
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล 

                          
  

ตอนที่  ๑  :  ขอมูลสวนตัว 
๑.๑ ขอมูลทั่วไป  
     ชื่อ-สกุล   นายสาคร  แสนยากุล
   วัน/เดือน/ป เกิด  ๑๖  มีนาคม  
     วุฒิการศึกษา  
  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร
    ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะ 
 ตําแหนงเลขที่  ๑๐๒๐๙๐
 วัน/เดือน/ป บรรจุเขารับราชการ
  ปฏิบัติการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ชวยเหลือนักเรียน  สังกัดฝาย กิจการนักเรียน
มัธยมศึกษา เขต ๒๖  
 

แสดงจํานวนวันลา ประจําปการศึกษา

วัน เดือน ป 

ที่ลา 

ลาปวย

ครั้ง 

๐ - 

รวมทั้งสิ้น 

 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR)

ของ 
นายสาครแสนยากุล 

      

ยสาคร  แสนยากุล อายุ  ๓๗  ป 
มีนาคม  ๒๕๒๗  

วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก ฟสิกสประยุกต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครู  วิทยฐานะ - อายุราชการ  ๖   ป   

๑๐๒๐๙๐  เงินเดือน  ๒๔,๗๗๐  บาท 
ป บรรจุเขารับราชการ  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ปฏิบัติการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ปฏิบัติงานพิเศษ หัวหนางานระบบการดูแล
กิจการนักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แสดงจํานวนวันลา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม 

ลาปวย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด

วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง 

- - - - - - 

จํานวน    -    ครั้ง   จํานวน    -    วัน

  

๑ 

Self Assessment Report: SAR) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

งานระบบการดูแล
นาเชือกพิทยาสรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ๒๕๖๔) 

ลาคลอด มาสาย 

วัน ครั้ง วัน 

- - - 

วัน 



๒ 
 

๑.๒ ขอมูลการปฏิบัติหนาที ่
  ๑.๒.๑  ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ระดับชั้น จํานวนหอง 
จํานวนชั่วโมง/ 

สัปดาห 
๑ ว๓๒๒๐๔ ฟสิกส ๔ ม.๕ ๖ ๑๘ 
๒  กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน ม.๔ ๙ ๑ 
๓  ชุมนุมวิทยาศาสตร ม.ปลาย ๑ ๑ 
๔  กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.๕ ๑ ๑ 
๕  กิจกรรม ๕ส ม.๕ ๑ ๑ 
      

รวมจํานวนชั่วโมงสอน/สัปดาห ๒๒ 
 

 ๑.๒.๒   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่ปฏิบัติการพัฒนาผูเรียนตลอดปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ที ่ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และชุมนุม 
ช้ัน/
หอง 

จํานวน
นักเรียน 

ผาน ไมผาน 

๑ กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน ม.๕ ๑๒๐   
๒ ชุมนุมกีฑา ม.๕ ๓๐   
๓ กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.๕ ๓๒   
๔ กิจกรรม ๕ส ม.๕ ๓๒   

 
  ๑.๒.๓  ปฏิบัติหนาท่ีครูท่ีปรึกษา 

ชั้น / หอง 
จํานวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕/๙ ๑๒ ๒๐ ๓๒ 

 
  ๑.๒.๔  งานพิเศษ ในโรงเรียน  ไดแก 
  - งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  - งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
๑.๓  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๑.๓.๑  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

ที ่ รหัสวิชา สาระการเรียนรู/รายวิชา ระดับชั้น จํานวน/แผน 
๑ ว๓๒๒๐๔ ฟสิกส ๔ ม.๕ ๒๕ แผน 
     

 ๑.๓.๒  ผลิตสื่อ / นวัตกรรม      ๔     ชิ้น     ไดแก 



๓ 
 

ที ่ ช่ือสื่อ/นวัตกรรม จํานวน (ช้ิน) 
๑ บทเรียน E-learning วิชาฟสกิส ๔ (ว๓๒๒๐๔) ๑ 
๒ หองเรียน Google Classroom วิชาฟสิกส ๔ (ว๓๒๒๐๔) ๑ 
๓ สื่อการสอน Powerpoint เรื่อง คลื่นเสียง ๑ 
๔ สื่อการสอน Powerpoint เรื่อง ไฟฟาสถิต ๑ 
   

 
  ๑.๓.๓  จัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ (เศรษฐกิจพอเพียง) ไดแก 

