
 

รายงานการประเมินตนเอง 

SAR (Self-Assessment Report) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

โรงเรียนบางมูลนากภมิูวิทยาคม 

สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๑ 

ของสถานศึกษา 



1 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

วุฒกิารศึกษา

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต ่ากว่าปริญญาตรี
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๓๐.๒๘% 
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๑๓.๓๘

% 

 

  
 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป   
 
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๗๕  ถนนชูเชิดน่าน  ตำบลบางมูลนาก     อำเภอบางมูลนาก  
จังหวัดพิจิตร ติดต่อ โทร๐๕๖-๖๓๑๕๗๗  Facebook : Bangmunnakphoomiwitthayakhom School  
website :  www.bnphoom.com  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๔๑               
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีเนื้อที ่๓๒ ไร่ ๓ งาน ๙๕.๔๐ ตารางวา  
มีเขตพ้ืนที่บริการ  ๗ ตำบล ได้แก่ ตำบลบางไผ่  ตำบลภูม ิ ตำบลหอไกร  ตำบลลำประดา ตำบลวังสำโรง 
ตำบลเนินมะกอก   ตำบลบางมูลนาก  
 
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

๑) จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ครูชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๙๕ ๑๗ ๗ ๒๘ 

 
 
 
๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

 

http://www.bnphoom.com/
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๒) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จำนวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละรายวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1.คณิตศาสตร์ ๑๓ ๑๙ 
2.วิทยาศาสตร์ ๑๙ ๑๖ 
3.ภาษาไทย ๑๑ ๑๗ 
4.ภาษาอังกฤษ ๑๖ ๑๙ 
5.สังคมศึกษา     ๑๑ ๑๖ 
6.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๕ ๑๕ 
7.ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์) ๕ ๑๕ 
8.สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๒๐ 

รวม ๙5  
 
 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม  ๒,๐๕๒  คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม. ๑ ๙ ๑๖๕ ๑๙๒ ๓๕๗ ๓๙.๖๗ 
ม. ๒ ๙ ๑๗๐ ๑๙๕ ๓๖๕ ๔๐.๕๖ 
ม. ๓ ๙ ๑๔๙ ๑๙๔ ๓๔๓ ๓๘.๑๑ 
รวม ๒๗ ๔๘๔ ๕๘๑ ๑,๐๖๕ ๓๙.๔๔ 
ม. ๔ ๙ ๑๔๒ ๑๘๖ ๓๒๘ ๓๖.๔๔ 
ม. ๕ ๙ ๑๓๕ ๑๙๓ ๓๒๘ ๓๖.๔๔ 
ม. ๖ ๙ ๑๔๕ ๑๘๖ ๓๓๑ ๓๖.๗๘ 
รวม ๒๗ ๔๒๒ ๕๖๕ ๙๘๗ ๓๖.๕๕ 

รวมทั้งหมด ๕๔ ๙๐๖ ๑,๑๔๖ ๒,๐๕๒  
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๔. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จำนวน นร.ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน นร.ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน นร.ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ภาษาไทย ๓๙๐ ๕๐.๐๖ ๓๘๖ ๕๔.๐๖ ๓๔๖ ๕๐.๗๓ 
คณิตศาสตร ์ ๗๖๐ ๔๙.๐๐ ๒๕๘ ๓๒.๘๒ ๕๔๖ ๓๙.๗๖ 
วิทยาศาสตร ์ ๒,๕๕๙ ๘๓.๓๐ ๑,๖๒๓ ๗๓.๓๗ ๘๒๔ ๖๐.๐๑ 
สังคมศึกษาฯ ๑,๕๙๐ ๖๘.๐๓ ๑,๕๕๑ ๗๒.๔๐ ๑,๔๙๙ ๗๓.๒๖ 
สุขศึกษาฯ ๑,๑๐๗ ๗๑.๐๕ ๑,๐๑๔ ๗๑.๐๐ ๑,๒๓๘ ๙๐.๗๖ 
ศิลปะ ๕๒๓ ๖๐.๙๕ ๕๐๖ ๗๐.๘๖ ๓๕๓ ๗๑.๘๑ 
การงานอาชีพฯ ๑,๕๑๐ ๙๖.๙๑ ๑,๑๒๗ ๗๘.๙๒ ๑,๐๙๘ ๘๐.๔๙ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑,๓๑๘ ๗๗.๔๓ ๑,๑๘๙ ๗๕.๖๓ ๘๕๘ ๕๙.๗๔ 

