดบั จงัหวดัพิจิตร 
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1 พิจิตรพิทยาคม 16 ตะพานหิน 
2 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 17 วังสำโรงวังหว้า 
3 วังกรดพิทยา 18 ทุ่งโพธิ์พิทยา 
4 เมธีพิทยา 19 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 
5 สระหลวงพิทยาคม 20 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 
6 วังทรายพูนวิทยา 21 โพธิธรรมสุวัฒน ์
7 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 22 พิบูลธรรมเวทวิทยา 
8 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 23 ท่าเสาพิทยาคม 
9 สามง่ามชนูปถัมภ์ 24 ห้วยยาวพิทยาคม 
10 กำแพงดินพิทยาคม 25 เขาทรายทับคล้อพิทยา 
11 เนินปอรังนกชนฺทิศ 26 วันทีสถิตย์พิทยาคม 
12 หนองโสนพิทยาคม 27 แหลมรังวิทยาคม 
13 สากเหล็กวิทยา 28 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
14 วชิรบารมีพิทยาคม 29 ดงเจริญพิทยาคม 
15 วังโมกข์พิทยาคม 30 วังงิ้ววิทยาคม 

 

 

ตารางที่ 18 แสดงโรงเรียนสีเขียว จำนวน 1 โรงเรียน 

ลำดับ จังหวัดพิจิตร 
1 ตะพานหิน 

 

ตารางที่ 19 แสดงสถานศึกษาดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ลำดับ ปีที่ได้รับ โรงเรียน ระดับ ผลการคัดเลือกระดับ ขนาดโรงเรียน 
1 2559 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทองแดง ประเทศ กลาง 
2 2560 ห้วยยาวพิทยาคม ทองแดง ประเทศ เล็ก 
3 2561 ห้วยยาวพิทยาคม เงิน ระดับเขตตรวจราชการ 18 เล็ก 

 

 

ตารางที่ 20 การศึกษาโดยครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 ราย 

ท่ี นักเรียน ผู้ปกครอง ที่อยู ่
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1 เด็กชายปิยพล ประจิตร นางสุกัลยา ประจิตร 131 หมู่ 11 ตำบลบึงบัว 
อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

 

 

 

ตารางที่ 21 แสดงโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 1 โรงเรียน  

ท่ี จังหวัดพิจิตร 
1 เมธีพิทยา 

 

ตารางที่ 22 แสดงโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ จำนวน 2 โรงเรียน 

ท่ี ปีการศึกษา 2559 ท่ี ปีการศึกษา 2560 
1 เนินปอรังนกชนูทิศ 2 หนองโสนพิทยาคม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ขอนำเสนอผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 
ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน          
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยจัดสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนในสังกัด  
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้กับนักเรียน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ผลการประเมินปรากฏดังนี้ 
 ตารางท่ี 1 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาพรวมระดับเขตพื้นท่ี จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

S.D. มัธยฐาน ฐานนิยม 
ร้อยละของนักเรียน 

ท่ีได้มากกว่า ร้อยละ 50 
91 ภาษาไทย 3,423 50.70 93.75 8.75 15.87 51.25 51.25 1,868 
93 ภาษาอังกฤษ 3,400 31.61 97.50 2.50 12.85 30.00 25.00 311 
94 คณิตศาสตร์ 3,426 23.96 100.00 0.00 13.31 20.00 20.00 179 
95 วิทยาศาสตร์ 3,402 28.74 75.40 7.00 8.53 27.60 25.00 64 

 
 จากตารางท่ี 1 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพื้นท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ีย 
สูงสูงสุดเท่ากับ 50.70 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 31.61 และกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียต่ำสุดเท่ากับ 23.96  นักเรียนท่ีได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.57 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนสูงกวา่ร้อยละ 
50 น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.88 
  
 
 
 
 



 ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบระดับจังหวัด สังกัดและประเทศ 
 

 
 

 
 
