รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
(Self AssessmentReport: SAR)
ประจาปีการศึกษา 2562

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

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

คานา
รำยงำนกำรประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542และฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2545
รวมทั้งมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน ข้ำพเจ้ำได้จัดทำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำพเจ้ ำตำมฝ่ ำย/กลุ่มงำนตลอดจนกิจกรรมต่ำงๆที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะและคุณภำพตำมระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 ประจำปีกำรศึกษำ 2562
รำยงำนนี้โรงเรียนสำมำรถนำผลกำรดำเนินงำนไปจัดทำกำรประเมินคุณภำพภำยในและ
สรุปรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับสำยงำนตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชุมชนในสังคม
ได้ทรำบผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 18
ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินในกำรประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ข้ำพเจ้ำจะได้นำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุกๆด้ำนต่อไป

ลงชื่อ
(.........................................)
ตำแหน่ง...........................
30 / มีนำคม / 2563

สารบัญ

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่
 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
 ผลกำรปฏิบัติงำน
 ผลกำรประเมินกำรสอนของครูโดยนักเรียน
 กำรประเมินตนเองของครู
ตอนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ภำคผนวก

หน้ำ
1
2
3
4
5
6

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ...............................................สกุล................................................
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรี................. วิชำเอกจำก....................................
ปริญญำโท................ วิชำเอกจำก....................................
ปริญญำเอก................ 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......................................................... โรงเรียน……….สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ…………
แสดงจานวนวันลา ประจาปีการศึกษา 2562 (1 เมษายน 2562– 31 มีนาคม 2563)
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

1.2 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
1.2.1 ปฏิบัติกำรสอนตลอดปีกำรศึกษำ 2562
ที่

รหัสวิชา

จานวน
ชั้น
ห้อง

ชื่อวิชา

จานวน
ชั่วโมง /
สัปดาห์

ภาคเรียนที่ 1

รวม
ภาคเรียนที่ 2

รวม
1.2.2 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ปฏิบัติกำรพัฒนำผู้เรียนตลอดปีกำรศึกษำ 2562
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) ได้แก่
หน่วยที่

เรื่อง

จานวนชั่วโมง

ที่

1.3.4 จัดทำวิจัยในชั้นเรียน จำนวนเรื่อง ได้แก่
เรื่อง

ที่

1.3.5กำรนำ/มอบหมำยงำน นักเรียนไปศึกษำค้นคว้ำ/ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจำนวนครั้ง ดังนี้
ชื่อแหล่งเรียนรู้
เรื่อง
จานวนครั้ง

ระดับชั้น

1.3.6 เชิญวิทยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่นักเรียน จำนวนครั้ง ได้แก่
ที่ วัน /เดือน / ปี
ชื่อวิทยากร
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 / วิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ครูใช้วิธี

1.3.8 สภำพกำรปฏิบัติงำนสอนเขียนเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงที่ท่ำน
ปฏิบัติอยู่ (ตอบได้มำกกว่ำ 1)
มาก
ปาน
ที่
รายการปฏิบัติ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
1 ตรงตำมวุฒิ/สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำ
2 ตรงตำมควำมถนัด
3 ตรงตำมประสบกำรณ์กำรสอน
4 ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
5 ตรงกับควำมต้องกำร/ควำมสนใจ

น้อย
ที่สุด

1.3.9 กำรพัฒนำตนเอง (กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร / กำรเข้ำร่วมอบรม /ประชุมสัมมนำ /ศึกษำดู
งำน ฯลฯ)
ที่ วัน /เดือน/ ปี

เรื่อง

สถานที่

หน่วยงานที่จัด

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

หลักฐาน

ที่

1.4 ผลการปฏิบัติงาน
1.4.1 กำรปฏิบัติหน้ำที่จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนประจำปีกำรศึกษำ 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. กำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่.............................
4. กำรรับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่..............................
5. อื่นๆ............................................................................................................
สรุปได้ว่า
ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน
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) ฝ่ำยอำนวยกำรและบุคลำกร
1. ปฏิบัติงำนหน้ำที่ กำรรับเงินบำรุงกำรศึกษำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่....../......
จำนวน...........ครั้ง
2. อืน่ ๆ……………………………………………………………………………
สรุปได้ว่า ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
5) ฝ่ำยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
1. รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีกำรศึกษำ 2561
2. อื่น ๆ……………………………………………………………………………
สรุปได้ว่า ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1.5 ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐำนแสดงควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนกำรสอน)
ตำรำง แสดงร้อยละของระดับกำรประเมินกำรสอนของครูโดยนักเรียน

