รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2560 หน้า 39

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา

จุดเด่น
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์
มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญานในการคิด สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
มีทั ก ษะในการทางานและท างานร่ ว มกั บผู้ อื่ น ได้ มีทั ก ษะการเข้ าสั ง คม สามารถใช้ เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ และน าเสนองานได้ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นและอาชี พ ที่ สุ ด จริ ต มี ค วาม
กระตือรือร้นในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ ในระดับดี
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ( O-NET) ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบสูงกว่า
ระดับชาติและสูงขึ้นในระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
1.2 นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก และคุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องโรงเรี ย นอุ ต รดิ ต ถ์ คื อ “วิ ช าการเลิ ศ ล้ า คุ ณ ธรรมน าวิ ถี มี ค วาม
เป็ นสากล” ซึ่งได้รั บ การยอมรั บ จากผู้ ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีส่ ว นร่ว ม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย
มี ม นุ ษ ย-สั ม พั น ธ์ ดี ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น เป็ น ผู้ มี สุ ข นิ สั ย ในการดู แ ลสุ ข ภาพ และ
ออกกาลังกายสม่าเสมอ รู้จักหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคร้ายอุบัติเหตุ สิ่งเสพติดและ
ปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจกล้าแสดงออก ชอบกิจกรรมด้านดนตรี และกีฬา มีผลงานด้านศิลปะ
ดนตรี และกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ และนาเสนองาน สามารถสร้างสรรค์ผลงาน และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรี ย นอุ ตรดิต ถ์มี แ ผนการดาเนิ นงานและแผนพัฒ นาคุณภาพการจัด การศึก ษาของ
สถานศึกษาที่เป็นรูปธรรม มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการสร้างและพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งการประเมิน นิเทศติดตามและนาผล
การประเมินไปพัฒนาบุคลาการอย่างต่อเนื่อง มีความโดดเด่นในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนโดยบูรณาการกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้ นักเรียนบรรลุ
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “วิชาการเลิศล้า คุณธรรมนาวิถี มีความเป็น
สากล” ที่หลากหลาย มีโครงการ/กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูป
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การศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ คือ โครงการส่งเสริมพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และโครงการส่ งเสริ มการบริ ห ารจั ด การศึ กษาตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง งานระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมที่สาคัญ คือ เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน และกิจกรรมชมรม To Be Number
One รณรงค์การลด ละ เลิ ก ยาเสพติด ในรูปแบบต่าง ๆ และมีการสร้างความเข้าใจกับผู้ ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย รวมถึงมีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้เข้าใจในบทบาท และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและดาเนินการของโรงเรียน
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพนักเรียน วิเคราะห์ นักเรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เป็นที่ปรึกษา และ
แก้ปัญหาที่ดีแก่นักเรียน มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
ที่ทาให้เข้าใจพฤติกรรมนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย ปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน
ในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ มี ก ารประเมิ น จากสภาพจริ ง และประเมิ น อย่ า งเป็ น ระบบ
ครูประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ปฏิบัติงานการเรียนการสอน
เต็มเวลา เต็มความสามารถ
4. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรี ย นอุ ต รดิ ตถ์ มีก ารก าหนดมาตรฐานคุณ ภาพการศึ กษา สอดคล้ องกั บมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการจัดทาแผนและดาเนินการตามแผน โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ป กครอง เข้ามามีส่ ว นร่วมในการพั ฒ นาสถานศึกษา มีการจัดทา
สารสนเทศ ติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทารายงานคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกปี
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จุดควรพัฒนา
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1. พัฒนานักเรียนในกลุ่มที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์หรือส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์ ให้รู้จักการดูแล
สุขภาพ และมีสุขนิสัยที่ดี ให้มีร่างกายแข็งแรง และมีความคล่องตัวในการทากิจกรรมต่าง ๆ
1.2. พัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เพิ่มเติมการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
อื่น ๆ ให้มากขึ้น เช่น โครงการ/กิจกรรมมุ่งเน้นศักยภาพความเป็นพลโลกของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโลก
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เน้ น ให้ ค รู มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ซึ่งมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความมุ่งหมายของหลักสูตร
และให้ มีการวั ดและประเมิน ผล ที่มุ่ งเน้ นพั ฒ นาการเรี ยนรู้ของนั กเรี ยน ด้ว ยวิ ธีการที่ ห ลากหลาย
มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้น
4. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การส่งเสริมการจัดทาสารสนเทศและตัวชี้วัดในระดับงานและระดับบุคคลให้ทั่วถึ งและ
ครอบคลุมเพิ่มขึ้น

