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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตอนที่ 1 : ขอมูลสวนตัว
1.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อ นายจักราวุธ สกุล สาตารม .
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร# จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการวิจัยการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตําแหน)ง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ อายุ 34 ป0 ปฏิบัตริ าชการ 10 ป0
ปฏิบัติการสอนกลุ)มสาระการเรียนรู3 คณิตศาสตร#
ปฎิบัติงานพิเศษ ผู3ช)วยผู3อํานวยการฝ8ายระเบียบวินัย กลุ)มงานกิจการนักเรียน .
รองหัวหน3ากลุ)มสาระการเรียนรู3คณิตศาสตร#
หัวหน3างานส)งเสริมประชาธิปไตย
แสดงจํานวนวันลา ประจําป'การศึกษา 2563 (1 เมษายน 2563– 30 กันยายน 2563)
วัน เดือน ป0
ที่ลา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ลาป8วย
ครั้ง วัน
-

ลากิจ
ลาอุปสมบท
ลาคลอด
ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน
จํานวน ...... ครั้ง จํานวน. ....... วัน

มาสาย
ครั้ง วัน
-
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1.2ขอมูลการปฏิบัติหนาที่
1.2.1 ปฏิบัติการสอนป0การศึกษา 2563
ที่

รหัสวิชา

จํานวน
ชั่วโมง /
สัปดาห9

จํานวน
ชั้น
หอง

ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1

1
2
3

ค32101

คณิตศาสตร9พื้นฐาน
ชุมนุม
ลูกเสือวิสามัญ
กิจกรรม5ส

ม.5

9

18
1
1
1

รวม

21
ภาคเรียนที่ 2

1
2
3

1.2.2 กิจกรรมพัฒนาผู3เรียนที่ปฏิบัติการพัฒนาผู3เรียนตลอดป0การศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และชุมนุม
ลูกเสือวิสามัญ
ชุมนุม ติวเพิ่มเติมความรู3
กิจกรรมสาธารณะประโยชน#

ชั้น /หอง
ม.5
ม.ปลาย
ม.5/2

จํานวน
นักเรียน
70
17
35

ผาน

ไมผาน

70
17
35

-

1.2.3 ปฏิบัติหน3าที่ครูที่ปรึกษา
ชั้น / หอง
มัธยมศึกษาป0ที่ ม.5/2

จํานวนนักเรียน
ชาย(คน)
หญิง (คน)
9
25

รวมทั้งสิ้น (คน)
34
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1.2.4 งานพิเศษ ในโรงเรียน ได3แก)
ผู3ช)วยผู3อํานวยการฝ8ายระเบียบวินัย กลุ)มงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ
บริษัทสร3างการดี โรงเรียนสุจริต
โครงการแบ)งปDนด3วยการให3จากใจชาวน.พ.
ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ครูที่ปรึกษาโรงเรียนสุจริต ช)อสะอาด
ครูที่ปรึกษาชมรมอาสากู3ภัย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค#
ครูเวรหน3าเสาธง
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3.1 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู3
ที่
1
2

รหัสวิชา
ค32102
ค32202

สาระการเรียนรู/รายวิชา
คณิตศาสตร9พื้นฐาน
คณิตศาสตร9เติม

1.3.2 ผลิตสื่อ / นวัตกรรม 3 ชิ้น
ที่
1
2
3

ที่
1
2

ดังนี้
ระดับชั้น จํานวน/แผน
ม.5
10
ม.5
10

ได3แก)

ชื่อสื่อ/นวัตกรรม
เอกสารประกอบการติวชุมนุม O – NET ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย
เกมบันไดงูพหุนาม ม.1 พร3อมอุปกรณ#
เอกสารประกอบบทเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 5 ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม
1.3.3 จัดทําวิจัยในชั้นเรียน จํานวนเรื่อง ได3แก)
เรื่อง
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู3โดยใช3แบบฝKกเสริมทักษะประกอบ
บทเรียนแบบกลุ)มร)วมมือเทคนิค L.T. เรื่องแคลคูลัสเบื้องต3น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาป0ที่6
การพัฒนาการเรียนรู3เรื่องจํานวนเชิงซ3อน โดยการนําเสนอมโนมติผ)านกราฟ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 5

