รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
(Self Assessment Report : SAR)

ผู้รายงาน
ชื่อ.................................................................
ตำแหน่ง ................................

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

คานา
รำยงำนกำรประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็ น กำรประเมิ น กำร
ปฏิบัติหน้ ำที่ตำมพระรำชบั ญญั ติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช
2545 รวมทั้งมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน ข้ำพเจ้ำได้จัดทำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำพเจ้ำตำมฝ่ำย/กลุ่มงำน ตลอดจนกิจกรรมต่ำงๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะและคุณภำพตำมระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนศรัทธำสมุทร สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 ประจำปีกำรศึกษำ 2559
รำยงำนนี้โรงเรียนสำมำรถนำผลกำรดำเนินงำนไปจัดทำกำรประเมินคุณภำพภำยในและ
สรุปรำยงำนให้ ผู้บังคับ บัญชำตำมลำดับสำยงำนตลอดจนเผยแพร่ให้ กับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนได้
ทรำบผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรโรงเรียนศรัทธำสมุทร
ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินในกำรประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ข้ำพเจ้ำจะได้นำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุกๆ ด้ำนต่อไป

ลงชื่อ..................................................
ตำแหน่ง...........................................
31 มีนำคม 2560

สำรบัญ
หน้ำ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่
- กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
- ผลกำรปฏิบัติงำน
- กำรประเมินตนเองของครู
ตอนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
ภำคผนวก

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ...............................................สกุล................................................
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรี................. วิชำเอกจำก....................................
ปริญญำโท................ วิชำเอกจำก....................................
อื่น ๆ ระบุ................. วิชำเอกจำก...................................
ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำร............... อำยุ..........ปี ปฏิบัติรำชกำร..........ปี
เลขที่ตำแหน่ง.......................เงินเดือน........................บำท เงินวิทยฐำนะ.....................บำท
วัน / เดือน / ปี เกิด .......................................
วัน / เดือน / ปี บรรจุเข้ำรับรำชกำร....................................
ปฏิบัติกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้................................................ปฎิบัติงำนพิเศษ.....................
สังกัดฝ่ำย.........................................................โรงเรียนศรัทธำสมุทร จังหวัดสมุทรสงครำม สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
แสดงจานวนวันลา ประจาปีการศึกษา 2559 (1 เมษายน 2559– 31 มีนาคม 2560)
วัน เดือน ปี
ที่ลำ

ลำป่วย
ครั้ง

วัน

ลำกิจ
ครั้ง

ลำอุปสมบท
วัน

ครั้ง

วัน

ลำคลอด
ครั้ง

วัน

รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวน................ครั้ง จำนวน................วัน

มำสำย
ครั้ง

วัน

1.2ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
1.2.1 ปฏิบัติกำรสอนตลอดปีกำรศึกษำ 2559
ที่

รหัสวิชา

จานวน
ชั้น
ห้อง

ชื่อวิชา

จานวน
ชั่วโมง /
สัปดาห์

ภาคเรียนที่ 1

รวม
ภาคเรียนที่ 2

รวม
1.2.2 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ปฏิบัติกำรพัฒนำผู้เรียนตลอดปีกำรศึกษำ 2559
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม
ลูกเสือ
ยุวกำชำด
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ชุมนุม ………………..……….
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
แนะแนว

ชั้น /
ห้อง

จานวน
นักเรียน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1.2.3 ปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ
จานวนนักเรียน
ชาย(คน)
หญิง (คน)

ชั้น / ห้อง

รวมทั้งสิ้น (คน)

มัธยมศึกษำปีที่.............
1.2.4 งำนพิเศษ ในโรงเรียน ได้แก่
งำน................................................................ฝ่ำย...................................................... .....
งำน................................................................ฝ่ำย.................................................... .......
งำน................................................................ฝ่ำย...................................................... .....
งำน................................................................ฝ่ำย...........................................................
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3.1 จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้
ที่

รหัสวิชา

สาระการเรียนรู้/รายวิชา

1.3.2 ผลิตสื่อ / นวัตกรรม ชิ้น
ที่

ระดับชั้น จานวน/แผน

ได้แก่

ชื่อสื่อ/นวัตกรรม

จานวน(ชิ้น)

1.3.3 จัดทำหน่วยกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร (สวนพฤกษศำสตร์, เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ)
ได้แก่
หน่วยที่

เรื่อง

จานวนชั่วโมง

ที่

ที่

1.3.4 จัดทำวิจัยในชั้นเรียน จำนวนเรื่อง ได้แก่
เรื่อง

ระดับชั้น

1.3.5กำรนำ/มอบหมำยงำน นักเรียนไปศึกษำค้นคว้ำ/ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจำนวนครั้ง ดังนี้
ชื่อแหล่งเรียนรู้
เรื่อง
จานวนครั้ง