 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับสังกัดและประเทศ พบว่า สำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามีค่าเฉล่ียต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนน 
เฉล่ียปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า คะแนนเฉล่ีย 4 กลุ่มสาระ มีคะแนนลดลง  



กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียลดลงมากท่ีสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-3.59) รองมาคือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  (-2.77) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( -1.50) และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-1.15) ตามลำดับ 
 
 ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
เปรียบเทียบ ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 
 

 
 

 
 



 จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 - 
2563 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียน
วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกปีการศึกษา ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียลดลง
ทุกปีการศึกษา 
 
 ตารางท่ี 6 นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงสุดจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
 

รายวิชา ท่ี ชื่อ คะแนน โรงเรียน 
ภาษาไทย 1 ศิริญาพร เดชอุดมชัย 93.75 พิจิตรพิทยาคม 
 2 พีรยา ดิวรางกูร 91.25 พิจิตรพิทยาคม 
 3 ณัชชา ธรรมรังสรรค์ 90.00 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 
 3 รัศมิ์ณิชา อภิธนนิมิตญ ์ 90.00 พิจิตรพิทยาคม 
 3 นพนลิน บัวสวน 90.00 พิจิตรพิทยาคม 
 3 พิชญาภรณ์ กลัดเจริญ 90.00 พิจิตรพิทยาคม 
คณิตศาสตร์ 1 ภัสร์กฤษฎ์ จ๋ิวพัฒนกุล 100.00 พิจิตรพิทยาคม 
 1 พัชรพงศ์ นพรัตน ์ 100.00 พิจิตรพิทยาคม 
 2 พิมพ์มาดา ภัทรประดิษฐ 96.00 พิจิตรพิทยาคม 
 2 พิชญา พุ่มเรือง 96.00 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 
 1 ธนภัทร พันเขียว 96.00 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 
วิทยาศาสตร์ 1 กิติญา ศรีสุข 75.40 พิจิตรพิทยาคม 
 1 พัชรพงศ์ นพรัตน ์ 75.00 พิจิตรพิทยาคม 
 2 ภัสร์กฤษฎ์ จ๋ิวพัฒนกุล 72.80 พิจิตรพิทยาคม 
 3 วรโชติ ศิธรกุล 68.80 ตะพานหิน 
 3 ภควตร โคกทอง 68.00 พิจิตรพิทยาคม 
ภาษาอังกฤษ 1 อินทัช ใจดี 97.50 พิจิตรพิทยาคม 
 2 ปพิชญา  ไชยพรพัฒนา 95.00 พิจิตรพิทยาคม 
 3 พงศธร ธำรงปฏิภาณ 92.50 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 
 3 พีรยา ดิวรางกูร 92.50 พิจิตรพิทยาคม 
 3 ณัฐนรี บุญรอด 92.50 พิจิตรพิทยาคม 

 
 



 
 
 
 
 
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ปีการศึกษา 2563 
ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน          
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยจัดสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนในสังกัด  
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้กับนักเรียน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ผลการประเมินปรากฏดังนี้ 
 ตารางท่ี 7 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาพรวมระดับเขตพื้นท่ี จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

S.D. มัธยฐาน ฐานนิยม 
ร้อยละของนักเรียน 

ท่ีได้มากกว่า ร้อยละ 50 
1 ภาษาไทย 2,292 41.33 80.50 8.00 14.68 41.00 44.00 694 
2 สังคมศึกษา ฯ 2,296 33.84 67.00 11.00 7.21 34.00 32.00 52 
3 ภาษาอังกฤษ 2,297 26.32 85.00 8.75 10.42 23.75 22.50 93 
4 คณิตศาสตร์ 2,297 23.02 96.88 0.00 13.60 18.75 15.63 144 
5 วิทยาศาสตร์ 2,293 30.46 80.65 6.45 11.04 28.30 23.90 148 

