รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
เป็นรายบุคคล
(Self Assessment Report)
ของ
นางสาวสุลัดดา อะเวลา
ตาแหน่ง ครู

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ตรวจบันทึก
(นางปราณี รัตนธรรม)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
วัน/เดือน/ ปี .........................................

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
…………………………………
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นางสาวสุลัดดา ชื่อสกุล อะเวลา
ตาแหน่ง ครู เงินเดือน 33,320 บาท
ปฏิบัติหน้าที่สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ (ปริมาณงาน)
2.1 ด้านการสอน
ที่
1
2
2
3
4
5

วิชาที่สอน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด
กิจกรรมสวดมนต์
กิจกรรม 5 ส
กิจกรรมชุมนุม Portfolio
รวมจานวนชั่วโมงสอน/สัปดาห์

ระดับชั้น
ม.2 ห้อง 1 - 9
ม.5 ห้อง 1 - 9
ระดับชั้น ม.1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ชม./สัปดาห์
1
1
1
1
1
2

จานวนนักเรียน
317
คน
298
คน
16
คน
34
คน
34
คน
6
คน

23 ชม./สัปดาห์

705 คน

2.2 ข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษา
2.2.1 เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มีนักเรียนจานวน 34 คน
นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 20 คน
2.2.2 นักเรียนที่มีความบกพร่อง (พิการ) เรียนร่วม
จานวน - คน
2.2.3 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
จานวน - คน
2.2.4 นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เด็กด้อยโอกาส)
จานวน - คน
2.2.5 นักเรียนที่ออกกลางคัน
จานวน - คน
2.2.6 สถิติการขาดเรียนเฉลี่ยเดือนละ
จานวน - คน

2.3 การจัดทาแผนการสอน การจัดทาธุรการในชั้นเรียน
2.3.1 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ที่
1
2

สาระการเรียนรู้
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมแนะแนว

ชั้น
ม.5
ม.5

หลักฐานเอกสารอ้างอิง
กาหนดการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้

จานวน/เล่ม
1
1

2.3.2 การจัดทางานธุรการในชั้นเรียน
ที่

รายการเอกสารธุรการในชั้นเรียน

ชั้น

1
2
3

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4
5
6
7
8
9
10
11

แบบบันทึกผลการเรียนรู้ กิจกรรมสวดมนต์
ม.5/1 แบบบันทึกผลการเรียนรู้
แบบบันทึกผลการเรียนรู้ กิจกรรม 5 ส
ม.5/1 แบบบันทึกผลการเรียนรู้
แบบบันทึกผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม Portfolio ม.ปลาย แบบบันทึกผลการเรียนรู้
แบบบันทึกการเข้าแถวของนักเรียน
ม.5/1 แบบบันทึกการเข้าแถว น.ร.
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ม.5/1 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
แบบประเมิน SDQ นักเรียน
ม.5/1 แบบประเมิน SDQ
แบบคัดกรองนักเรียน
ม.5/1 แบบคัดกรองนักเรียน
แบบรายงานการประเมินผลการเรียน 2/62
ม.5/1 แบบรายงานการประเมินผลการเรียน

แบบบันทึกผลการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ยุวกาชาด

ม.2
ม.5
ม.1

หลักฐานเอกสารอ้างอิง
ปพ.5
ปพ.5
แบบบันทึกผลการเรียนรู้

จานวน/
เล่ม
9 เล่ม
9 เล่ม
1 เล่ม
1
1
1
1
1
1
1
1

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

2.4 งานวิจัยชั้นเรียน
ที่

ชื่อเรื่อง

1 การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับม.5
2 โครงการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ด้านการจัดการเรียนรู้ บูรณา
การในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
“ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจาปี ๒๕๖๓”

ชั้น
ม. 5

หลักฐาน
จานวน/
เอกสารอ้างอิง เล่ม
รายงานการวิจัย 1 เล่ม

3. คุณภาพของผลงาน
3.1 ผลงานดีเด่นของครู / นักเรียนที่รับผิดชอบ
ที่
ชื่อกิจกรรม
1. ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น
2. ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ปลาย

รางวัล/หน่วยงานที่จัด
สพม. มหาสารคาม
สพม. มหาสารคาม

3.2 การพัฒนาตนเอง/การเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
1 14 มกราคม 2563

