รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
(Self Assessment Report: SAR)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

ผูรายงาน
นางนุชรินทร ปนะกาตาโพธิ์
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ผูตรวจบันทึก
(นางปราณี รัตนธรรม)
ผูอํานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค
............../........................./..............

คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เปนการประเมินการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
๒๕๔๕ รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ขาพเจาไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติหนาที่ของขาพเจาตามฝาย/กลุมงาน ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดสงเสริมให
นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
รายงานนี้ โรงเรียนสามารถนําผลการดําเนินงานไปจัดทําการประเมินคุณภาพภายในและ
สรุปรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับสายงาน ตลอดจนเผยแพรใหกับผูปกครอง นักเรียน ชุมชนใน
สังคมไดทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม
ขอมูลที่ไดจากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ ขาพเจาจะไดนําไปใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนใหสูงขึ้นในทุก ๆ ดานตอไป
ลงชื่อ
(นางนุชรินทร ปนะกาตาโพธิ์)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
๒๒ / มีนาคม / ๒๕๖๔

สารบัญ
ตอนที่ ๑ ขอมูลสวนตัว
- ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลการปฏิบัติหนาที่
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ผลการปฏิบัติงาน
- ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน
- การประเมินตนเองของครู
ตอนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ภาคผนวก

หนา
๑
๒
๓
๕
๗
๘
๑๑
๑๒
๑๓

-๑-

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตอนที่ ๑ : ขอมูลสวนตัว
๑.๑ ขอมูลทั่วไป
ชื่อ นางนุชรินทร สกุล ปนะกาตาโพธิ์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
อื่น ๆ ระบุ
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ อายุ ๔๘ ป ปฏิบัติราชการ ๒๖ ป
วัน / เดือน / ป บรรจุเขารับราชการ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๗
ปฏิบัติการสอนกลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ ปฏิบัติงานพิเศษ หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ สังกัดฝาย กลุมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคม
แสดงจํานวนวันลา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
วัน เดือน ป
ที่ลา
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒๑-๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๓
๙ มีนาคม ๒๕๖๔
รวม
รวมทั้งสิ้น

ลาปวย
ครั้ง วัน
๑
๑

ลากิจ
ครั้ง วัน
๑

๑

ลาอุปสมบท
ครั้ง วัน

ลาคลอด
ครั้ง วัน

๒

๑
จํานวน......๓.......ครั้ง จํานวน......๔.......วัน

มาสาย
ครั้ง วัน

-๒๑.๒ ขอมูลการปฏิบัติหนาที่
๑.๒.๑ ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓
ที่

รหัสวิชา

ชั้น

จํานวน
หอง

ม.๖
ม.๓

๑-๘
๒,๔,๖,๘

ม.ตน
ม.๖
ม.๖
ม.๑
ม.๖

๘
๘
๑
๑-๘

ชื่อวิชา

๑ อ ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
๒ อ ๒๓๒๐๖ การอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ
๓ ชุมนุม
ยุวไกดภาษาอังกฤษ
๔ ๕ส
กิจกรรมสาธารณประโยชน
๕ สวดมนต สวดมนต
๖ ยุวกาชาด ยุวกาชาด
๗
สอนเสริมเพิ่มความรูภาษาอังกฤษ
รวม

จํานวน จํานวน
นักเรียน ชั่วโมง /
(คน) สัปดาห
๒๖๙
๑๖
๑๓๔
๔
๑๕
๓๐
๓๐
๑๕
๒๐๙
๗๐๒

๒
๑
๑
๑
๓
๒๘

๑.๒.๒ ปฏิบัติหนาที่ครูท่ปี รึกษา
จํานวนนักเรียน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
๑๗
๑๓

ชั้น / หอง

รวมทั้งสิ้น (คน)

มัธยมศึกษาปที่ ๖/๘
๓๐
๑.๒.๓ งานพิเศษ ในโรงเรียน ไดแก
งาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุมงานบริหารวิชาการ
๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๑.๓.๑ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ที่
๑
๒