หนวยที่ เรื่อง จํานวนชั่วโมง 
๑ การเกิดคลื่นเสียง ๒ 
   

 
 ๑.๓.๔  จัดทําวิจัยในชั้นเรียน จํานวน    ๑    เร่ือง    ไดแก 

ที ่ เรื่อง ระดับช้ัน 
๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ เร่ือง คลื่นเสียง  นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 
ม.๕ 

   
 
 ๑.๓.๕  การนํา/มอบหมายงาน นักเรียนไปศึกษาคนควา/ใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนจํานวน  -   ครั้ง   
ดังนี้ 

ที ่ ชื่อแหลงเรียนรู เรื่อง จํานวนครั้ง 
    

 
๑.๓.๖  เชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกนักเรียน จํานวน     -    ครั้ง     ไดแก 

ที ่ วัน /เดือน / ป ชื่อวิทยากร เรื่อง / หัวขอ 
    

 
  



๔ 
 

  ๑.๓.๗  รูปแบบ / วธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช คือ ขอใดบาง (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ)  
 
     การอธิบาย     การสืบสวนสอบสวน 
     การสาธิต / ทดลอง       กลุมสืบคนความรู 
     การใชเกมประกอบ       กลุมสัมพันธ 
  สถานการณจาํลอง       การเรียนรูแบบรวมมือ 
  กรณีตัวอยาง        ความคิดรวบยอด 
  บทบาทสมมุติ     อริยสัจ ๔ 
  การแกไขสถานการณ       การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
     โปรแกรมสําเร็จรูป    การทัศนะศึกษานอกสถานที ่
  ศูนยการเรียน     การเรียนรูจากหองสมุด 
  ชุดการสอน        การพัฒนากระบวนการคิด 
     คอมพิวเตอรชวยสอน    การใชภูมิปญญาทองถิ่น 
  โครงงาน        การอภิปรายกลุมยอย 
                  การถามตอบ               การแกปญหา 

           อื่น ๆ ระบ.ุ...........                                         อื่น ๆ ระบ…ุ…………………...… 
 
สรุป  จาํนวนรูปแบบ / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูใช         ๑๑        วธิ ี

 
  ๑.๓.๘  สภาพการปฏิบัติงานสอน  เขียนเครื่องหมาย    ในชองที่ตรงกับความเปนจริงท่ีทาน
ปฏิบัติอยู  (ตอบไดมากกวา ๑) 

ที ่ รายการปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

๑ ตรงตามวุฒ/ิสาขาวชิาที่จบการศึกษา      
๒ ตรงตามความถนัด      
๓ ตรงตามประสบการณการสอน      
๔ ตรงกับความรูความสามารถ      
๕ ตรงกับความตองการ/ความสนใจ      
 
  ๑.๓.๙  การพัฒนาตนเอง  (การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ/ การเขารวมอบรม / ประชุมสัมมนา /ศึกษาดูงาน  ฯลฯ) 

ที ่ วัน /เดือน/ ป เรื่อง สถานที่ หนวยงานที่จัด หลักฐาน 
      
      

สรุป การพัฒนาตนเอง  จํานวน    -     ครั้ง  จํานวน    -    วัน คิดเปน   -    ชั่วโมง   นํามาขยายผล   -   ครั้ง 
   

   



๕ 
 

๑.๓.๑๐  การไดรับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเดน/เกียรติประวัติท่ีปรากฏตอสาธารณชน
ดานสถานศึกษา/คร/ูนักเรียน 

ที ่ วัน/เดือน/ป รางวัล/เกียรติคุณ หนวยงานที่มอบ หลักฐาน 
     

๑.๓.๑๑  การไดรับเชิญเปนวทิยากร/กรรมการตัดสินภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ที ่ วัน/เดือน /ป รายการ / เรื่อง หนวยงานที่เชิญ 
    

 
๑.๔  ผลการปฏิบัติงาน  

     ๑.๔.๑  การปฏิบัติหนาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจําปการศึกษา  ปรากฏผลดังนี้  

ที ่ รายวิชา หอง 
จํานวน
ผูเรียน 

ผลการเรียน (คน) 
ร มส. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ รวม 

๑ ฟสิกส ๔ ๕/๑ ๓๔            
๒ ฟสิกส ๔ ๕/๓ ๓๕            
๓ ฟสิกส ๔ ๕/๕ ๓๔            
๔ ฟสิกส ๔ ๕/๗ ๓๕            
๕ ฟสิกส ๔ ๕/๘ ๓๔            
๖ ฟสิกส ๔ ๕/๙ ๓๒            