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม
อบรมหลักสูตรกรมสุขภาพจิต

หน่วยงานดาเนินการ
กรมสุขภาพจิต

3.3 โครงการที่รับผิดชอบ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โครงการ
โครงการพัฒนาสานักงานแนะแนว
โครงการมอบทุนการศึกษา
โครงการเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โครงการสร้างสานักงาน ฉก.ชน./เพศวิถี
โครงการงานเกียรติภูมิ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
โครงการพัฒนาสานักงานสัมพันธ์ชุมชน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอประชุมราชพฤกษ์
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานห้องผู้อานวยการ
โครงการกาลังใจคนเก่ง
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ ฉก.ชน.
โครงการพิทักษ์สิทธิ์ คุ้มครองเด็ก จากความรุนแรงในสังคม
ศูนย์ ฉก.ชน. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

หลักฐานเอกสารอ้างอิง/แฟ้มงาน/
ภาพกิจกรรม
รายงาน/รูปภาพกิจกรรม
โครงการ/รูปภาพกิจกรรม
โครงการ / รายงาน/รูปภาพกิจกรรม
โครงการ / รายงาน
โครงการ / รายงาน
โครงการ / รายงาน
โครงการ / รายงาน
โครงการ / รายงาน
โครงการ / รายงาน
โครงการ / รายงาน
โครงการ / รายงาน
โครงการ / รายงาน

3.4 แฟ้มสะสมผลงานครู/นักเรียน
ที่
1
2
3
4
5

รายการแฟ้มสะสมผลงานครู
แฟ้มสะสมผลงานครู
แฟ้มเกียรติบัตรผลงาน

หลักฐานเอกสารอ้างอิง
แฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มเกียรติบัตร

แฟ้มคาสัง่ การปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

แฟ้มคาสั่ง

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

รายงานการเยี่ยมบ้าน น.ร.

แฟ้มสื่อการเรียนการสอน

ใบความรู้ ใบงาน ชิ้นงาน แบบเรียน CD

จานวน/เล่ม
1
1
1
1
1

4. การปฏิบัติงานประจาวัน
4.1 ปฎิบัติงานเวรประจาวันดูแลกกับกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน
ปฏิบัติงานเวรประจาวัน ควบคุมการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ครูที่ปรึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่
5/1 ตามบทบาทหน้าที่ และภาระงาน ในตอนเช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เช็คชื่อนักเรียนที่มาเข้าแถว
ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตรวจความเรียบร้อยของทรงผมและเครื่องแต่งกายทั้งชายและหญิงและระเบียบวินัย
ด้านพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียนเป็นประจาทุกวัน ( จันทร์ – ศุกร์ ) ตลอดจนช่วยกากับดูแลการเดินแถวเข้าชั้น
เรียนของนักเรียน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาที่สอน
ชั้น

วิชา

จานวนนักเรียน

ม.2 แนะแนว
ม.5 แนะแนว

317
298
คิดเป็นร้อยละ

จานวนนักเรียน
ผ
317
281
97.24

มผ
0
17
2.76

5. งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายบันทึกผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ โดยระบุเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต
ผลลัพธ์ และประโยชน์ในการนาไปใช้ด้วยก็ได้
5.1 ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4

งานที่ได้รับมอบหมาย
งานสัมพันธ์ชุมชน
ครูที่ปรึกษานักเรียน ม.5/1
งานบริการให้คาปรึกษา
งานทุนการศึกษา

ลักษณะงาน
งานบริการ
ดูแล/ให้คาปรึกษา/และช่วยเหลือนักเรียน
ให้คาปรึกษาช่วยเหลือนักเรียน
ติดต่อ ประสานงาน อานวยความสะดวก

จานวนผู้รับบริการ
คณะครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง
34 คน
615 คน

6. การเข้าร่วมงานกับหน่วยงานอื่น/งานรัฐพิธตี ่างๆ/และงานประเพณีท้องถิ่น
ลาดับที่
งานที่เข้าร่วม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
1.

หน่วยงาน/สถานที่จัด
อาเภอนาเชือก

วัน/เดือน/ปี ที่จัด
5 ธันวาคม 62

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในรัชกาลที 9

2.
3.
4.