หมายเหตุ   กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและมีหลายวชิา ให้ใช้ค่าเฉลีย่ 

 

       ๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จำนวน นร.ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน นร.ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

จำนวน นร.ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ภาษาไทย ๘๑๖ ๗๓.๔๔ ๖๓๘ ๖๒.๑๒ ๕๗๕ ๕๗.๓๘ 
คณิตศาสตร ์ ๔๖๔ ๔๙.๖๒ ๕๒๓ ๔๕.๒๐ ๔๙๐ ๔๕.๓๒ 
วิทยาศาสตร ์ ๑,๙๓๔ ๖๘.๘๕ ๑,๗๒๒ ๖๗.๐๒ ๗๙๒ ๖๕.๑๘ 
สังคมศึกษาฯ ๑,๐๘๙ ๗๖.๙๖ ๑,๐๕๓ ๗๘.๙๓ ๘๑๕ ๖๓.๒๗ 
สุขศึกษาฯ ๖๕๙ ๙๘.๓๕ ๗๘๒ ๘๑.๐๓ ๘๙๖ ๙๕.๒๑ 
ศิลปะ ๕๔๘ ๘๑.๗๙ ๕๒๙ ๘๓.๓๐ ๕๑๔ ๘๓.๘๔ 
การงานอาชีพฯ ๑,๒๐๘ ๙๑.๗๙ ๑,๕๘๗ ๘๖.๐๑ ๗๙๔ ๙๔.๒๙ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑,๒๗๖ ๖๘.๕๖ ๑,๓๔๔ ๗๖.๒๗ ๑,๔๐๔ ๗๒.๔๐ 

 

หมายเหตุ   กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมและมีหลายวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย   
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๕.ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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๖. สรุปแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๖.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และเครือข่ายวิชาการ 

สถานที่ สถิติการใช้
(ครั้ง/ปี) 

หมายเหตุ 

1.หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 2216 คน 
2.ฐานการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการขับเคลื่อน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 13  ครั้ง 
3.ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 13 ครั้ง 
4.ฐานการเรียนรู้ที่ 3 จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 13 ครั้ง 
5.ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เกษตร โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 13 ครั้ง 
6.ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้บ้านพ่อหลวง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 13 ครั้ง 
7.ฐานการเรียนรู้ที่ 6 ศูนย์การเรียนบูรณาการสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 13 ครั้ง 
8.ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 3,879 ครั้ง 
9.ห้องแนะแนว โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1,400 ครั้ง 
10.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 4,320 คน 
 
6.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 
1.ศาลเจ้าพ่อแก้ว อำเภอบางมูลนาก 1 ครั้ง 
2.วัดชัยมงคล อำเภอบางมูลนาก 1 ครั้ง 
3.วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก 1 ครั้ง 
4.วัดบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก 1 ครั้ง 
5.ห้องสมุดอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก 1 ครั้ง 
6.โรงไฟฟ้าชีวมวลไบโอพาวเวอร์ อำเภอบางมูลนาก 1 ครั้ง 
7.ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก 1 ครั้ง 
8. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จังหวัดกำแพงเพชร 1 ครั้ง 

9.วัดท่าซุง หุบป่าตาด เขาแส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดอุทัยธานี 1 ครั้ง 
10. ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังวังจันทร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จังหวัดพิษณุโลก 1 ครั้ง 

11. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุโขทัย 1 ครั้ง 
12. ทัศนศึกษา บึงฉวาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ครั้ง 
13. วัดม่วง วัดขุนอินทประมูล วัดจันทรังษี ตลาดศาลเจ้า
โรงทอง บ้านหุ่นเหล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จังหวัดอ่างทอง 1 ครั้ง 
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๘. สภาพชุมชนโดยรวม 

          สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนตลาด และชุมชนการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของชุมชนคือ เจ้าพ่อแก้ว ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ำ
กว่าปริญญาตรีและประกอบอาชีพเกษตรกร 