รวม             
รอยละ             

รอยละของนักเรียนที่ไดรับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป  
รอยละของนักเรียนที่ไดรับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป  

  
 ๑.๔.๒  การปฏิบัติงานหนาท่ีพิเศษ  ปรากฏผลดังนี ้(หลักฐานปรากฏในภาคผนวก) 
           ๑)  ฝายวิชาการ 
    ๑.  ปฏิบัติหนาที่การสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
    ๒.  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
      สรุปไดวา   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน     ดี           พอใช               ปรับปรุง 
   ๒)  ฝายกิจการนักเรียน 
   ๑.  การเยี่ยมบานนักเรียนที่ขาดเรียนหนีเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕/๙                                   
   ๒.  ปฏิบัติหนาที่ครูเวรประจําวัน วันพฤหัสบดี 
   ๓.  ปฏิบัติหนาที่ครูเวรกลางคืน   ๑   ครั้ง/สัปดาห 
   ๔.  รวมการประชุมผูปกครองนักเรียน   ๑    ครั้ง 
   ๕.  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
      สรุปไดวา   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน      ดี                 พอใช               ปรับปรุง 



๖ 
 

     ๓)  ฝายบริหารงานทั่วไป 
   ๑. ปฏิบัติงานหนาท่ีดูแลแหลงเรียนรูหอง ๒๒๘ 
   ๒. งานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
      สรุปไดวา   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน       ดี            พอใช                ปรบัปรุง 
  ๔)  ฝายอาํนวยการและบุคลากร 
   ๑.  ปฏิบัติงานหนาที่ การรับเงินบํารุงการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕/๙ 

 จํานวน   ๑   ครั้ง 
   ๒.  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
      สรุปไดวา   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน       ดี            พอใช                ปรบัปรุง 

๕)  ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา 
    ๑.  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา ๒/๒๕๖๓ 
    ๒.  งานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
      สรุปไดวา   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน       ดี            พอใช               ปรบัปรุง 
 
  



๗ 
 

๑.๕  ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจตอการเรียนการสอน) 
      ตาราง  แสดงรอยละของระดับการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน 

กิจกรรม 
ระดับการประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

๑.  ครูแจงผลการเรียนรูใหนักเรียนทราบอยางชัดเจน      

๒.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูสนุกและนาสนใจ      

๓.  เนื้อหาท่ีสอนทันสมัยเสมอ      

๔.  ครูใชสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย      

๕.  ครูใชคําถามซักถามนักเรียนบอย ๆ      

๖.  ครูประยุกตสาระที่สอนเขากับเหตุการณปจจุบัน/สภาพแวดลอม      

๗.  ครูสงเสริมนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง มีการจัดการ และ 
     การแกปญหา  

  
 

 

๘.  ครูใหนักเรียนฝกกระบวนการคิด คิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค        

๙.  ครูสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกันท้ังเปนกลุมและรายบุคคล      

๑๐. ครูใหนักเรียนแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ      

๑๑. ครูมีการเสริมแรงใหนักเรียนที่รวมกิจกรรมการเรียนการสอน      

๑๒. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามปญหา      

๑๓. ครูคอยกระตุนใหนักเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ      

๑๔. ครูสอดแทรกคุณธรรมและคานิยม  ๑๒  ประการในวชิาที่สอน      

๑๕. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ตางไปจากคร ู      

๑๖. นักเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการเรียน      

๑๗. ครูมีการประเมินผลการเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหมายและ 
      ยุติธรรม   

 
 

 

๑๘. ครูมีความต้ังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       

๑๙. บุคลิกภาพ การแตงกายและการพูดจาของครูเหมาะสม       

๒๐. ครูเขาสอนและออกชั้นเรียนตรงตามเวลา      

 
  จากผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน  พบวาอยูในระดับ   

มากท่ีสุด       มาก      ปานกลาง        นอย  นอยที่สุด 
 
  



๘ 
 

๑.๖  การประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(เขียนเครื่องหมาย / ลงในชองระดับคุณภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑการประเมินดานขวามือ) 

ดัชนีชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑการประเมิน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  การวิเคราะห มาตรฐานฯ
และ  ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู 
     (ระดับ ๔ มี ๕ ขอ 
     ระดับ ๓  มี  ๔ ขอ 
     ระดับ ๒  มี  ๓  ขอ 
     ระดับ ๑  มี  ๑-๒  ขอ) 