จํานวน(ชิ้น)
1 เล)ม
1 ชุด
1 ชุด

ระดับชั้น
ม.6
ม.5

4
ที่

1.3.4การนํานักเรียนไปศึกษาค3นคว3า/ใช3แหล)งเรียนรู3นอกโรงเรียนจํานวนครั้ง 1 ดังนี้
ชื่อแหลงเรียนรู
เรื่อง
จํานวนครั้ง

1.3.5 เปPนวิทยากรภายนอกมาให3ความรู3แก)นักเรียน จํานวนครั้ง 3 ได3แก)
ชื่อหนวยงาน
เรือ่ ง / หัวขอ
ที่ วัน /เดือน / ป'

1.3.6 รูปแบบ / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช3 คือ ข3อใดบ3าง (ตอบได3มากกว)า 1 ข3อ)
การอธิบาย
การสืบสวนสอบสวน
การสาธิต / ทดลอง
กลุ)มสืบค3นความรู3
การใช3เกมประกอบ
กลุ)มสัมพันธ#
สถานการณ#จําลอง
การเรียนรู3แบบร)วมมือ
กรณีตัวอย)าง
ความคิดรวบยอด
บทบาทสมมุติ
อริยสัจ 4
การแก3ไขสถานการณ#
การศึกษาค3นคว3าด3วยตนเอง
โปรแกรมสําเร็จรูป
การทัศนะศึกษานอกสถานที่
ศูนย#การเรียน
การเรียนรู3จากห3องสมุด
ชุดการสอน
การพัฒนากระบวนการคิด
คอมพิวเตอร#ช)วยสอน
การใช3ภูมิปDญญาท3องถิ่น
โครงงาน
การอภิปรายกลุ)มย)อย
การถามตอบ
การแก3ปDญหา
อื่น ๆ ระบุ............
อื่น ๆ ระบุ……………………...…
สรุป จํานวนรูปแบบ / วิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช3 11 วิธี
1.3.7สภาพการปฏิบัติงานสอนเขียนเครื่องหมาย
ปฏิบัติอยู) (ตอบได3มากกว)า 1)
ที่
1
2
3
4
5

รายการปฏิบัติ
ตรงตามวุฒิ/สาขาวิชาที่จบการศึกษา
ตรงตามความถนัด
ตรงตามประสบการณ#การสอน
ตรงกับความรู3ความสามารถ
ตรงกับความต3องการ/ความสนใจ

ในช)องที่ตรงกับความเปPนจริงที่ท)าน
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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1.3.8 การพัฒนาตนเอง (การเข3าร)วมกิจกรรมทางวิชาการ / การเข3าร)วมอบรม /ประชุมสัมมนา /ศึกษาดู
งาน ฯลฯ)
ที่

เรื่อง
เข3าอบรมเจ3าหน3าที่ส)งเสริมความประพฤติ
1 นักเรียนนักศึกษา (พสน.)

ผ)านการอบรมการเรียนการสอนทางไกล
2
ในช)วงสถาณการ#โควิด
ผ)านการอบรมการสอนวิทยาการคํานวน
3.
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.
5.