๙.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์  

มุ่งพัฒนาการศึกษา ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมระบบการบริหารงาน ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วม 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งสู่ความเป็นสากล 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมความเป็น
ไทย และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
5. ส่งเสริม พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย ทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย  
1. นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูและบุคลาการทางการศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. จดัสื่อและแหล่งเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง จิตอาสา 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

สร้างคนดีสู่สังคม 
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คำขวัญ 
คุณธรรมดี วิชาการเด่น เน้นความพอเพียง 

  
นโยบายและจุดเน้น 
นโยบาย 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. การบริหารจัดการ 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ ICT 
4. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. พัฒนาระบบคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
จุดเน้น 
1. การนิเทศการเรียนการสอน 
2. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
3. การดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ มี
เหตุผล  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน  สนับสนุนในการจัดกิจกรรม  ทำโครงงานอย่าง
ต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง  จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดให้มีวิชาเลือกที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน  ครูจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน  และนำข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  จัดโครงการติวเข้มก่อน
สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนัก
ให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการสอบ โดยมีโครงการ No Child Left Behind มารองรับการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มอบหมายภาระงาน  โครงงาน ให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  เน้นให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  ปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  เข้าใจตนเอง  สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถานบันต่าง ๆ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

 นอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  โดย
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีในการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้คิดและทำในสิ่งที่ดีงาม  ปลูกฝัง
ความดีผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมจิตอาสา เช่น ทำความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน ดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งเรื่องป้องกันตนเองจากภาวะเสี่ยง
ต่าง ๆ ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 

2. ผลการดำเนินงาน 

 จากการที่โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิด วางแผนการ
ทำงานได้อย่างเป็นระบบ  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุสมผล  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
ค้นคว้าหาความรู้  นำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาผลการดำเนินงานตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจและมีความถนัด  ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ความสามารถ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  ผลการทดสอบระดับชาติมีการพัฒนาขึ้น  ผู้เรียนสามารถสอบ
เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน  และมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ  การอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และการเขียนเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 

 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน และทำโครงงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ผู้เรียนมีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันและทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรม การแข่งขัน
กีฬาระดับต่าง ๆ งานประจำปีเจ้าพ่อแก้ว งานประเพณีแข่งขันเรือยาว งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและ
สมโภชเมืองพิจิตร 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน 8
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  

 

 

 

 

75.00

80.00

85.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

82.01

79.68
78.81

83.70

81.18 81.40

คะแนนเฉลี่ย

ระดับชั้น

แผนภูมแิท่งแสดงร้อยละภาพรวมของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตั้งแต่ 2.50 - 4.00    ปีการศึกษา 2562
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ ม.3 และ ม.
6 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ระดับ โรงเรียน
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ระดับ โรงเรียน

ระดับ จังหวัด

ระดับ ขนาด รร.

ระดับ ประเทศ

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ตั้งแต่ 3.00-4.00 ปีการศึกษา 2562
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาต ิ
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภมิูแสดงการเปรียบเทียบ T-SCORE ของผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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แผนภมิูแสดงการเปรียบเทียบ T-SCORE ของผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
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3. จุดเด่น 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และนักเรียนกล้าแสดงออกร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดทั้งนี้ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการ
สื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET )มีคะแนน
เฉลี่ยสูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระฯ ที่มีการทดสอบของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีโครงการ No Child 
Left Behind เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น  นอกจากนี้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมี
สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคมเช่น การเข้าแถวซื้ออาหาร
ในโรงอาหารและขึ้นรถโดยสารสาธารณะเป็นต้น 

4. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและสนับสนุนการทำ
โครงงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางบวกมากข้ึน  กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น  สร้างความตระหนัก  แรงจูงใจ  กล้าแสดงออกในทางที่ถูก 

 โรงเรียนสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการทดสอบทั้งระดับโรงเรียน  ระดับเขต
พ้ืนที่  และระดับชาติ โดยเร่งการพัฒนาให้ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าโรงเรียนระดับเดียวกันให้มาก
ขึ้น 

 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้จริงในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม
จนเป็นนิสัย โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ :ดีเลิศ 
1.กระบวนการพัฒนา 

