แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
 ครั้งที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 (1 เมษายน 2564)
 ครั้งที่ 2 ผลการปฏิบัติงานตั้งแต 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 (1 ตุลาคม 2564)
ขอมูลสวนบุคคล
ชื่อผูรับการประเมิน.........................................................................................................................................................
ตําแหนง....................................................วิทยฐานะ........................................เงินเดือน….....................................บาท
สถานศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม
สอนระดับชั้น ม.......................วิชา....................................................กลุมสาระ..............................................................
ชั่วโมงการสอน ...............................ชั่วโมง/สัปดาห
จํานวนวันลาในรอบการประเมิน.....................วัน ประกอบดวย ๑) ลาปวย ..............วัน ๒) ลากิจ ................วัน
ชื่อผูประเมิน (ชื่อหัวหนากลุมสาระฯ)............................................................................ตําแหนง....................................
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)
คะแนน ผลการประเมิน ผลการประเมินของ
ตนเอง
ผูบังคับบัญชา
เต็ม
ที่
รายการประเมิน
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
๑ ดานการจัดการเรียนการสอน (เต็ม ๔๕ คะแนน)
----------------------------*
๑.๑ การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร
(5)
๑.๒ การจัดการเรียนรู
----------------------------*
๑.๒.๑ การออกแบบหนวยการเรียนรู
(5)
๑.๒.๒ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/
(5)
แผนการจัดการเรียนรูเฉพาะ
บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/
แผนการจัดประสบการณ
๑.๒.๓ กลยุทธในการจัดการเรียนรู
(5)
๑.๒.๔ คุณภาพผูเรียน
----------------------------*
๑.๒.๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
(5)
ของผูเรียน
๑.๒.๔.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค
(5)
ของผูเรียน
๑.๓ การสรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
(5)
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู
๑.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู
(5)

-๒-

ที่

รายการประเมิน

คะแนน
เต็ม

๑.๕ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัย
เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูที่สงผลตอ
คุณภาพผูเรียน
๒ ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน (เต็ม 10
คะแนน)
๒.๑ การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
๒.๒ การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
๓ ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
(เต็ม 10 คะแนน)
๓.๑ การพัฒนาตนเอง
๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ
๔ งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย (เต็ม 5 คะแนน)

(5)

รวมคะแนน ตอนที่ 1

70

*

ผลการประเมิน ผลการประเมินของ
ตนเอง
ผูบังคับบัญชา
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

-----------------------------

(5)
(5)
*

-----------------------------

(5)
(5)
(5)

ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๓๐ คะแนน)
ที่

รายการประเมิน

คะแนน
เต็ม

๑ มีความซื่อสัตย สุจริต รักษาประโยชนสวนรวม
ไมอาศัยหรือยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจและหนาที่
ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน
๒ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและ
คําสั่งของผูบังคับบัญชา
๓ มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา และอุทิศเวลา
ใหแกทางราชการ
๔ การมีจิตสํานึกที่ดี มุงบริการตอกลุมเปาหมาย
ผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ
๕ การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๖ การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร
ชุมชน และสังคม

(5)

รวมคะแนน ตอนที่ 2

30

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

ผลการประเมิน ผลการประเมินของ
ตนเอง
ผูบังคับบัญชา
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

-๓-

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน
องคประกอบการประเมิน

คะแนนเต็ม

ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนรวมที่ได

100

คิดเปนรอยละ

100

รวมคะแนน
ประเมินตนเอง

รวมคะแนน
ผูบังคับบัญชา

70
30

ตอนที่ ๔ ผลการประเมิน
๔.๑ ผลการประเมินตนเอง
ขาพเจาขอรับรองวาไดประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยูจริง
ลงชื่อ........................................................ผูรับการประเมิน
(..................................................................)
ตําแหนง .........................................................
3 กันยายน 2564
วันที่ ...........................................................
๔.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผูบัญชา
๔.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้
 ดีเดน (รอยละ 90.00 ขึ้นไป)
 ดีมาก (รอยละ 80.00 - 89.99)
 ดี
(รอยละ 70.00 - 79.99)
 พอใช (รอยละ 60.00 - 69.99)
 ปรับปรุง (รอยละ 59.99 ลงมา)
๔.๒.๒ ความเห็นของผูบังคับบัญชา
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................ผูบังคับบัญชา
(นายทีปชัย วงษวรศรีโรจน)
ผูอํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ .........................................................

-๔-

ตอนที่ ๕ การรับทราบผลการประเมิน
ผูรับการประเมิน :

ไดรับทราบผลการประเมินและความเห็นของผูบังคับบัญชาแลว
ลงชื่อ.......................................................ผูรับการประเมิน
(............................................................)
ตําแหนง .............................................
3 กันยายน 2564
วันที่.....................................................
ผูประเมิน :

ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว

ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่.....................................................แลว
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
ลงชื่อ..........................................................ผูประเมิน
(.........................................................)
ตําแหนง หัวหนากลุมสาระ...........................................
6 กันยายน
2564
วันที่ ....................
................................
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(นางสาวจิตรัตนดา ผดุงวิรุฬหพร)
ตําแหนง หัวหนากลุมงานบุคลากร
วันที่ ....................................................
สําหรับการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปเลื่อนเงินเดือน ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการ
ไมนอยกวา ๓ คน ทําหนาที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
คณะกรรมการ :

เห็นดวยกับผลการประเมินขางตน

มีความเห็นตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ
(นายทีปชัย วงษวรศรีโรจน)
ผูอํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ .........................................................
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(นายธนพล กมลหัตถ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการฝายอํานวยการ
วันที่ ...................................................

ลงชือ่ ...................................................กรรมการ
(นายสมบัติ คําบุญสูง)
ตําแหนง รองผูอํานวยการฝายจัดการศึกษา
วันที่ ......................................................

-๕-

ผูบังคับบัญชา :

ความเห็นดวยกับการประเมินขางตน

มีความเห็นตางจากการประเมินขางตนดังนี้
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชือ่ .......................................................ผูบังคับบัญชา
(นายทีปชัย วงษวรศรีโรจน)
ผูอํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ .........................................................
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี) :

ความเห็นดวยกับการประเมินขางตน

มีความเห็นตางจากการประเมินขางตนดังนี้
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง .............................................
วันที่ ....................................................