สถานที่
สพม.26

หนวยงานที่จัด
ศูนย#เสมารักษ#
จังหวัด
มหาสารคาม
สพฐ
สสวท

หลักฐาน

คําสั่งไป
ราชการ,
เกียรติบัตร
รูปถ)าย

สรุป การพัฒนาตนเอง จํานวน 3 ครั้ง จํานวน 7 วัน คิดเปPน 168 ชั่วโมง
1.3.9 การได3รับรางวัล/ ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด)น / เกียรติประวัติที่ปรากฏต)อ
สาธารณชนด3านสถานศึกษา / ครู / นักเรียน
ที่
รางวัล/เกียรติคุณ
หนวยงานที่มอบ
หลักฐาน
รางวัลชนะเลิศการแข)งขันบริษัทสร3าง
สพม26
เกียรติบัตร
1
การดีระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รูปถ)าย
เข3าร)วมการแข)งขันบริษัทสร3างการดี
สพฐ
2
ระดับภาค จ.อุดรธานี
3
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1.4 ผลการปฏิบัติงาน
1.4.1การปฏิบัติหน3าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจําป0การศึกษา 2562 ปรากฏผลดังนี้
จํานวน
ผลการเรียน (คน)
ที่
รายวิชา
หอง ผูเรียน
ร มส. 0
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม
ภาคเรียนที่ 1
1 ค32101
ม.5 276
8
0
9
0
1
1 21 96 80 60 276
2 ค30293
ม.5 104
0
0
2
0
0
0
0
0
0 102 104
ภาคเรียนที่ 2
1 ค32102
ม.5
1 ค32202
ม.5
รวม
รอยละ

102
102

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8

0

11

0

1

1

21

9
3

41
84

52
15

102
102

108 205 229 584
1.36 0 1.88 0 0.58 0.58 3.59 18.4 35.1 39.2 100
รอยละของนักเรียนที่ไดรับผลการเรียน 3 ขึ้นไป
100
รอยละของนักเรียนที่ไดรับผลการเรียน 2 ขึ้นไป
97.45

1.4.2 การปฏิบัติงานหน3าที่พิเศษปรากฏผลดังนี้ (หลักฐานปรากฏในภาคผนวก)
1) ฝ8ายวิชาการ
1. ปฏิบัติหน3าที่หัวหน3างานระเบียบวินัย ฝ8ายกิจการนักเรียน
2. ปฏิบัติหน3าที่การสอนกลุ)มสาระการเรียนรู3 คณิตศาสตร#
3. รับผิดชอบโครงการบริษัทสร3างการดี และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
4. อื่นๆ............................................................................................................
สรุปไดวาระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ดี
พอใช3
ปรับปรุง
2)ฝ8ายกิจการนักเรียน
1. การเยี่ยมบ3านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป0ที่ 5./2
2. ปฏิบัติหน3าที่ครูเวรหน3าเสาธงประจําทุกวัน
3. รับผิดชอบโครงการบริษัทสร3างการดี และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
4. ปฏิบัติหน3าที่หัวหน3างานระเบียบวินัย ฝ8ายกิจการนักเรียน
5. ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
สรุปไดวา ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ดี
พอใช3
ปรับปรุง
3) ฝ8ายบริหารงานทั่วไป
1. ปฏิบัติงานหน3าที่ดูแลความสะอาดกิจกรรม 5 ส บริเวรหอประชุมชัยพฤก
สรุปไดวา ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ดี
พอใช3
ปรับปรุง
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4) ฝ8ายอํานวยการและบุคลากร
1. ปฏิบัติงานในหน3าที่และลงเวลาปฎิบัติงานทุกครั้งตามระเบียบราชการ
2. มีอัตราการขาด ลา มาสาย เปPน 0
3.รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป0การศึกษา 2561
สรุปไดวา ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ดี
พอใช3
ปรับปรุง
1.5 ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต)อการเรียนการสอน)
ตาราง แสดงร3อยละของระดับการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน
กิจกรรม