       โรงเรียนได้จัดทำวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี  โดยเน้นการมีส่วนร่วม  มีการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนเพ่ือวางแผนการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน  มีการแบ่งงานฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างบริหารงาน  
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชุมผู้ปกครอง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานตำแหน่งให้ครูจัดทำแผนการ
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จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  วิจัยในชั้นเรียน  รายงานประเมินตนเองของครู จัดทำโครงการ No Child Left 
Behind เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายต่าง ๆ  
จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  จัดสรรงบประมาณในการดูแล
อาคารสถานที่ให้สะอาด  สะดวก ปลอดภัยพร้อมใช้งาน  โดยการดำเนินงานต่าง ๆ มีคณะกรรมการในการ
จัดการ  มีการกำกับติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

2. ผลการพัฒนา 

        โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนเพ่ือวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานตำแหน่งโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนา มีการ
มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างบริหารงานตามความเหมาะสมและความถนัด ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  ให้การ
สนับสนุนและความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ บุคคลอาคาร
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ มีเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาช่วยดูแลผู้เรียนตอนเช้าและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนมีสถานที่ท่ีสะอาด  สะดวก ปลอดภัย พร้อมใช้งาน และมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  มีการกำกับติดตาม  ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

 
 

119

184

209

168

185

234

111

156

173

71

131

117

172

128

186

93

120

117

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.-…

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

แผนภมิูแสดงจ านวนผู้ปกครองจิตอาสาทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมดูแล
นักเรียนตอนเชา้

จ านวนคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองจิตอาสา จ านวนผูป้กครองจิตอาสา
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ประเด็น ผลการประเมิน 

การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

 

 

พัฒนาครู
และบุคลากร
ให้มีความ
เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 

 

3. จุดเด่น 

       โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ระดับคุณภาพ :ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

          โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง บริบทของชุมชนและท้องถิ่นการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล  ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน  จัดทำรายงาน
ประเมินตนเอง  จัดทำสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาผู้เรียนด้วย
โครงงานคุณธรรม มีโครงการ No Child Left Behind เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

2. ผลการดำเนินงาน 

          โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลบูรณาการองค์
ความรู้หลักสูตรอาเซียน และตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงเหมาะสมกับผู้เรียนผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล  มีวิจัยในชั้นเรียน  มีรายงานประเมินตนเอง  มีสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอน  มีการจัดประชุมผู้ปกครอง  เยี่ยมบ้านนักเรียน  จัดกิจกรรมแนะแนวและโฮมรูม ให้
คำปรึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงงานคุณธรรม  ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันและ
กิจกรรมต่าง ๆ  

3. จุดเด่น 

ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  นอกจากนี้ครูจัดกิจกรรมให้
นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้ผลงานวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

4. จุดควรพัฒนา 

        ดำรงวัฒนธรรมองค์กรโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้มีใจใฝ่เรียนรู้ต่อไป 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1)ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และนักเรียนกล้า
แสดงออกร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

2)ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อ
การสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยมมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

(O-NET )มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระฯ ที่มีการทดสอบของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีโครงการ No Child Left 
Behind เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น 

3)ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
ระเบียบของสังคมเช่น การเข้าแถวซื้ออาหารในโรงอาหารและข้ึนรถ
โดยสารสาธารณะเป็นต้น 

 

1)ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและ
สนับสนุนการทำโครงงานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางบวกมาก
ขึ้น   

2)ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนนำ
ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้จริงในการ
ดำเนินชีวิต ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามจน
เป็นนิสัย โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

 

 

 

ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1)ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่
ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท 

2)โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้
เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์  

พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และพัฒนาการศึกษาโดยมีโครงการ No Child Left Behind เพ่ือยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น 

3)เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากข้ึนโดยโรงเรียนจัดตั้งผู้ปกครองเครือข่าย 

4)โรงเรียนคุณธรรมจรยธรรมต้นแบบของประเทศและโรงเรียนสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครองโดยผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  

 

- ไม่มี 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 

1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งม่ัน ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

2)ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3)ครูให้นักเรยีนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

5)ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกคน 

 

1) ดำรงวัฒนธรรมองค์กรโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้
มีใจใฝ่เรียนรู้ต่อไป 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

2.การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

3.การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
นำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

4.การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1.การอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning  ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 100 

2. การอบรมพัฒนาการสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน 
O-NET และ PISA  โดยใช้ test blueprint 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



21 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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