รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล
(Self-Assessment Report: SAR)
ปีการศึกษา 2563

นางสาวกวิสรา วงษ์แก้ว
ตาแหน่ง ครู
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ที่
วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)
ภาคเรียนที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวกวิสรา วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามกลุ่มงาน ตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนครูอาชีพ
ดอทคอม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นจึงทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ดังกล่าวเพื่อใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุกๆ ด้านต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ .............................................
( นางสาวกวิสรา วงษ์แก้ว )
ตาแหน่ง

2

ครู

คานา
รายงานการประเมินตนเองของครูผู้ สอน (Teacher’s Self Assessment Report : T-SAR) เป็นการ
ประเมิ น ตนเองเกี่ย วกับ การปฏิ บั ติห น้ า ที่ ตามพระราชบั ญญั ติ การศึก ษาแห่ ง ชาติ รวมทั้ง รวมทั้ง มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าพเจ้ าตามกลุ่มงาน ตลอดจนกิจ กรรมต่างๆ ที่ได้ส่ งเสริมให้ นักเรียนมีคุณลั กษณะและคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2563
รายงานนี้โรงเรียนสามารถนาผลการดาเนินงานไปจัดทาการประเมินคุณภาพภายในและสรุปรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ในสังคมได้ท ราบผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะได้นาไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นใน
ทุกๆ ด้านต่อไป
ลงชื่อ
(นางสาวกวิสรา วงษ์แก้ว)
ตาแหน่ง ครู
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สารบัญ
หน้า
บทนา
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ข้อมูลทั่วไป

1

1.2 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

2

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

12

1.4 ผลการปฏิบัติงาน

15

ตอนที่ 2 การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

19

ภาคผนวก

4

บทสรุปต่อผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล นางสาวกวิสรา วงษ์แก้ว
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
อายุ 29 ปี ปฏิบัติราชการ 3 ปี 9 เดือน
เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2534
บรรจุเข้ารับราชการ 9 ธันวาคม 2559
ปฏิบัติการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมย์ ปี 2557

ข้อมูลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานสอน
- ภาคเรียนที่ 1 จานวน 24 คาบ/สัปดาห์
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ สวดมนต์ , 5 ส ,ชุมนุม
ลูกเสือวิสามัญ, ม.4 , plc
งานที่ได้รับมอบหมาย
- งานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานพัฒนากิจการนักเรียน
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
- งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- งานที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สรุปผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ

70

68

30

30

100
100

98
98

สรุปผลการดาเนินงาน
1) มีผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับ ดีเด่น
2) หลักฐานสนับสนุนได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา ตารางสอน แผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัยชั้นเรียน
คาสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย ภาพกิจกรรมการดาเนินงาน
3) แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นได้แก่ เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เข้ารับการ
อบรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5

รายงานการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ อ-นามสกุล นางสาวกวิสรา วงษ์ แก้ว เลขทีต่ าแหน่ ง 66902
ตำแหน่ง ครู โรงเรี ยนนำเชือกพิทยำสรรค์ อำยุ 29 ปี ปฏิบตั ิรำชกำร 4 ปี 3 เดือน
เกิดวันที่ 31 พฤศจิกำยน 2534 บรรจุเข้ำรับรำชกำร 9 ธันวำคม 2559
ปฏิบตั ิกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้วทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษา
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ปี 2551

มัธยมศึกษาตอนต้น

ปริญญาตรี

โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ปี 2549

สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2557

1

การปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
• งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
• งานประชุมผู้ปกครอง
• งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
• งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

กลุ่มบริหางานวิชาการ
•

• งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
๏ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
• โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (งานระบบดูแลฯ)
• โครงการค่ายดาราศาสตร์ ชั้นม.4

กลุ่มงานอื่นๆ
• งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
• งานโรงเรียนสีขาว
แสดงจานวนวันลา ประจาปีการศึกษา 2563 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)
วัน เดือน ปี
ที่ลา

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

พ.ย. 63

0

0

1

2

0

0

ธ.ค. 63

1

1

0

0

0

0

ม.ค. 64

0

0

0

0

0

0

ก.พ. 64

0

0

0

0

0

0

มี.ค. 64

0

0

0

0

0

0

รวม

1

1

1

2

0

0

รวมทั้งสิ้น

ลาป่วย

ลากิจ

มาสาย

จานวน 2 ครั้ง จานวน 3 วัน
2

ข้อมูลการปฏิบัตหิ น้าที่
1. ปฏิบัติการสอนตลอดปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ที่ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ชั้น จานวน
ห้อง