    ๑.  มีการระบุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 
๒.  มีการวิเคราะหตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูแยกออกเปน ๓  
ดานคือ  ความรู  เจตคติ  ทักษะ  (KPA) 
๓.  มีความเหมาะสม สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 
๔.  สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
๕.  ครอบคลุมมาตรฐานการศกึษา 

๒.  การออกแบบกิจกรรม 
     การเรียนรู  
     (ระดับ ๔ มี ๕ ขอ 
     ระดับ ๓  มี  ๔ ขอ 
     ระดับ ๒  มี  ๓  ขอ 
     ระดับ ๑  มี  ๑-๒  ขอ) 

    ๑.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเปนขั้นตอน 
๒.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีองคประกอบครบ   
     ๔ ดาน (แลกเปลี่ยนประสบการณ การสรางองค 
     ความรูนําเสนอความรู  ปฏิบัติ / ประยุกตใช) 
๓.  มีความเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู 
๔.  มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
      ทั้ง ๓ ดาน (ความรู เจตคติ ทักษะ) 
๕.  สามารถปฏิบัติไดจริง 

๓.  การออกแบบปฏิสัมพันธ 
       (ระดับ ๔ มี ๕ ขอ 
     ระดับ ๓  มี  ๔ ขอ 
     ระดับ ๒  มี  ๓  ขอ 
     ระดับ ๑  มี  ๑-๒  ขอ) 

    ๑.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม 
๒.  มีความหลากหลายในการมีสวนรวมของผูเรยีน 
๓.  มีการกําหนดบทบาทและกิจกรรมอยาง ชัดเจน 
๔.  ปฏิบัติจริง 
๕.  ผูเรียนสนุกสนาน เกิดการเรียนรู 

๔.  การออกแบบประเมินผล 
    (ระดับ ๔ มี ๕ ขอ 
     ระดับ ๓  มี  ๔ ขอ 
     ระดับ ๒  มี  ๓  ขอ 
     ระดับ ๑  มี  ๑-๒  ขอ) 

    ๑.  มีการประเมินผลการเรียนในแตละแผน        
๒.  มีการกําหนดวิธีการประเมินผลหลากหลาย 
๓.  วิธีการประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการ 
      เรียนรู 
๔.  ปฏิบัติจริง 
๕.  นําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู 

๕.  การใชสื่ออุปกรณ 
     การเรียนรู 
    (ระดับ ๔ มี ๕ ขอ 
     ระดับ ๓  มี  ๔ ขอ 
     ระดับ ๒  มี  ๓  ขอ 
     ระดับ ๑  มี  ๑-๒  ขอ) 

    ๑.  มีการใชสื่อ อุปกรณหรือแหลงเรียนรู 
๒.  มีการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการใชสื่อหรือแหลง 
     เรียนรู  
๓.  มีการใชสื่อ อุปกรณหรือแหลงการเรียนรูเหมาะสม 
     กับกิจกรรมการเรียนรู 
๔.  มีสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู 
๕.  มีการพัฒนาสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรู 

สรุป :  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูนี้ อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก                   



๙ 
 

เกณฑการตัดสิน 
 ๔     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยูในระดับดีมาก หรือพอใจมากท่ีสุด 
 ๓     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยูในระดับดี หรือพอใจมาก 
 ๒     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง หรือพอใจพอใช 
 ๑     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยูในระดับปรับปรุง หรือไมพอใจ 
 

๑.๗ ผลการประเมินผูเรียน 

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

วิชา ชั้น 
จํานวนนักเรียน

(คน) 
ผลการประเมิน(คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ฟสิกส ๔ ๕/๑ ๓๔     
ฟสิกส ๔ ๕/๓ ๓๕     
ฟสิกส ๔ ๕/๕ ๓๔     
ฟสิกส ๔ ๕/๗ ๓๕     
ฟสิกส ๔ ๕/๘ ๓๔     
ฟสิกส ๔ ๕/๙ ๓๒     

รวม ๒๐๔     
รอยละ     

 
ผลการประเมินการอานคิด วิเคราะหและเขียน 

วิชา ช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ฟสิกส ๔ ๕/๑ ๓๔     
ฟสิกส ๔ ๕/๓ ๓๕     
ฟสิกส ๔ ๕/๕ ๓๔     
ฟสิกส ๔ ๕/๗ ๓๕     
ฟสิกส ๔ ๕/๘ ๓๔     
ฟสิกส ๔ ๕/๙ ๓๒     