รหัสวิชา
อ ๓๓๑๐๑

สาระการเรียนรู/รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ยุวกาชาด

๑.๓.๒ ผลิตสื่อ / นวัตกรรม
ที่
๑
๒
๓
๔

ดังนี้

๔

ชิ้น

ระดับชั้น จํานวน/แผน
ม.๖
๑๑
ม.๑
๗

ไดแก

ชื่อสื่อ/นวัตกรรม
เพาเวอรพอยสอนเสริมเพิ่มความรู ม.๖
เอกสารสอนเสริมเพิ่มความรู ม.๖
แบบฝกทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.๖
สมุดคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับสอบ O-net ม.๖

จํานวน (ชิ้น)
๑
๑
๑
๑

-๓๑.๓.๓ จัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ ( เศรษฐกิจพอเพียง) ไดแก
หนวยที่
ที่
๑

ที่
๑
๒
๓
๔

เรื่อง

จํานวนชั่วโมง
-

-

๑.๓.๔ จัดทําวิจัยในชั้นเรียน จํานวน ๑ เรื่อง ไดแก
เรื่อง
การใชผังมโนทัศนเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

๑.๓.๕ การนํา/มอบหมายงาน นักเรียนไปศึกษาคนควา/ใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนจํานวนครั้ง ดังนี้
ชื่อแหลงเรียนรู
เรื่อง
จํานวนครั้ง
ชุมชนของตัวเอง
ประเพณีวันลอยกระทง
๑
ชุมชนของตัวเอง
อาชีพที่นาสนใจ
๑
ชุมชนของตัวเอง
ประเพณีการทําบุญวันขึ้นปใหม
๑
ชุมชนของตัวเอง
ประเพณีการทําบุญวันมาฆบูชา
๑
๑.๓.๖ เชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกนักเรียน จํานวน

ที่
-

ระดับชั้น
ม.๖

วัน /เดือน / ป
-

ชื่อวิทยากร
-

๑

ครั้ง

ไดแก

เรื่อง / หัวขอ
-

๑.๓.๗ รูปแบบ/ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช คือ ขอใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
การอธิบาย
การสืบสวนสอบสวน
การสาธิต / ทดลอง
กลุมสืบคนความรู
การใชเกมประกอบ
กลุมสัมพันธ
สถานการณจําลอง
การเรียนรูแบบรวมมือ
กรณีตัวอยาง
ความคิดรวบยอด
บทบาทสมมุติ
อริยสัจ 4
การแกไขสถานการณ
 การศึกษาคนควาดวยตนเอง
โปรแกรมสําเร็จรูป
การทัศนะศึกษานอกสถานที่
ศูนยการเรียน
การเรียนรูจากหองสมุด
ชุดการสอน
การพัฒนากระบวนการคิด

-๔คอมพิวเตอรชวยสอน

การใชภูมิปญญาทองถิ่น

โครงงาน
การอภิปรายกลุมยอย
การถามตอบ
การแกปญหา
อื่น ๆ ระบุ............
อื่น ๆ ระบุ……………………...…
สรุป จํานวนรูปแบบ / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช
๙
วิธี
๑.๓.๘ สภาพการปฏิบัติงานสอน เขียนเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง
ที่ทานปฏิบัติอยู (ตอบไดมากกวา ๑)
มาก
ปาน
นอย
ที่
รายการปฏิบัติ
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
๑ ตรงตามวุฒิ/สาขาวิชาที่จบการศึกษา

๒ ตรงตามความถนัด

๓ ตรงตามประสบการณการสอน

๔ ตรงกับความรูความสามารถ

๕ ตรงกับความตองการ/ความสนใจ

๑.๓.๙ การพัฒนาตนเอง (การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ / การเขารวมอบรม / ประชุมสัมมนา /
ศึกษาดูงาน ฯลฯ)
ที่ วัน /เดือน/ ป
เรื่อง
สถานที่
หนวยงานที่จัด
หลักฐาน
ออนไลน
สํานักงานเลขาธิการ
Model Teacher โครงการ
คุรุสภารวมกับ
พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
บริษัทเชฟรอนแหง
(PLC)ดานการจัดการเรียนรู
ประเทษไทยสํารวจ
บูรณาการในสถานการณแพร
และผลิต จํากัด และ
๑ กุมภาพันธุ
๑
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
ศูนยภูมิภาควาดวย เกียรติบัตร
๒๕๖๔
โรนา(COVID-19)ดวยหลัก
สะเต็มศึกษาของอค
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การรัฐมนตรีศกึ ษา
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
แหงเอเชียตะวันออก
ประสงค
เฉียงใต(SEAMEOSTEM-ED)
Buddy Teacher โครงการ
ออนไลน
สํานักงานเลขาธิการ
พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
คุรุสภารวมกับ
๑ กุมภาพันธุ (PLC)ดานการจัดการเรียนรู
บริษัทเชฟรอนแหง
๒
เกียรติบัตร
๒๕๖๔
บูรณาการในสถานการณแพร
ประเทษไทยสํารวจ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
และผลิต จํากัด และ
โรนา(COVID-19)ดวยหลัก
ศูนยภูมิภาควาดวย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค

๒๘ กุมภา
พันธุ
๒๕๖๔

๓

๓ มีนาคม
๒๕๖๔

๔

การเสริมสรางความเขมแข็งใน ออนไลน
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ดานการจบการศึกษาและการ
ใหบริการขอมูลทางการศึกษา
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยระบบ
อิเลคทรอนิกส(e-learning)
การจัดการเรียนรูวิทยาการ
ออนไลน
คํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษา
ปที่ ๔-๖ Coding Online
Grade ๑๑-๑๒ Teacher (C๔
T-๙)

สะเต็มศึกษาของอค
การรัฐมนตรีศกึ ษา
แหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต(SEAMEOSTEM-ED)
สํานักงาน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกียรติบัตร

สํานักงาน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

เกียรติบัตร

๑.๓.๑๐ การไดรบั รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเดน / เกียรติประวัติที่ปรากฏตอ
สาธารณชนดานสถานศึกษา / ครู / นักเรียน
ที่ วัน/เดือน/ป
๑

๑ มีนาคม
๒๕๖๔

รางวัล/เกียรติคุณ
หนวยงานที่มอบ
บุคคลผูทําคุณประโยขนและอุทิศตน โรงเรียนนาเชทอกพิทยาสรรค
ใหกับการสงเสริม สนับสนุน ในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น สาขา
การศึกษาและวิชาการ ดานสงเสริมและ
ยกระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร

หลักฐาน
เกียรติบัตร

๑.๓.๑๑ การไดรับเชิญเปนวิทยากร/กรรมการตัดสินภายในและภายนอกสถานศึกษา
ที่ วัน / เดือน / ป
-

รายการ / เรื่อง
-

หนวยงานที่เชิญ
-

-๖-

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๑.๔ ผลการปฏิบัติงาน
๑.๔.๑ การปฏิบัติหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจําปการศึกษา ปรากฏผลดังนี้
จํานวน
ผลการเรียน (คน)
ผูเรียน
รายวิชา
ร มส. 0 ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
หอง
ภาคเรียนที่ ๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖/๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖/๒
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖/๓
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖/๔
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖/๕
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖/๖
๖/๗
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖/๘
รวม
รอยละ
๑.๔.๒ การปฏิบัติงานหนาที่พิเศษ ปรากฏผลดังนี้ (หลักฐานปรากฏในภาคผนวก)
๑) ฝายวิชาการ
๑. ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๒. ปฏิบัติหนาที่การสอนกลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
สรุปไดวา ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ดี
พอใช
ปรับปรุง
๒) ฝายกิจการนักเรียน
๑. การเยี่ยมบานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๘
๒. ปฏิบัติหนาที่ครูเวรประจําวันอังคาร
๓. ปฏิบัติหนาที่ครูเวรวันหยุดราชการ.....๔.....ครั้ง
๔. รวมการประชุมผูปกครองนักเรียน............ครั้ง
๕. อื่น ๆ .........................................................................................
สรุปไดวา ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดี
พอใช
ปรับปรุง

๔

รวม

-

-

-๗๓) ฝายบริหารงานทั่วไป
๑. ปฏิบัติงานหนาที่ดูแลแหลงเรียนรู หองศูนยปฏิบัติการทางภาษา
๒. อื่นๆ …………………………………………………………………………….
สรุปไดวา ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน

ดี

พอใช

ปรับปรุง

๔) ฝายอํานวยการและบุคลากร
๑. ปฏิบัติงานหนาที่ การรับเงินบํารุงการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๘
๒. อื่น ๆ……………………………………………………………………………
สรุปไดวา ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ดี
พอใช
ปรับปรุง
๕) ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
๒. อื่น ๆ……………………………………………………………………………
สรุปไดวา ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ดี
พอใช
ปรับปรุง
๑.๕ ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจตอการเรียนการสอน)
ตาราง แสดงรอยละของระดับการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน
กิจกรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ครูแจงผลการเรียนรูใหนักเรียนทราบอยางชัดเจน
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูสนุกและนาสนใจ
เนื้อหาที่สอนทันสมัยเสมอ
ครูใชสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย
ครูใชคาํ ถามซักถามนักเรียนบอย ๆ
ครูประยุกตสาระที่สอนเขากับเหตุการณปจจุบัน/สภาพแวดลอม
ครูสงเสริมนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง มีการจัดการ และ
การแกปญหา
๘. ครูใหนักเรียนฝกกระบวนการคิด คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค
๙. ครูสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกันทั้งเปนกลุมและรายบุคคล
๑๐. ครูใหนักเรียนแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตา ง ๆ
๑๑. ครูมีการเสริมแรงใหนักเรียนที่รวมกิจกรรมการเรียนการสอน
๑๒. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหา
๑๓. ครูคอยกระตุนใหนกั เรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ

มาก
ที่สุด

ระดับการประเมิน
ปาน
มาก
นอย
กลาง















นอย
ที่สุด

๑๔. ครูสอดแทรกคุณธรรมและคานิยม ๑๒ ประการในวิชาที่สอน
๑๕. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ตางไปจากครู
๑๖. นักเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการเรียน
๑๗. ครูมีการประเมินผลการเรียนดวยวิธีการที่หลากหมายและ
ยุติธรรม
๑๘. ครูมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๑๙. บุคลิกภาพ การแตงกายและการพูดจาของครูเหมาะสม
๒๐. ครูเขาสอนและออกชั้นเรียนตรงตามเวลา









จากผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน พบวาอยูในระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย

นอยที่สุด

๑.๖ การประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(เขียนเครื่องหมาย / ลงในชองระดับคุณภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑการประเมินดานขวามือ)
ระดับคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
๔ ๓ ๒ ๑
๑. การวิเคราะห มาตรฐานฯ 
๑. มีการระบุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
และ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
๒. มีการวิเคราะหตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู
(ระดับ ๔ มี ๕ ขอ
แยกออกเปน ๓ ดานคือ ความรู เจตคติ ทักษะ (KPA)
ระดับ ๓ มี ๔ ขอ
๓. มีความเหมาะสม สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
ระดับ ๒ มี ๓ ขอ
๔. สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ระดับ ๑ มี ๑-๒ ขอ)
๕. ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
๒. การออกแบบกิจกรรม
๑. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเปนขั้นตอน

การเรียนรู
๒. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมี
(ระดับ ๔ มี ๕ ขอ
องคประกอบครบ 4 ดาน (แลกเปลี่ยน
ระดับ ๓ มี ๔ ขอ
ประสบการณ การสรางองคความรู
ระดับ ๒ มี ๓ ขอ
นําเสนอความรู ปฏิบัติ / ประยุกตใช)
ระดับ ๑ มี ๑-๒ ขอ)
๓. มีความเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู
๔. มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ทั้ง ๓ ดาน (ความรู เจตคติ ทักษะ)
๕. สามารถปฏิบัติไดจริง
๓. การออกแบบปฏิสัมพันธ
๑. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม

(ระดับ ๔ มี ๕ ขอ
๒. มีความหลากหลายในการมีสวนรวมของผูเรียน
ระดับ ๓ มี ๔ ขอ
๓. มีการกําหนดบทบาทและกิจกรรมอยาง ชัดเจน
ระดับ ๒ มี ๓ ขอ
๔. ปฏิบัติจริง
ระดับ ๑ มี ๑-๒ ขอ)
๕. ผูเรียนสนุกสนาน เกิดการเรียนรู
ดัชนีชี้วัด

-๙ระดับคุณภาพ
เกณฑการประเมิน
๔ ๓ ๒ ๑
4. การออกแบบประเมินผล 
๑. มีการประเมินผลการเรียนในแตละแผน
(ระดับ ๔ มี ๕ ขอ
๒. มีการกําหนดวิธีการประเมินผลหลากหลาย
ระดับ ๓ มี ๔ ขอ
๓. วิธีการประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค
ระดับ ๒ มี ๓ ขอ
การเรียนรู
ระดับ ๑ มี ๑-๒ ขอ)
๔. ปฏิบัติจริง
๕. นําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู
5. การใชสื่ออุปกรณ
๑. มีการใชสื่อ อุปกรณหรือแหลงเรียนรู