มาก
ที่สุด

ระดับการประเมิน
ปาน
มาก
น3อย
กลาง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ครูแจ3งผลการเรียนรู3ให3นักเรียนทราบอย)างชัดเจน
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู3สนุกและน)าสนใจ
เนื้อหาที่สอนทันสมัยเสมอ
ครูใช3สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย
ครูใช3คําถามซักถามนักเรียนบ)อย ๆ
ครูประยุกต#สาระที่สอนเข3ากับเหตุการณ#ปDจจุบัน/สภาพแวดล3อม
ครูส)งเสริมนักเรียนได3ฝKกปฏิบัติจริง มีการจัดการ และ
การแก3ปDญหา
8. ครูให3นักเรียนฝKกกระบวนการคิด คิดวิเคราะห# คิดสร3างสรรค#
9. ครูส)งเสริมให3นักเรียนทํางานร)วมกันทั้งเปPนกลุ)มและรายบุคคล
10. ครูให3นักเรียนแสวงหาความรู3จากแหล)งเรียนรู3ต)าง ๆ
11. ครูมีการเสริมแรงให3นักเรียนที่ร)วมกิจกรรมการเรียนการสอน
12. ครูเป^ดโอกาสให3นักเรียนซักถามปDญหา
13. ครูคอยกระตุ3นให3นักเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ
14. ครูสอดแทรกคุณธรรมและค)านิยม 12 ประการในวิชาที่สอน
15. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต)างไปจากครู
16. นักเรียนมีส)วนร)วมในการวัดและประเมินผลการเรียน
17. ครูมีการประเมินผลการเรียนด3วยวิธีการที่หลากหมายและ
ยุติธรรม
18. ครูมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
19. บุคลิกภาพ การแต)งกายและการพูดจาของครูเหมาะสม
20. ครูเข3าสอนและออกชั้นเรียนตรงตามเวลา
จากผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน พบว)าอยู)ในระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น3อย

น3อยที่สุด

น3อย
ที่สุด
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1.6 การประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปHนสําคัญ
(เขียนเครื่องหมาย / ลงในช)องระดับคุณภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑ#การประเมินด3านขวามือ)
ดัชนีชี้วัด
1. การวิเคราะห# มาตรฐานฯ
และ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู3
(ระดับ 4 มี 5 ข3อ
ระดับ 3 มี 4 ข3อ
ระดับ 2 มี 3 ข3อ
ระดับ 1 มี 1-2 ข3อ)
2. การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู3
(ระดับ 4 มี 5 ข3อ
ระดับ 3 มี 4 ข3อ
ระดับ 2 มี 3 ข3อ
ระดับ 1 มี 1-2 ข3อ)

3. การออกแบบปฏิสัมพันธ#
(ระดับ 4 มี 5 ข3อ
ระดับ 3 มี 4 ข3อ
ระดับ 2 มี 3 ข3อ
ระดับ 1 มี 1-2 ข3อ)

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

เกณฑ9การประเมิน
1. มีการระบุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู3
2. มีการวิเคราะห#ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู3
แยกออกเปPน 3 ด3านคือ ความรู3 เจตคติ ทักษะ (KPA)
3. มีความเหมาะสม สอดคล3องกับกิจกรรมการเรียนรู3
4. สอดคล3องกับผลการเรียนรู3ที่คาดหวัง
5. ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3เปPนขั้นตอน
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู3มี
องค#ประกอบครบ 4 ด3าน (แลกเปลี่ยน
ประสบการณ# การสร3างองค#ความรู3
นําเสนอความรู3 ปฏิบัติ / ประยุกต#ใช3)
3. มีความเหมาะสมกับจุดประสงค#การเรียนรู3
4. มีความสอดคล3องกับจุดประสงค#การเรียนรู3
ทั้ง 3 ด3าน(ความรู3 เจตคติ ทักษะ)
5. สามารถปฏิบัติได3จริง
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ3 ดยใช3กระบวนการกลุ)ม
2. มีความหลากหลายในการมีสว) นร)วมของผู3เรียน
3. มีการกําหนดบทบาทและกิจกรรมอย)าง ชัดเจน
4. ปฏิบัติจริง
5. ผู3เรียนสนุกสนาน เกิดการเรียนรู3
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ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

ดัชนีชี้วัด
4. การออกแบบประเมินผล
(ระดับ 4 มี 5 ข3อ
ระดับ 3 มี 4 ข3อ
ระดับ 2 มี 3 ข3อ
ระดับ 1 มี 1-2 ข3อ)
5. การใช3สื่ออุปกรณ#
การเรียนรู3
(ระดับ 4 มี 5 ข3อ
ระดับ 3 มี 4 ข3อ
ระดับ 2 มี 3 ข3อ
ระดับ 1 มี 1-2 ข3อ)