วันครู
วันมาฆบูชา
ผ้าป่าศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียน

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
วัดในชุมชนใกล้บ้าน
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

16 มกราคม 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563
4 มีนาคม 2563

7. งานประกันคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
ด้าน
คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่
มาตรฐานที่1

หลักฐานเอกสารอ้างอิง/แฟ้มงาน/จานวนเล่ม
เอกสารรายงาน

8. ผลการประเมินการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 ( ครูประเมินตนเอง)
แสดงผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

1. รู้เป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา
2. จัดทาแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยตนเอง
3. จัดทา/หา สื่อประกอบการสอน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ
5. จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างกันของ
ผู้เรียน
6. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแก้ปัญหา
7. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
8. ส่งเสริมกิจกรรมการทางานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม

/
/
/
/
/
/
/
/

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

รายการปฏิบัติ

มากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ

9. กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคาตอบและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง
10. จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการ
ของผู้เรียน
11. สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาที่สอน
12. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
13. สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง
14. ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย
15. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง
รวม

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

รายการปฏิบัติ

มากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ

/
/
/
/
/
/
/
9

6

คิดเป็นร้อยละ

92

สรุป จากการประเมินตนเอง พบว่า รายการปฏิบัติที่ 1,2,4,6,8,9,11,12,15 เป็นการปฏิบัติที่มี
ระดับการปฏิบัติ มากที่สุด และรองลงมาเป็นลาดับ 3,5,7,10,13,14 ส่วนรายการปฏิบัติที่มีระดับการปฏิบัติ
มาก คิดเป็นร้อยละ 92
9. รายการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1. การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาสิง่ ใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียน การสอน
2. การวางแผนการสอน จัดทาแผนการสอน
3. การจัดหา จัดทาและการใช้สื่อการสอน
4. การจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ (บรรยากาศห้องเรียน)
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

/
/
/
/
/

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

รายการประเมิน

มากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ

6. การวัดและประเมินผลการเรียน
7. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
8. การทาการสอนหรือการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน
9. การบันทึกและวิเคราะห์ผลการเรียน และผลงานผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
10. การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนที่เรียนอ่อนให้พัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้น
(การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน)
11. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่เรียนดีให้พัฒนาผลการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
12. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนหรือเสริมหลักสูตรให้กับผูเ้ รียน
13. การจัดทาแฟ้มสะสมผลงานอย่างเป็นระบบ
14. การวิเคราะห์และพัฒนาผลการเรียนการสอน
15. การอบรมและดูแลความประพฤติของผู้เรียน (อบรมหน้าเสาธง/ห้องประชุม)
16. การแนะแนว ให้คาปรึกษาแนะนา ผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนหรืออาชีพ
17. การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง
18. การให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้บริหาร และเพื่อนครู
19. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือชุมชน สังคม หรือผู้ปกครอง
20. การเข้าร่วมกิจกรรม พิธีกับทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วันแม่
วันครู วันเด็ก ฯลฯ
21. มีความรักและเมตตากรุณาต่อผู้เรียน
22. มีความรักศรัทธาในวิชาชีพครู
23. มีความตั้งใจ เอาใจใส่และขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน
24. มีความตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่งานในโรงเรียน
25. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความยุติธรรมต่อผู้เรียน
26. มีความสุภาพเรียบร้อย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปและรักษาความสามัคคีในบรรดาครูและ
เพื่อนร่วมงาน
27. ประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมของหลักศาสนา
28. การรักษาระเบียบวินัยและประพฤติปฏิบัติตามจียาบรรณแห่งวิชาชีพครู
29. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
30. การพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ
รวม
คิดเป็นร้อยละ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
18

12
92

สรุป จากการประเมินตนเอง พบว่าแสดงผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปีการศึกษา 2562
คิดป็นร้อยละ 92 รายการที่ 2,5,6,11,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 เป็นการปฏิบัติที่มี
ระดับการปฏิบัติ มากที่สุด และรองลงมาเป็นลาดับ 1,3,4,7,8,9,10,12,13,14,15,17 ส่วนรายการปฏิบัติที่มี
ระดับการปฏิบัติมาก

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

รายการประเมิน

มากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ

ขอรับรองรายการที่รายงานข้างต้นเป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติจริง

ลงชื่อ............................................................ ผู้บันทึก
(นางสาวสุลัดดา อะเวลา)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ

ภาคผนวก