การเรียนรู
๒. มีการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการใชสื่อ
(ระดับ ๔ มี ๕ ขอ
หรือแหลงเรียนรู
ระดับ ๓ มี ๔ ขอ
๓. มีการใชสื่อ อุปกรณหรือแหลงการเรียนรู
ระดับ ๒ มี ๓ ขอ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู
ระดับ ๑ มี ๑-๒ ขอ)
๔. มีสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู
๕. มีการพัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู
ดัชนีชี้วัด

สรุป : การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูนี้ อยูในระดับคุณภาพ……๔………………..
เกณฑการตัดสิน
๔ หมายถึง
๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง

มีการปฏิบัติอยูในระดับดีมาก หรือพอใจมากที่สุด
มีการปฏิบัติอยูในระดับดี หรือพอใจมาก
มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง หรือพอใจพอใช
มีการปฏิบัติอยูในระดับปรับปรุง หรือไมพอใจ

๑.๗ ผลการประเมินผูเรียน
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
วิชา

จํานวนหอง

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๘ หอง
(๖/๑-๖/๘)

รวม
รอยละ

จํานวน
นักเรียน
(คน)
๒๖๙
๒๖๙

ผลการประเมิน(คน)
ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ไมผาน

-๑๐ผลการประเมินการอานคิด วิเคราะหและเขียน
วิชา

จํานวนหอง

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๘ หอง
(๖/๑-๖/๘)

จํานวน
นักเรียน
(คน)
๒๖๙

ผลการประเมิน(คน)
ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ไมผาน

รวม
รอยละ

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
วิชา

จํานวนหอง

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

๘ หอง
(๖/๑-๖/๘)

รวม
รอยละ

จํานวน
นักเรียน
(คน)

ผลการประเมิน(คน)
ดีเยี่ยม

ดี

ผาน

ไมผาน

-๑๑ตอนที่ ๒
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
คําชี้แจง
๑. ศึกษาเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค มาตรฐานที่ ๑-๓
๒. มาตรฐานที่ ๑-๓ ประเมินผลแลวจะไดผลระดับคุณภาพตัวบงชี้/มาตรฐาน
แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับคุณภาพ
๓. เกณฑการตัดสิน
๕ หมายถึง มีผลการปฏิบัติอยูในระดับยอดเยี่ยม
๔ หมายถึง มีผลการปฏิบัติอยูในระดับดีเลิศ
๓ หมายถึง มีผลการปฏิบัติอยูในระดับดี
๒ หมายถึง มีผลการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
๑ หมายถึง มีผลการปฏิบัติอยูในระดับกําลังพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ตัวบงชี้
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
คะแนนรวม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑
(คะแนนรวมทั้งหมด/๑๐)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพตัวบงชี้/มาตรฐาน

๕

๔

๓











๕
ดี

๔

๑

๒

๑

-๑๒ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดํา เนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู
คะแนนรวม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒
(คะแนนรวมทั้งหมด/๖)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพตัวบงชี้/มาตรฐาน

๕




๔

๓

๒




๖
ดีมาก

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

๑

-๑๓มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพตัวบงชี้/มาตรฐาน

๕

๔

๓

๒

๑

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนํา ไปประยุกตใชในชีวิตได

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ
การเรียนรู

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผล
มาพัฒนาผูเรียน

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
คะแนนรวม
๕
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ (คะแนนรวมทั้งหมด/๕)
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ

ผูรายงาน

(นางนุชรินทร ปนะกาตาโพธิ์)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ

ผูรบั รองรายงาน

(นางสาวจันทรเพ็ญ ทองดวง)
ตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม สะทอนกระบวนการพัฒนาและการทํางานการปฏิบัติการ PLC

ภาพกิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิดใหกับนักเรียน

พัฒนาตนเองและรวมคิดรวมทําเพื่อพัฒนาผูเรียน

การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน (E-learning) และการนิเทศชั้นเรียน