เกณฑ9การประเมิน
1. มีการประเมินผลการเรียนในแต)ละแผน
2. มีการกําหนดวิธีการประเมินผลหลากหลาย
3. วิธีการประเมินผลสอดคล3องกับจุดประสงค#
การเรียนรู3
4. ปฏิบัติจริง
5. นําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู3
1. มีการใช3สื่อ อุปกรณ#หรือแหล)งเรียนรู3
2. มีการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการใช3สื่อ
หรือแหล)งเรียนรู3
3. มีการใช3สื่อ อุปกรณ#หรือแหล)งการเรียนรู3
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู3
4. มีสื่อ อุปกรณ# แหล)งเรียนรู3
5. มีการพัฒนาสื่อ อุปกรณ# แหล)งเรียนรู3

สรุป : การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู3นี้ อยู)ในระดับคุณภาพ ดีมาก
เกณฑ#การตัดสิน
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

มีการปฏิบัติอยู)ในระดับดีมากหรือพอใจมากที่สุด
มีการปฏิบัติอยู)ในระดับดี หรือพอใจมาก
มีการปฏิบัติอยู)ในระดับปานกลาง หรือพอใจพอใช3
มีการปฏิบัติอยู)ในระดับปรับปรุง หรือไม)พอใจ
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ตอนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
คําชี้แจง
1. ศึกษาเกณฑ#มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค#มาตรฐานที่ 1-4
2. มาตรฐานที่ 1-4 ประเมินผลแล3วจะได3ผลระดับคุณภาพตัวบ)งชี้/มาตรฐาน
แล3วทําเครื่องหมาย ลงในช)องระดับคุณภาพ
3.เกณฑ#การตัดสิน
5 หมายถึง มีผลการปฏิบัติอยู)ในระดับดีมาก
4 หมายถึง มีผลการปฏิบัติอยู)ในระดับดี
3 หมายถึง มีผลการปฏิบัติอยู)ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีผลการปฏิบัติอยู)ในระดับน3อย
1 หมายถึง มีผลการปฏิบัติอยู)ในระดับน3อยมาก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ตัวบงชี้
1.1 ผู3เรียนมีความสามารถในการอ)าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ
1.2 ผู3เรียนมีความสามารถในด3านการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
1.3 ผู3เรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห# คิดอย)างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก3ปDญหา
1.4 ผู3เรียนมีความรู3 ทักษะและเจตคติที่ดี พร3อมที่จะศึกษาต)อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช)วงวัย
1.5 ผู3เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร3างสรรค#ผลงานด3วยความภาคภูมิใจ
1.6 ผู3เรียนใช3เทคโนโลยีและการสื่อสารในการเรียนรู3และนําเสนอผลงาน
1.7ผู3เรียนแสวงหาความรู3ด3วยตนเองจากห3องสมุด แหล)งเรียนรู3และสื่อ
ต)างๆ รอบตัว
1.8ผู3เรียนมีความประพฤติด3านคุณธรรม จริยธรรม ค)านิยม จิตสังคม
และจิตสํานึกตามที่โรงเรียนกําหนดปรากฏชัดเจน
1.9ผู3เรียนมีส)วนร)วมในการอนุรักษ#ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม
อย)างเปPนรูปธรรม

ระดับคุณภาพตัวบงชี้/มาตรฐาน

5

4

3

2

1
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ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพตัวบงชี้/
มาตรฐาน
5 4 3 2 1