1.3.6 เชิญวิทยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่นักเรียน จำนวนครั้ง
ที่ วัน /เดือน / ปี
ชื่อวิทยากร

ได้แก่
เรื่อง / หัวข้อ

1.3.7 รูปแบบ / วิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ครูใช้ คือ ข้อใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
กำรอธิบำย
กำรสืบสวนสอบสวน
กำรสำธิต / ทดลอง
กลุ่มสืบค้นควำมรู้
กำรใช้เกมประกอบ
กลุ่มสัมพันธ์
สถำนกำรณ์จำลอง
กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
กรณีตัวอย่ำง
ควำมคิดรวบยอด
บทบำทสมมุติ
อริยสัจ 4
กำรแก้ไขสถำนกำรณ์
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
โปรแกรมสำเร็จรูป
กำรทัศนะศึกษำนอกสถำนที่
ศูนย์กำรเรียน
กำรเรียนรู้จำกห้องสมุด
ชุดกำรสอน
กำรพัฒนำกระบวนกำรคิด
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
โครงงำน
กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย
กำรถำมตอบ
กำรแก้ปัญหำ
อื่น ๆ ระบุ............
อื่น ๆ ระบุ…………..…
สรุป จำนวนรูปแบบ / วิธกี ำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ครูใช้วิธี

1.3.8 สภำพกำรปฏิบัติงำนสอนเขียนเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงที่ท่ำน
ปฏิบัติอยู่ (ตอบได้มำกกว่ำ 1)
มาก
ปาน
น้อย
ที่
รายการปฏิบัติ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ตรงตำมวุฒิ/สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำ
2 ตรงตำมควำมถนัด
3 ตรงตำมประสบกำรณ์กำรสอน
4 ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
5 ตรงกับควำมต้องกำร/ควำมสนใจ
1.3.9 กำรพัฒนำตนเอง (กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร / กำรเข้ำร่วมอบรม /ประชุมสัมมนำ /ศึกษำดู
งำน ฯลฯ)
ที่ วัน /เดือน/ ปี
เรื่อง
สถานที่
หน่วยงานที่จัด
หลักฐาน

สรุป กำรพัฒนำตนเอง จำนวน ครั้ง จำนวนวัน คิดเป็นชั่วโมง นำมำขยำยผล.........ครั้ง
1.3.10 กำรได้รับรำงวัล/ ประกำศเกียรติคุณ / ผลงำนดีเด่น / เกียรติประวัติที่ปรำกฏต่อ
สำธำรณชนด้ำนสถำนศึกษำ / ครู / นักเรียน
ที่ วัน/เดือน/ปี

รางวัล/เกียรติคุณ

หน่วยงานที่มอบ

หลักฐาน

1.3.11 กำรได้รับเชิญเป็นวิทยำกร/กรรมกำรตัดสินภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ที่ วัน / เดือน / ปี

รายการ / เรื่อง

หน่วยงานที่เชิญ

ที่

1.4 ผลการปฏิบัติงาน
1.4.1กำรปฏิบัติหน้ำที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนประจำปีกำรศึกษำ ปรำกฏผลดังนี้
จานวน
ผลการเรียน (คน)
รายวิชา
ห้อง
ผู้เรียน ร มส. 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รวม
ร้อยละ
100
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 2 ขึ้นไป
1.4.2 กำรปฏิบัติงำนหน้ำที่พิเศษปรำกฏผลดังนี้ (หลักฐำนปรำกฏในภำคผนวก)
1) ฝ่ำยวิชำกำร
1. ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้..........................................................
2. ปฏิบัติหน้ำที่กำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้........................................................
3. อื่นๆ............................................................................................................
สรุปได้ว่าระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

2) ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
1. กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่......../.........
2. ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจำวันระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่...............
3. ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรวันหยุดรำชกำร..........ครั้ง
4. ร่วมกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน..........ครั้ง
5. อื่นๆ .........................................................................................
สรุปได้ว่า ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
3) ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
1. ปฏิบัติงำนหน้ำที่ดูแลบริเวณ…………………………………………………
2. อื่นๆ …………………………………………………………………………….
สรุปได้ว่า ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
4) ฝ่ำยบริหำรงบประมำณและแผนงำน
1. ปฏิบัติงำนหน้ำที่ กำรรับเงินบำรุงกำรศึกษำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่....../......จำนวน
...........ครั้ง
2. ปฏิบัติหน้ำที่รับนักเรียน......
3. รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีกำรศึกษำ 2559
4. อื่น ๆ……………………………………………………………………………
สรุปได้ว่า ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1.5 การประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(เขียนเครื่องหมำย / ลงในช่องระดับคุณภำพ โดยพิจำรณำจำกเกณฑ์กำรประเมินด้ำนขวำมือ)
ดัชนีชี้วัด
1. กำรวิเครำะห์ มำตรฐำนฯ
และ ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้
(ระดับ 4 มี 5 ข้อ
ระดับ 3 มี 4 ข้อ
ระดับ 2 มี 3 ข้อ
ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ)
2. กำรออกแบบกิจกรรม
กำรเรียนรู้
(ระดับ 4 มี 5 ข้อ
ระดับ 3 มี 4 ข้อ
ระดับ 2 มี 3 ข้อ
ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ)

3. กำรออกแบบปฏิสัมพันธ์
(ระดับ 4 มี 5 ข้อ
ระดับ 3 มี 4 ข้อ
ระดับ 2 มี 3 ข้อ
ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ)

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

เกณฑ์การประเมิน
1. มีกำรระบุตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้
2. มีกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้
แยกออกเป็น 3 ด้ำนคือ ควำมรู้ เจตคติ ทักษะ (KPA)
3. มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. สอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
5. ครอบคลุมมำตรฐำนกำรศึกษำ
1. กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นขั้นตอน
2. แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มี
องค์ประกอบครบ 4 ด้ำน (แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
นำเสนอควำมรู้ ปฏิบัติ / ประยุกต์ใช้)
3. มีควำมเหมำะสมกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้
4. มีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้
ทั้ง 3 ด้ำน(ควำมรู้ เจตคติ ทักษะ)
5. สำมำรถปฏิบัติได้จริง
1. มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
2. มีควำมหลำกหลำยในกำรมีสว่ นร่วมของผู้เรียน
3. มีกำรกำหนดบทบำทและกิจกรรมอย่ำง ชัดเจน
4. ปฏิบัติจริง
5. ผู้เรียนสนุกสนำน เกิดกำรเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

ดัชนีชี้วัด
4. กำรออกแบบประเมินผล
(ระดับ 4 มี 5 ข้อ
ระดับ 3 มี 4 ข้อ
ระดับ 2 มี 3 ข้อ
ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ)
5. กำรใช้สื่ออุปกรณ์
กำรเรียนรู้
(ระดับ 4 มี 5 ข้อ
ระดับ 3 มี 4 ข้อ
ระดับ 2 มี 3 ข้อ
ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ)

เกณฑ์การประเมิน
1. มีกำรประเมินผลกำรเรียนในแต่ละแผน
2. มีกำรกำหนดวิธีกำรประเมินผลหลำกหลำย
3. วิธีกำรประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
กำรเรียนรู้
4. ปฏิบัติจริง
5. นำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรเรียนรู้
1. มีกำรใช้สื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้
2. มีกำรกำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรใช้สื่อ
หรือแหล่งเรียนรู้
3. มีกำรใช้สื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งกำรเรียนรู้
เหมำะสมกับกิจกรรมกำรเรียนรู้
4. มีสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้
5. มีกำรพัฒนำสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้

สรุป : กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี้ อยู่ในระดับคุณภำพ.........................

เกณฑ์กำรตัดสิน
4 หมำยถึง
3 หมำยถึง
2 หมำยถึง
1 หมำยถึง

มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำกหรือพอใจมำกที่สุด
มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี หรือพอใจมำก
มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง หรือพอใจพอใช้
มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง หรือไม่พอใจ

ตอนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
คาชี้แจง
1. ศึกษำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนศรัทธำสมุทร มำตรฐำนที่ 1-4
2. มำตรฐำนที่ 1-4 ประเมินผลแล้วจะได้ผลระดับคุณภำพตัวบ่งชี้/มำตรฐำน
แล้วทำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับคุณภำพ
3.เกณฑ์กำรตัดสิน
5 หมำยถึง มีผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก
4 หมำยถึง มีผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี
3 หมำยถึง มีผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง
2 หมำยถึง มีผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1 หมำยถึง มีผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยมำก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
1.1 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิด
คำนวณ
1.2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ
1.3 ผู้เรียนควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ
1.4 ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษำต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภำวะทำงอำชีพเหมำะสมกับช่วงวัย
1.5 ผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ
1.6 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรในกำรเรียนรู้และนำเสนอผลงำน
1.7ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำงๆ รอบตัว
1.8ผู้เรียนมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม จิตสังคม
และจิตสำนึกตำมที่โรงเรียนกำหนดปรำกฏชัดเจน
1.9ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเป็นรูปธรรม

ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน

5

4

3

2

1

ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

5

4

3

1.10 ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น ในควำมเป็นไทยและเห็น
คุณค่ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทย และแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมใน
ชีวิตประจำวัน
1.11ผู้เรียนยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
1.12ผู้เรียนรู้และมีวิธีกำรป้องกันตนเองจำกกำรล่อลวง ข่มเหงรังแก
1.13ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อกำรกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน
ด้วยดีในครอบครัว
1.14ผู้เรียนมีวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้แข็งแรง
1.15ผู้เรียนรักษำอำรมณ์และสุขภำพจิตให้ดีอยู่เสมอ
1.16ผู้เรียนมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพ
ที่ตนเองสนใจ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
จุดเด่น

จุดควรพัฒนำ

2

1

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

5

4

3

2.1 สถำนศึกษำมีกำรกำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติ และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของชุมชน ท้องถิ่นอย่ำงชัดเจน
2.2 สถำนศึกษำพัฒนำวิชำกำรที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทุกคนและ
ดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
2.3 สถำนศึกษำพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
2.4สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมถูกต้องครบถ้วน
ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ
2.5สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่ดีและกระตุ้น
ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย
2.6ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมและมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
2.7สถำนศึกษำกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม ชัดเจนและเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
จุดเด่น

จุดควรพัฒนำ

2

1

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้
3.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหำสำระ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดเป็นรำยบุคคล
อย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
3.2เปิดโอกำสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย สรุปองค์ควำมรู้ และ
สำมำรถนำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี
3.3จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงำน
แสดงควำมคิดเห็น คิดเป็น รักกำรอ่ำน และแสวงหำควำมรู้
จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3.4ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และทักษะ
ด้ำนต่ำงๆ
3.5ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรม และ
ต่อเนื่อง
3.6จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.7ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเป็นหรือร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3.8ประเมินผู้เรียนจำกสภำพจริง
3.9มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่ำงเป็นระบบ
3.10ใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับ
เป้ำหมำย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.11 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำรวัดและ
ประเมินผล
3.12 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้เรียนนำไปพัฒนำตนเอง
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3

ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน

5

4

3

2

1

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
จุดเด่น

จุดควรพัฒนำ

มาตรฐานที่ 4ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

5

4

3

4.1 สถำนศึกษำจัดวำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม
4.2 มีขั้นตอนกำรประกันคุณภำพภำยในชัดเจน และมีควำมเป็นไป
ได้ในกำรปฏิบัติ
4.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน/ท้องถิ่น
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมมั่นใจต่อระบบกำรบริหำรและกำร
จัดกำรของสถำนศึกษำ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
จุดเด่น

จุดควรพัฒนำ

2

1

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

ควำมสำมำรถในกำรคิด

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญ
ั หำ

ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต

ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

ชั้น

จานวน
นักเรียน
(คน)

ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

5

4

3

2

1

ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน พบว่ำ นักเรียนอยู่ในระดับ............
ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน
ชั้น

จานวนนักเรียนที่ประเมิน
(คน)

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
3
2
1
0

ผลกำรประเมินกำรอ่ำนคิด วิเครำะห์และเขียนพบว่ำ นักเรียนอยู่ในระดับ..........

8. มีจิตสำธำรณะ

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)

7. รักควำมเป็นไทย

6. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

5. อยู่อย่ำงพอเพียง

4. ใฝ่เรียนรู้

3. มีวินัย

2. ซื่อสัตย์สุจริต

จานวน
ชั้น นักเรียน

1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ดีเยี่ยม
3

ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่ำ นักเรียนอยู่ในระดับ..........

ดี
2

ผ่าน ไม่ผ่าน
1
0

กำรรับรองรำยงำนกำรประเมินตนเอง
(Self AssessmentReport ; SAR)
ลงชื่อ

ผู้รำยงำน
(.........................................)
ครู ชำนำญกำร..................
........../................/...........

ลงชื่อ

ผู้รับรองรำยงำน

(.........................................)
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้...........................
........../................/...........

ลงชื่อ

ผู้รับรองรำยงำน

(.........................................)
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำย........................................
........../................/...........

ลงชื่อ

ผู้รับรองรำยงำน

(นำยศักดำ โกมลวำนิช)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรัทธำสมุทร
........../................/...........

ภาคผนวก
-

สาเนาคาสั่ง
สาเนาเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร
สาเนาโล่รางวัล
สาเนารูปภาพกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