จานวน
ชั่วโมง /
สัปดาห์

หลักฐาน

16
3
19

ตารางสอน
ภาคเรียน
ที่ 1/2563

จานวน
ชั่วโมง /
สัปดาห์

หลักฐาน

12
6
18

ตารางสอน
ภาคเรียน
ที่ 2/2563

ภาคเรียนที่ 1
1
2

ว31101
ว21101

ฟิสิกส์ 1
วิทยาศาสตร์

ม.4
ม.2

4
1

รวม
ภาคเรียนที่ 2 / 2563
ที่ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ชั้น จานวน
ห้อง
ภาคเรียนที่ 1

1
2

ว31101
ว31161

ฟิสิกส์ 1
โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
รวม

ม.4
ม.4

4
3

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ที่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม
1 ลูกเสือวิสามัญ
2 ชุมนุม ฟิสิกส์รอบตัว
3 กิจกรรม 5 ส
ภาคเรียนที่ 2 / 2563
ที่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม
1
2
3

ลูกเสือวิสามัญ
ชุมนุม ฟิสิกส์รอบตัว
สวดมนต์
3

ชั้น / จานวน
ห้อง นักเรียน
ม.4
130
คละชั้น
15
ม.4/7
34

ผ่าน

ชั้น / จานวน
ห้อง นักเรียน
ม.4
130
คละชั้น
18
ม.4/7
32

ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
-

3. ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ร่วมกับ คุณครูอรุณี มะทิตะโน
ชั้น / ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

จานวนนักเรียน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
1
31

รวมทั้งสิ้น (คน)
32

4. ครูเวรประจาวันปฏิบัติหน้าที่ วันจันทร์ มีหน้าที่
- เวรสายแถว ปฏิบัติหน้าที่ ช่วงเช้าเวลา 07.00 - 09.30 น. ช่วงเย็นเวลา15.30- 17.00 น. มี
หน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน ตั้งแต่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ดูแลการแต่งกายอุปกรณ์การเรียน
การเดินถูกต้องตามกฎ การออกนอกบริเวณโรงเรียน การข้ามถนนหลังเลิกเรียน การโดยสารยานพาหนะและอื่น ๆ ที่
เห็นสมควร บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ในสมุดบันทึกเวรประจาวัน

5. งานพิเศษ ในโรงเรียน ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่ ดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีขึ้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการ และเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีมาตรฐานการทางานที่
ตรวจสอบได้โดยมีครู ประจาชั้น / ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครู
ทุกคน ฯลฯ มีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มี
คุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูประจาชั้น / ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
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ขอบข่ายการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ
ดาเนินการทั้งส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทั้ง
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

6. โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัตกิ าร 2563
1. โครงการค่ายดาราศาสตร์ออนไลน์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563

2. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต(งานระบบดูแลฯ) ปีการศึกษา 2563
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•

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ภาคเรียน
ที่
1

รหัสวิชา

รายวิชา

ระดับชั้น จานวน
/แผน

ว31101 ฟิสิกส์ 1

ม.4

21

การประเมินผล
ตามสภาพจริง
มี
ไม่มี


2. ผลิตสื่อ / นวัตกรรม 2 ชิ้น ได้แก่
ที่
1

ชื่อสื่อ/นวัตกรรม
E-lernning โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์(nachuakpit.ac.th)

2

Google classroom
(https://classroom.google.com/u/1/h)

จานวน (ชิ้น)
1
1

3. จัดทาวิจัยในชั้นเรียน จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
ภาคเรียน
เรื่อง
ที่
1
การพัฒนาความสามารถในการคานวณสูตรทางฟิสิกส์โดยการใช้การ
เรียนรู้แบบผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แรงและ
กฏการเคลื่อนที่

6

ระดับชั้น
ม.4

ผลการปฏิบัติงาน
1. การปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2563 ปรากฏผลดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ที่
1
2
3
4

รายวิชา
ว 31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
ว 21101 วิทยาศาสตร์
ชุมนุม
ลูกเสือวิสามัญ

ห้อง จานวน
ผู้เรียน

ร

มส.
0
ภาคเรียนที่ 1

1

ผลการเรียน (คน)
1.5
2
2.5

3

3.5

4

รวม

1

ผลการเรียน (คน)
1.5
2
2.5

3

3.5

4

รวม

4
1

รวม
ร้อยละ
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป

ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ที่
1
2
3
4

รายวิชา
ว 31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
ว 31161 ดาราศาสตร์
ชุมนุม
ลูกเสือวิสามัญ