1.10 ผู3เรียนมีความภาคภูมิใจในท3องถิ่น ในความเปPนไทยและเห็น
คุณค)าเกี่ยวกับภูมิปDญญาไทย และแสดงออกได3อย)างเหมาะสมใน
ชีวิตประจําวัน
1.11ผู3เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู3อื่น และมีมนุษยสัมพันธ#ดี
1.12ผู3เรียนรู3และมีวิธีการปaองกันตนเองจากการล)อลวง ข)มเหงรังแก
1.13ผู3เรียนไม)เพิกเฉยต)อการกระทําสิ่งที่ไม)ถูกต3อง และอยู)ร)วมกัน
ด3วยดีในครอบครัว
1.14ผู3เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให3แข็งแรง
1.15ผู3เรียนรักษาอารมณ#และสุขภาพจิตให3ดีอยู)เสมอ
1.16ผู3เรียนมีความรู3สึกที่ดีต)ออาชีพสุจริตและหาความรู3เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ
75
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานรองรอยที่ดําเนินการ
1.รายงานกิจกรรมการปรับแก3พฤติกรรมนักเรียนสาย
แถว ป0การศึกษา 2561
2. รายงานผลการดําเนินงานบริษัทสร3างการดี
3.รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่1
คุณภาพผู3เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค#
ของผู3เรียน
4.แผนการจัดการเรียนรู3
5.แบบบันทึกคะแนนรายบุคคล (ปพ5)
6.รายงานการเยี่ยมบ3าน

25

ผลการดําเนินงาน
จุดเดน
- ผู3เรียนให3ความร)วมมือในการจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกห3องเรียนทําให3การดําเนินงานต)างๆ
เปPนไปอย)างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรให3ความร)วมมือและมีความสามัคคีใน
การจัดกิจกรรมต)างๆทําให3ผูเรียนได3รับประโยชน#
จากกิจกรรมอย)างสูงสุด
จุดควรพัฒนา
-ควรมีการร)วมมือกับหน)วยงานภายนอกมากขึ้น
เพื่อให3กิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู3มี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพตัวบงชี้/มาตรฐาน

5

4

3

2

1

2.1 สถานศึกษามีการกําหนดเปaาหมายวิสัยทัศน# และพันธกิจตรงกับ
วัตถุประสงค#ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล3องกับความต3องการ
ของชุมชน ท3องถิ่นอย)างชัดเจน
2.2 สถานศึกษาพัฒนาวิชาการที่เน3นผู3เรียนทุกกลุ)มเปaาหมายทุกคนและ
ดําเนินการอย)างเปPนรูปธรรม
2.3 สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให3มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
ความรู3ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตําแหน)ง
2.4สถานศึกษาบริหารจัดการข3อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต3องครบถ3วน
ทันสมัย นําไปประยุกต#ใช3ได3 และดําเนินการอย)างเปPนระบบ
2.5สถานศึกษาจัดสภาพแวดล3อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ3น
ให3ผู3เรียนใฝ8เรียนรู3ทั่วถึงทุกกลุ)มเปaาหมาย
2.6ผู3เกี่ยวข3องทุกฝ8ายมีส)วนร)วมและมีเครือข)ายความร)วมมือในการร)วม
รับผิดชอบต)อผลการจัดการศึกษาให3มีคุณภาพและได3มาตรฐาน
2.7สถานศึกษากํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาอย)างเหมาะสม ชัดเจนและเป^ดโอกาสให3ผู3เกี่ยวข3องมี
ส)วนร)วม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
100
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานรองรอยที่ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
1.โครงการฝ8ายกิจการนักเรียน
จุดเดน
- ผู3เรียนให3ความร)วมมือในการจัดกิจกรรมทั้งในและ
2.แผนปฎิบัติการประจําป0
นอกห3องเรียนทําให3การดําเนินงานต)างๆเปPนไปอย)าง
มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรให3ความร)วมมือและมีความสามัคคีในการ
จัดกิจกรรมต)างๆทําให3ผูเรียนได3รับประโยชน#จาก
กิจกรรมอย)างสูงสุด
จุดควรพัฒนา
-ควรมีการร)วมมือกับหน)วยงานภายนอกมากขึ้น
เพื่อให3กิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู3มีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปHนสําคัญ
ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพตัวบงชี้/มาตรฐาน