 
 จากตารางท่ี 7 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพื้นท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ีย 
สูงสูงสุดเท่ากับ 41.33 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉล่ีย 
สูงสูงสุดเท่ากับ 33.84 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 30.46 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 26.32 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียต่ำสุด
เท่ากับ 23.02   
 นักเรียนท่ีได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.27 และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.26 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
เปรียบเทียบระดับจังหวัด สังกัดและประเทศ 
 

 
 



 
 
 จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับสังกัดและประเทศ พบว่า สำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามีค่าเฉล่ียต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนน 
เฉล่ียปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า คะแนนเฉล่ีย 5 กลุ่มสาระ มีคะแนนลดลง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียลดลงมากท่ีสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  (-3.62) รองมาคือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-3.59) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( -1.50) และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (-1.15) ตามลำดับ 
 
 ตารางท่ี 9  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2563 เปรียบเทียบระดับจังหวัด สังกัดและประเทศ 
 



 
 

 
 
 จากตารางท่ี 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 - 
2563 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                
มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกปีการศึกษา ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉล่ียลดลงปีการศึกษา 2563 
 
 ตารางท่ี 10  นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงสุดจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 



ท่ี ชื่อ นามสกุล คะแนน โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 อติพีชญ์ สุขมาก 80.50 พิจิตรพิทยาคม ภาษาไทย 
2 สุชันยา บุญประสพ 79.00 พิจิตรพิทยาคม ภาษาไทย 
3 พิชญา ขำอ่อน 78.00 พิจิตรพิทยาคม ภาษาไทย 
4 ณัชพล สัพทะเสวี 77.50 พิจิตรพิทยาคม ภาษาไทย 
5 วรินทร โพธิ์พรมศร ี 77.50 สระหลวงพิทยาคม ภาษาไทย 
1 รจนา พิไสย 67.00 บางมูลนากภูมิวิทยาคม สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
2 กัญญาวีร์ บุญถึก 67.00 พิจิตรพิทยาคม สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
3 อาทิตยากรณ์ มรรคชีวะ 63.00 บางมูลนากภูมิวิทยาคม สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
4 สุพิชชา พรหมอยู่ 58.00 โพธิธรรมสุวัฒน ์ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
5 ชาลิสา สัจจะวิริยะมนตรี 57.00 บางมูลนากภูมิวิทยาคม สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
1 กิตติธัช ทองอินทร์ 85.00 บางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาษาอังกฤษ 
2 โยษิตา หลีจู 82.50 พิจิตรพิทยาคม ภาษาอังกฤษ 
3 ชาลิสา สัจจะวิริยะมนตรี 81.25 บางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาษาอังกฤษ 
4 จิรกร เลาวกุล 80.00 พิจิตรพิทยาคม ภาษาอังกฤษ 
5 อาทิตยากรณ์ มรรคชีวะ 78.75 บางมูลนากภูมิวิทยาคม ภาษาอังกฤษ 
1 จิรภัทร กองกันภัย 96.88 พิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ 
2 ปารเมศ งานมูลเขียว 93.75 พิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ 
3 นพเกศ สุรรัตน์ 84.38 พิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ 
4 ณภัส จันทร์เอี่ยม 84.38 พิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ 
5 อนพัทย์ นันทนพิบูล 84.38 พิจิตรพิทยาคม คณิตศาสตร์ 
1 พิชญา ขำอ่อน 80.65 พิจิตรพิทยาคม วิทยาศาสตร์ 
2 อาทิตยากรณ์ มรรคชีวะ 78.45 บางมูลนากภูมิวิทยาคม วิทยาศาสตร์ 
3 ปารเมศ งานมูลเขียว 76.40 พิจิตรพิทยาคม วิทยาศาสตร์ 
4 กิตติธัช ทองอินทร์ 74.20 บางมูลนากภูมิวิทยาคม วิทยาศาสตร์ 
5 สิริภัทร ตรีรัตน์ 74.05 บางมูลนากภูมิวิทยาคม วิทยาศาสตร์ 
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