ห้อง จานวน
ผู้เรียน

ร

มส.
0
ภาคเรียนที่ 1

4
3

รวม
ร้อยละ
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป
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สรุปผลการดาเนินงาน
1) มีผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับ ดีเด่น
2) หลักฐานสนับสนุนได้แก่
ที่
ด้าน
1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

หลักฐานสนับสนุน
1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. คาสั่งจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
3. รูปภาพการจัดทาหลักสูตร

1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน

1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/
แผนการจัดประสบการณ์

1. การวิเครามะห์ผู้เรียนรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. การบันทึกหลังสอน
4. งานวิจัยชั้นเรียน

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้
3. รูปภาพการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1. ผลการเรียนของนักเรียน
2. แบบบันทึกคะแนน
3. แบบบันทึกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1.3 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

1. สื่อ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. รูปภาพการใช้สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ของครู

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1. เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. รูปภาพ
1. เอกสารการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือ
วิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน

1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน
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ที่

2

ด้าน

หลักฐานสนับสนุน
2. งานวิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนการ
สอนผ่านเว็บบล็อก เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนครูอาชีพดอทคอม

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศ

1. ข้อมูลและสารสนเทศ
2. ID Plan
3. รายงานการปฏิบัติงาน SAR
4. สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ SESA
1. เอกสารการเยี่ยมบ้าน
2. เอกสารการประเมิน SDQ ของนักเรียน
3. เอกสารการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
3

ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง

1. แฟ้มสะสมผลงานครู
2. เอกสารวุฒิบัตรการอบรม
3. เว็บไซต์ครู http://krusumet.huaikrot.ac.th
1. การประชุม PLC
2. การอบรม PLC
1. คาสั่งมอบหมายงานโรงเรียน
2. รายงานผลการดาเนินงาน
3. รูปถ่าย

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
4

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
ผู้รายงาน
( นางสาวกวิสรา วงษ์แก้ว )
ตาแหน่งครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
22 มีนาคม พ.ศ. 2564
ลงชื่อ
ผู้รับรองรายงาน
( .......................................... )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 มีนาคม พ.ศ. 2564
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
 ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)
ชื่อผู้รับการประเมิน นางสาวกวิสรา วงษ์แก้ว
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ - เงินเดือน 20,270 บาท
สถานศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชา ฟิสิกส์ 1 และวิทยาศาสตร์
ชั่วโมงการสอน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)
จานวนวันลาในรอบการประเมิน 3 วัน
ประกอบด้วย 1) ลาป่วย 1 วัน 2) ลากิจ 2 วัน
ชื่อผู้ประเมิน นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง , นางดวงเพ็ญ อินธิแสน , นางปัทมาพร นนทะศรี ,
นางสาวคาไพ จะโนรัตน์
ตาแหน่ง
ครู
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/ แผนการ
จัดประสบการณ์
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.3 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน
10

45
(5)
25
(5)

ผลการประเมิน
ตนเอง
5
5

(5)
(5)
10
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

5
5
5
5
5
5

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา

ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา
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2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศ
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
4 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คะแนนรวม

(5)

5

(5)
10
(5)
(5)
5
70

5
4
4
5
68

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(30 คะแนน)
ที่

รายการประเมิน

1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม
ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจและหน้าที่ของตน
เพื่อแสวงหาประโยชน์
2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา
3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่
ทางราชการ
4 การมีจิตสานึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน
และสังคม
คะแนนรวม
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คะแนนเต็ม

ผลการประเมิน
ตนเอง

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

5

30

30

ผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ

คะแนนเต็ม
70
30
100
100

คะแนนที่ได้
68
30
98
98

ตอนที่ 4 ผลการประเมิน
4.1 ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง
ลงชื่อ.................................................ผู้รับการประเมิน
( นางสาวกวิสรา วงษ์แก้ว)
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
4.2 ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บัญชา
4.2.1 ผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้
 ดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป)
 ดีมาก (ร้อยละ 80.00 - 89.99)
 ดี
(ร้อยละ 70.00 - 79.99)
 พอใช้ (ร้อยละ 60.00 - 69.99)
 ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา)
4.2.2 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
............................................................................................................................. ...............................
........................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. ...............................
ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
( นางปราณี รัตนธรรม )
ตาแหน่ง .............................................
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