5

4

3

3.1 ผู3เรียนมีส)วนร)วมในการวิเคราะห#ตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ
กิจกรรมที่สอดคล3องกับความสนใจและความถนัดเปPน
รายบุคคลอย)างเปPนรูปธรรมทั้งระบบ
3.2เป^ดโอกาสให3ผู3เรียนเรียนรู3โดยผ)านกระบวนการคิด ได3ปฏิบัติจริง
ด3วยวิธีการและแหล)งเรียนรู3ที่หลากหลาย สรุปองค#ความรู3 และ
สามารถนําไปใช3ในสถานการณ#ต)างๆ ได3เปPนอย)างดี
3.3จัดกิจกรรมให3ผู3เรียนได3ฝKกทักษะ แสดงออก นําเสนอผลงาน
แสดงความคิดเห็น คิดเปPน รักการอ)าน และแสวงหาความรู3
จากสื่อเทคโนโลยีด3วยตนเองอย)างเปPนรูปธรรมและต)อเนื่อง
3.4ผู3เรียนได3เรียนรู3โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู3และ
ทักษะด3านต)างๆ
3.5ผู3เรียนได3เรียนรู3โดยใช3กระบวนการวิจัยอย)างเปPนรูปธรรม และ
ต)อเนื่อง
3.6จัดกิจกรรมให3ผู3เรียนได3เรียนรู3จากแหล)งเรียนรู3และภูมิปDญญา
ท3องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน
3.7ชุมชนมีส)วนร)วมแสดงความคิดเปPนหรือร)วมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย)างเปPนรูปธรรมและต)อเนื่อง
3.8ประเมินผู3เรียนจากสภาพจริง
3.9มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย)างเปPนระบบ
3.10ใช3เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปaาหมาย และการจัดการเรียนการสอน
3.11 นักเรียนและผู3มีส)วนเกี่ยวข3อง มีส)วนร)วมในการวัดและ
ประเมินผล
3.12 ให3ข3อมูลย3อนกลับแก)ผู3เรียน และผู3เรียนนําไปพัฒนาตนเอง
58.3 25.0 16.6
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3

2

1

14
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานรองรอยที่ดําเนินการ
1.แผนการจัดการเรียนรู3
2.งานวิจัยในชั้นเรียน
3.แบบประเมิณคุณภาพผู3เรียนรายบุคคล
4.แบบศึกษาผู3เรียนเปPนรายบุคคล
5.สื่อการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ผลการดําเนินงาน
จุดเดน
- ผู3เรียนให3ความร)วมมือในการจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกห3องเรียนทําให3การดําเนินงานต)างๆเปPนไปอย)าง
มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรให3ความร)วมมือและมีความสามัคคีในการ
จัดกิจกรรมต)างๆทําให3ผูเรียนได3รับประโยชน#จาก
กิจกรรมอย)างสูงสุด
จุดควรพัฒนา
-ควรมีการใช3สื่อที่หลากหลายมากกว)าเดิมและให3
ผู3เรียนได3ศึกษาค3นคว3าในสิ่งที่สนใจมากขึ้น

15
มาตรฐานที่ 4ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพตัวบงชี้/มาตรฐาน

ตัวบงชี้

5

4.1 สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ส)งผลต)อคุณภาพผู3เรียนอย)างเปPนรูปธรรม
4.2 มีขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในชัดเจน และมีความเปPนไป
ได3ในการปฏิบัติ
4.3 พ)อแม) ผู3ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท3องถิ่น
และผู3มีส)วนเกี่ยวข3อง มีความมั่นใจต)อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4

