รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

ของ
...................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (ปทุมธานี – สระบุรี)
ปี การศึกษา ๒๕๕๙

ก

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
โรงเรี ยนปทุมธานี “นันทมุนีบารุ ง”
ที่ พิเศษ
วันที่ .................................................
เรื่อง รายงานการปฏิบตั ิงานและการประเมินตนเอง ปี การศึกษา .............................
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปทุมธานี “นันทมุนีบารุ ง”
ด้วยข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………. ตาแหน่ ง .........วิทยฐานะ..........ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
........................ ได้ทาจัดทารายงานการปฏิบตั ิงานและการประเมินตนเอง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ....................
ปี การศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่ งรายงานเล่มนี้จะประกอบด้วยข้อมูลจานวน๕ตอนได้แก่ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไป ตอนที่
๒ ข้อมูลด้านปริ มาณงาน ตอนที่ ๓ รายงานผลการดาเนิ นงาน ตอนที่ ๔ สรุ ปผลการดาเนิ นงาน และ
แนวทางพัฒนา และตอนที่ ๕ รายการเอกสาร หลักฐาน ประกอบการรายงานการประเมินตนเอง ด้านการ
จัดการเรี ยนรู้ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ
ดังนั้นในรายงานดังกล่ า วมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อประเมิ นตนเองในระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ภายใน รวมทั้งเพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาผูเ้ รี ยน และเพื่อเตรี ยมความพร้อมรองรับการประเมินโรงเรี ยนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

(................................................)
ตาแหน่ง ...............................
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
ความคิดเห็น
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ความคิดเห็น
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ความคิดเห็น
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ลงชื่อ
(...........................................)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางภัทวดี รอดวงษ์)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ

(นายชาลี วัฒนเขจร)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

ข
คานา
รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อรายงานให้แก่ผบู ้ งั คับบัญชา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ ๕๐ หมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุ ณภาพ
การศึก ษาตลอดจนใช้เป็ นสารสนเทศทางการศึก ษาของตนเองในการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึ ก ษาในปี
การศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพสู งขึ้น อนึ่งผลการประเมินตนเองในเอกสารฉบับนี้ ได้ทาการประเมินตามเครื่ องมือ
การประเมินที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนปทุมธานี “นันทมุนีบารุ ง” ได้พฒั นามาจาก
เอกสารรายงานผลการปฏิ บตั ิงานและการประเมินตนเองเดิ มและเอกสารแนวทางการประเมิ นคุ ณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

.........................................................
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์

ค
สารบัญ
- บันทึกข้ อความรายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี การศึกษา ๒๕๕๗
- คานา
- สารบัญ
ตอนที่ ๑ ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ตอนที่ ๒ ข้ อมูลด้ านปริมาณงาน
๒.๑ ข้อมูลด้านการสอน
๒.๒ ข้อมูลด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒.๓ ข้อมูลครู ที่ปรึ กษานักเรี ยน
๒.๔ งานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสารระการเรี ยนรู ้
๒.๕ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

ตอนที่ ๓ รายงานผลการดาเนินงาน
๓.๑ สรุ ปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผูเ้ รี ยน
๓.๒ การจัดการเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔
๓.๓ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในมาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา
๓.๔ การพัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการรับอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
๓.๕ ผลงานที่ภาคภูมิใจ ในปี การศึกษา ๒๕๕๙
๓.๖ ผลงานด้านการพัฒนานักเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศด้านวิชาการ ในปี การศึกษา ๒๕๕๙
๓.๗ ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสั่งของโรงเรี ยน/งานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๘ ผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับผิดชอบ

ตอนที่ ๔ สรุปผลการดาเนินงาน และแนวทางพัฒนา
๔.๑ ผลการดาเนินงานการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของตนเอง
๔.๒ ความต้องการ
๔.๓ ปัญหา / อุปสรรค
๔.๔ แนวทางแก้ไข / ในการพัฒนา
๔.๕ จุดแข็ง
๔.๖ จุดอ่อน
๔.๗ ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จ
๔.๘ อื่น ๆ

หน้ า
ก
ข
ค
๑
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

สารบัญ (ต่ อ)

ตอนที่ ๕ รายการเอกสาร หลักฐาน ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง
ตอนที่ ๖ ภาคผนวก

หน้ า
x
x