รวม ๒๐๔     
รอยละ     

 
  



๑๐ 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

วิชา ช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ฟสิกส ๔ ๕/๑ ๓๔     
ฟสิกส ๔ ๕/๓ ๓๕     
ฟสิกส ๔ ๕/๕ ๓๔     
ฟสิกส ๔ ๕/๗ ๓๕     
ฟสิกส ๔ ๕/๘ ๓๔     
ฟสิกส ๔ ๕/๙ ๓๒     

รวม ๒๐๔     
รอยละ     

 
  



๑๑ 
 

ตอนที่ ๒ 
                        ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

คําช้ีแจง   
๑. ศึกษาเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรคมาตรฐานที่ 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 ๑  คุณภาพของผูเรียน 
 

ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบงช้ี/

มาตรฐาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

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) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด      
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย      
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย      
๔)   สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม      

คะแนนรวม      
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ 

(คะแนนรวมท้ังหมด /๑๐) 
๔.๗๐ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 



๑๒ 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบงชี้/

มาตรฐาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน      
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

 
 

   

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวชิาชพี      
๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

  
 

  

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู 

  
 

  

คะแนนรวม      
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ 

(คะแนนรวมทั้งหมด /๖) 
๔.๖๗ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ตัวบงชี้

๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนํา ไปประยุกตใชในชวีิตได
๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอ
การเรียนรู 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผล
มาพัฒนาผูเรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู

คะแนนรวม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 

(คะแนนรวมทั้งหมด
ระดับคุณภาพ

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

 ลงชื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ    
         (นางสฐาปณีย  โสภณอดิศัย
    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
          ........../................/........... 

ลงชื่อ
        
    ผูอํานวยการโรงเรียน
          

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตัวบงชี้ 

ระดับคุณภาพตัวบงชี้
มาตรฐาน

๕ ๔ 

จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
สามารถนํา ไปประยุกตใชในชวีิตได 

 
 

ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ  
 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนาํผล  

 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู 

 
 

คะแนนรวม   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ 

คะแนนรวมทั้งหมด /๕) 
ระดับคุณภาพ 

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

การรับรองรายงานการประเมนิตนเอง  
 (Self Assessment Report ; SAR) 

 
ลงชื่อ            ผูรายงาน  

(นายสาคร  แสนยากุล) 
ตําแหนง ครู 

........../................/........... 

    ผูรับรองรายงาน 
นางสฐาปณีย  โสภณอดิศัย) 

วิทยาศาสตร 
 

ลงชื่อ    
         (นางสาวจันทรเพ็ญ  ทองดวง
      รองผูอํานวยการกลุมบริหาร
            ........../................/...........

ลงชื่อ       ผูรับรองรายงาน 
            (นางปราณี  รัตนธรรม) 

ผูอํานวยการโรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค 
          ........../................/........... 

๑๓ 

ระดับคุณภาพตัวบงชี้/
มาตรฐาน 

๓ ๒ ๑ 

   

   

   
   

 
   

   
๔.๘๐ 

ดีมาก 

...................................... 
...................................................................... 

....................................... 

    ผูรับรองรายงาน 
นางสาวจันทรเพ็ญ  ทองดวง) 

กลุมบริหารวิชาการ 
........../................/........... 



๑๔ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



๑๕ 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 

รวมกิจกรรมวันพอ 
 

 

รวมกิจกรรมการสรางคายลูกเสือโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 



๑๖ 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

ประชุมกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

 

ประชุม PLC ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

  



 

 

 

ประชุมกลุมงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

เยี่ยมบานนักเรียนท่ีมีปญหาการขาดเรียนหนีเรียน

ภาพกิจกรรม 

ประชุมกลุมงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

เยี่ยมบานนักเรียนที่มีปญหาการขาดเรียนหนีเรียน 

๑๗ 

 

 



๑๘ 
 

ภาพกิจกรรม  

 

 
รวมงานเลี้ยงตอนรับและเลี้ยงสงครูในกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

 
เดินทางสงครูนิตยา  ทิพศรีราช ที่โรงเรียนวาปปทุม 

 



๑๙ 
 

ภาพกิจกรรม  

 

 
 

 
เขาเวรประจาํวันพฤหัสบดี 



๒๐ 
 

ภาพกิจกรรม  

 

 
 