4

3

2

1

100

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานรองรอยที่ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
1.รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ
จุดเดน
- ผู3เรียนให3ความร)วมมือในการจัดกิจกรรมทั้งในและ
2.รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR
นอกห3องเรียนทําให3การดําเนินงานต)างๆเปPนไปอย)าง
3.แผนการปฎิบัติงานประจําป0
มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรให3ความร)วมมือและมีความสามัคคีในการ
จัดกิจกรรมต)างๆทําให3ผูเรียนได3รับประโยชน#จาก
กิจกรรมอย)างสูงสุด
จุดควรพัฒนา
- ควรมีการรายงานโครงการที่จัดกิจกรรมอย)าง
ครบถ3วนเพื่อเปPนข3อมูลในการจัดกิจกรรมในป0ถัดไป
- ควรมีการประชาสัมพันธ#กิจกรรมในทุกป0การศึกษา
ผ)านสื่อต)างๆเช)นแผ)นพับ วารสาร
หรือสืออิเล็คทรอนิคอื่นๆ
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ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน

ความสามารถในการใช3ทักษะชีวิต

ความสามารถในการใช3เทคโนโลยี

35

ความสามารถในการแก3ปญ
D หา

5/2

ความสามารถในการคิด

ชั้น

จํานวน
นักเรียน
(คน)

ความสามารถในการสื่อสาร

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

3

3

3

3

3

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู3เรียน พบว)า นักเรียนอยู)ในระดับ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินการอานคิด วิเคราะห9และเขียน
ผลการประเมิน(คน/ รอยละ)
ชั้น
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
3
2
1
0
5/2
35
38
0
0
0
100
0
ผลการประเมินการอ)านคิด วิเคราะห#และเขียนพบว)า นักเรียนอยู)ในระดับ ดีเยี่ยม
จํานวนนักเรียนที่ประเมิน
(คน)

5/3

35

8. มีจิตสาธารณะ

ผลการประเมิน(คน/ รอยละ)
7. รักความเปPนไทย

6. มุ)งมั่นในการทํางาน

5. อยู)อย)างพอเพียง

4. ใฝ8เรียนรู3

3. มีวินัย

2. ซื่อสัตย#สุจริต

จํานวน
ชั้น นักเรียน

1. รักชาติ ศาสน# กษัตริย#

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค9
คุณลักษณะอันพึงประสงค9

ดีเยี่ยม
3

ดี
2

35
100

0
0

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค#พบว)า นักเรียนอยู)ในระดับ. ดีเยี่ยม

ผาน ไมผาน
1
0

0
-

0
-

17

ภาคผนวก
ภาพตัวอย)างการจัดกิจกรรม
เกียรติบัตร

18

ภาพตัวอยางการจัดกิจกรรมในป'การศึกษา 2562

19
กิจกรรมสายแถวงานระเบียบวินัย

20
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

21
กิจกรรมบริษัทสร3างการดี

22
กิจกรรมจิตอาสา ของขวัญถึงมือน3อง ณ โรงเรียนโคกมนโนนทอง

23
การอบรมเจ3าพนักงานส)งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

24

25

26
คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) เปPนการประเมินการปฏิบัติ
หน3าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห)งชาติพุทธศักราช 2542และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545
รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข3าพเจ3าได3จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบั ติห น3า ที่ของข3าพเจ3 าตามฝ8า ย/กลุ)มงานตลอดจนกิจกรรมต)างๆที่ได3 ส)งเสริมให3 นักเรี ยนมี
คุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค#สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26 ประจําป0การศึกษา 2563 ภาคเรียนที่1
รายงานนี้โรงเรียนสามารถนําผลการดําเนินงานไปจัดทําการประเมินคุณภาพภายในและ
สรุปรายงานให3ผู3บังคับบัญชาตามลําดับสายงานตลอดจนเผยแพร)ให3กับผู3ปกครองนักเรียนชุมชนในสังคม
ได3ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ข3อมูลที่ได3จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ข3าพเจ3าจะได3นําไปใช3เปPน
แนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได3รับมอบหมาย เพื่อส)งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู3เรียนให3สูงขึ้นในทุกๆด3านต)อไป

นายจักราวุธ สาตารม