กิจกรรม

มำก
ที่สุด

ระดับกำรประเมิน
ปำน
มำก
น้อย
กลำง

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

ครูแจ้งผลกำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบอย่ำงชัดเจน
ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สนุกและน่ำสนใจ
เนื้อหำที่สอนทันสมัยเสมอ
ครูใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมและหลำกหลำย
ครูใช้คำถำมซักถำมนักเรียนบ่อย ๆ
ครูประยุกต์สำระที่สอนเข้ำกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน/สภำพแวดล้อม
ครูส่งเสริมนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีกำรจัดกำร และ
กำรแก้ปัญหำ
8. ครูให้นักเรียนฝึกกระบวนกำรคิด คิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์
9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงำนร่วมกันทั้งเป็นกลุม่ และรำยบุคคล
10. ครูให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
11. ครูมีกำรเสริมแรงให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
12. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมปัญหำ
13. ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในกำรเรียนเสมอ
14. ครูสอดแทรกคุณธรรมและค่ำนิยม 12 ประกำรในวิชำที่สอน
15. ครูยอมรับควำมคิดเห็นของนักเรียนที่ต่ำงไปจำกครู
16. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน
17. ครูมีกำรประเมินผลกำรเรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหมำยและ
ยุติธรรม
18. ครูมีควำมตั้งใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
19. บุคลิกภำพ กำรแต่งกำยและกำรพูดจำของครูเหมำะสม
20. ครูเข้ำสอนและออกชั้นเรียนตรงตำมเวลำ
จำกผลกำรประเมินกำรสอนของครูโดยนักเรียน พบว่ำอยู่ในระดับ
มำกที่สุด
มำก ปำนกลำง
น้อย

น้อยที่สุด

น้อย
ที่สุด

1.6 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. มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
2. มีควำมหลำกหลำยในกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน
3. มีกำรกำหนดบทบำทและกิจกรรมอย่ำง ชัดเจน
4. ปฏิบัติจริง
5. ผู้เรียนสนุกสนำน เกิดกำรเรียนรู้

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)

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

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 มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีมำก หรือพอใจมำกที่สุด
3 หมำยถึง มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี หรือพอใจมำก
2 หมำยถึง มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง หรือพอใจพอใช้
1 หมำยถึง มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง หรือไม่พอใจ

1.7 ผลการประเมินผู้เรียน
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
วิชา

ชั้น

จานวนนักเรียน
(คน)

ผลการประเมิน(คน)
ดีเยี่ยม

ดี

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

รวม
ร้อยละ
ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน
จานวนนักเรียน
วิชา
ชั้น
(คน)

ดีเยี่ยม

ผลการประเมิน(คน)
ดี
ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ดีเยี่ยม

ผลการประเมิน(คน)
ดี
ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

รวม
ร้อยละ
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิชา

ชั้น

รวม
ร้อยละ

จานวนนักเรียน
(คน)

ตอนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
คาชี้แจง
1. ศึกษำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน....................มำตรฐำนที่ 1-๓
2. มำตรฐำนที่ 1-๓ ประเมินผลแล้วจะได้ผลระดับคุณภำพตัวบ่งชี้/มำตรฐำน
แล้วทำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับคุณภำพ
3.เกณฑ์กำรตัดสิน
5 หมำยถึง มีผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4 หมำยถึง มีผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ
3 หมำยถึง มีผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับดี
2 หมำยถึง มีผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง
1 หมำยถึง มีผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับกำลังพัฒนำ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดคำนวณ
2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
6) มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผูเ้ รียน
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
4)สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
คะแนนรวม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
(คะแนนรวมทั้งหมด/10)
ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพตัวบ่งชี/้ มาตรฐาน
5
4
3
2
1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน

5

4

3

2

๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
๒.๓ ดำ เนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้
คะแนนรวม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่2
(คะแนนรวมทั้งหมด/๖)
ระดับคุณภาพ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

1

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน

5

4

3

2

1

๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และ
สำมำรถนำ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผล
มำพัฒนำผู้เรียน
๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู
คะแนนรวม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่3
(คะแนนรวมทั้งหมด/5)
ระดับคุณภาพ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

กำรรับรองรำยงำนกำรประเมินตนเอง
(Self AssessmentReport ; SAR)
ลงชื่อ .......................................................... ผู้รำยงำน
(.........................................)
ตำแหน่ง.......................................................
30 / มีนำคม / 2563

ลงชื่อ ..................................................... ผู้รับรองรำยงำน
(.........................................)
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้...........................
30 / มีนำคม / 2563

ลงชื่อ ............................................... ผู้รับรองรำยงำน
(นำงสุพักตร์ คำภำ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
30 / มีนำคม / 2563

ลงชื่อ ............................................
(นำงณัฐชำ จันทร์ดำ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม
30 / มีนำคม / 2563

ผู้รับรองรำยงำน

ภาคผนวก
-

สำเนำคำสั่ง
สำเนำเกียรติบัตร ประกำศนียบัตร วุฒิบัตร
สำเนำโล่รำงวัล
สำเนำรูปภำพกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