 
เขาคายกิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 



 

 รายงานการประเมินตนเอง 
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
รวมท้ังมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ขาพเจาไดจัดทําขึ้
การปฏิบัติหนาที่ของขาพเจาตาม
คุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศกึษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรคสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
 รายงานนี้  โรงเรยีนสามารถนําผลการดําเนินงานไปจัดทําการประเมินคุณภาพภายในและสรุป
รายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับสายงาน  ตลอดจนเผยแพรใหกับผูปกครอง  นักเรียน  ชุมชนในสังคมได
ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๖ 
 ขอมูลท่ีไดจากการประเมินในการประเมินตนเอง 
แนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนใหสูงขึ้นในทุกๆ ดานตอไป
 
 
 
                           
                          
 

คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เปนการประเมินการปฏิบัติ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ขาพเจาไดจัดทําขึน้เพื่อรายงานผลการจัดการเรยี
การปฏิบัติหนาที่ของขาพเจาตามฝาย/กลุมงาน ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่ไดสงเสริมใหนักเรียนมี
คุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศกึษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรคสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ยนสามารถนําผลการดําเนินงานไปจัดทาํการประเมินคุณภาพภายในและสรุป
รายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับสายงาน  ตลอดจนเผยแพรใหกับผูปกครอง  นักเรียน  ชุมชนในสังคมได
ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

อมูลที่ไดจากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้  ขาพเจาจะไดนําไปใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนใหสูงขึ้นในทุกๆ ดานตอไป 

           นายสาคร
      ตําแหนง  ครู

  

๒๑ 

เปนการประเมินการปฏิบัติ
และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๕ 

นเพื่อรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนและ
ๆ ที่ไดสงเสริมใหนักเรียนมี

คุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศกึษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรคสํานักงานเขต

ยนสามารถนําผลการดําเนินงานไปจัดทําการประเมินคุณภาพภายในและสรุป
รายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับสายงาน  ตลอดจนเผยแพรใหกับผูปกครอง  นักเรียน  ชุมชนในสังคมได
ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในครั้งนี้  ขาพเจาจะไดนําไปใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

ยสาคร  แสนยากุล 
ตําแหนง  ครู 



 

                                                                                                            
ตอนที่  ๑  ขอมูลสวนตัว 
  ขอมูลทั่วไป 
 ขอมูลการปฏิบัติหนาท่ี 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 ผลการปฏิบัติงาน 
 ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน
 การประเมินตนเองเก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 ผลการประเมินผูเรียน 
ตอนที่  ๒  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา   
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ภาคผนวก 

 
    
 

 

สารบัญ 

                                                                                                            

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน 
การประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา    
คุณภาพของผูเรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

          

  

๒๒ 

                                                                                                             หนา 
๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๕ 
๗ 

การประเมินตนเองเก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๘ 
๙ 

๑๑ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

   



 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน  และผลการประเมินตนเองรายบุคคล

โรงเรยีนนาเชือกพิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่กา

สํานักงานคณะกรรมการกา

  

รายงานผลการปฏิบัติงาน  และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
 (Self Assessment Report : SAR)

ประจําปการศึกษา 
 
 

ผูรายงาน
นายสาคร  แสนยากุล

ตําแหนง ครู

โรงเรยีนนาเชือกพิทยาสรรค อาํเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๓ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน  และผลการประเมินตนเองรายบุคคล 

Self Assessment Report : SAR) 
ประจําปการศึกษา ๒/๒๕๖๓ 

ผูรายงาน 
นายสาคร  แสนยากุล 

ตําแหนง คร ู
 
 

งหวัดมหาสารคาม 
รศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 

รศึกษาขั้นพื้นฐาน  



 

รายงานผลการปฏิบตัิงาน  และผลการประเมินตนเองรายบคุคล
(Self Assessment Report

โรงเรยีนนาเชือกพิทยาสรรค อาํเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายงานผลการปฏิบตัิงาน  และผลการประเมินตนเองรายบคุคล
Self Assessment Report : SAR) 

ประจาํปการศึกษา ๒/๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรายงาน 
นายสาคร  แสนยากุล 

ตําแหนง คร ู
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนนาเชือกพิทยาสรรค อาํเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๔ 

รายงานผลการปฏิบตัิงาน  และผลการประเมินตนเองรายบคุคล 

โรงเรยีนนาเชือกพิทยาสรรค อาํเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
๒๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  


