แบบประเมิน ครู ดใี นดวงใจ
โรงเรี ยน....................................... ประจาปี .............................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...................... เขต ……………….
คาชี้แจง
แบบประเมินครู ดีในดวงใจ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ประเมินประสบการณ์ความเป็ นครู
ตอนที่ 2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตอนที่ 3 ประเมินจิตวิญญาณของความเป็ นครู
เกณฑ์ครู ดีในดวงใจ ประจาปี 2553 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จะต้องได้คะแนน 3.50 ขึ้นไป
หรื อร้อยละ 75
ตอนที่ 1 ประเมินประสบการณ์ ความเป็ นครู
รายการประเมิน
1. ประสบการณ์การเป็ นครู (ผูส้ อน)

2. การพัฒนาตนเอง การฝึ กอบรม

ตัวบ่งชี้
ปฏิบตั ิงาน 3 – 5 ปี
ปฏิบตั ิงาน 5 – 10 ปี
ปฏิบตั ิงาน 10 ปี ขึ้นไป
ภายใน 1 ปี พัฒนา 3 ครั้ง
ภายใน 1 ปี พัฒนา 5 ครั้ง
ภายใน 1 ปี พัฒนา 5 ครั้งขึ้นไป

คะแนน

รวมคะแนน
ตอนที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ผูป้ ระเมินพิจารณา รายงานผลการปฏิบตั ิงาน/ร่ องรอย และทาเครื่ องหมาย  ลงในผลการประเมินให้
เป็ นไปตามสภาพจริ ง ตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนน 4 หมายถึง ดีที่สุด โดยมีขอ้ มูล /ร่ องรอยหลักฐานสมบูรณ์เป็ นแบบอย่างยอม
รับได้ทุกระดับ
คะแนน 3 หมายถึง ดีมาก โดยมีขอ้ มูลสมบูรณ์เป็ นแบบอย่างยอมรับได้
คะแนน 2 หมายถึง ดี
โดยมีขอ้ มูลครบถ้วนสื บค้นได้ทุกกรณี
คะแนน 1 หมายถึง พอใช้ โดยมีขอ้ มูลครบถ้วน สื บค้นได้บางกรณี

รายการประเมิน

คะแนนประเมิน

วิธีประเมิน

4
1. ด้ านการวางแผนการเรียนรู้
1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร
1.2 การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
1.3 การวิเคราะห์สภาพชุมชน ท้องถิ่น สอดคล้องกับการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้
1.4 การวิเคราะห์ศกั ยภาพของสถานศึกษา เช่น ความพร้อมของ
สื่ อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ แหล่งเรี ยนรู ้
2. ด้ านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
2.1 การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
2.3 การจัดจัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 มีกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยจัดเนื้อหา กิจกรรมตาม
ความสนใจ ความถนัดทางการเรี ยนรู ้
3.2 จัดกิจกรรมให้มีการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญ
การแก้ปัญหา และให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
3.3 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง ให้คิดเป็ นและ
แก้ปัญหาได้
3.4 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกลุ่ม
3.5 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยผสมผสานสาระ ความรู ้ต่างๆ ได้
สัดส่วน
3.6 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลายวิธีสอดคล้อง
เหมาะสมกับเนื้อหาและผูเ้ รี ยน
4. ด้ านการจัดแหล่งเรียนรู้ และผลิตสื่อ
4.1 จัดบรรยากาศ สิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้
อย่างรอบรู ้
4.2 จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองได้
ตามธรรมชาติ และเต็มตาม ศักยภาพ
5. ด้ านการวัดผลประเมินผล
5.1 มีการศึกษาเครื่ องมือวัดผลประเมินผลผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม
5.2 มีการนาผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาผูเ้ รี ยน
6. ด้ านการวิจยั ในชั้นเรียน
6.1 ได้มีการนากระบวนการวิจยั มามาใช้ในกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
6.2 มีการเขียนรายงานการวิจยั ได้
6.3 ได้มีการเผยแพร่ ผลงานการวิจยั ได้นาผลการวิจยั มาพัฒนา
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คะแนนประเมิน
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วิธีประเมิน

ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
7. ด้ านการให้ ความร่ วมมือกับเพือ่ นร่ วมงาน
7.1 เป็ นผูร้ ่ วมงานและร่ วมมือกับเพื่อนครู ใน โรงเรี ยนอย่าง
สม่าเสมอ เป็ นคณะกรรมการ /
หัวหน้างานในการ
ปฏิบตั ิงาน/กิจกรรม
โครงการ
7.2 ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่ วมงานและเป็ นที่ยอมรับของ
เพื่อนร่ วมงาน
8. ด้ านชุมชนและองค์ กรอืน่
8.1 มีการประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองของนักเรี ยนเพื่อ
การพัฒนาผูเ้ รี ยน
8.2 มีการประสานความร่ วมมือจากบุคคลในชุมชนเพื่อร่ วม
พัฒนาผูเ้ รี ยน
รวมคะแนน
ตอนที่ 3 ประเมินจิตวิญญาณของความเป็ นครู
รายการประเมิน
1. การมีจติ วิญญาณแห่ งความเป็ นครู
 เป็ นที่ยอมรับของนักเรี ยน
 มีรูปแบบการสอนที่เหมาะสม
 มีการจัดระบบการให้บริ การ
 มีการส่งเสริ มสนับสนุนนักเรี ยนตามความถนัด
2. เป็ นทีย่ อมรับของเพือ่ นครู
 มีการสร้างเครื อข่าย
 การเป็ นวิทยากร
 การเผยแพร่ ผลงาน
3. เป็ นทีย่ อมรับของชุมชน
 การสร้างเครื อข่ายครู ผูป้ กครอง
 การเข้าร่ วมกิจกรรม
4. เป็ นทีย่ อมรับของสังคม
 ผลงานและความภาคภูมิใจ
 รางวัลระดับกลุ่ม
 รางวัลระดับเขตพื้นที่ หรื อเทียบเท่า

หมายเหตุ

รายการประเมิน
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คะแนนประเมิน
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 รางวัลระดับกรมหรื อเทียบเท่า
 รางวัลระดับประเทศ
5. เป็ นผู้ท่ มุ เทเสียสละ จนเกิดผลงานเป็ นทีป่ ระจักษ์
 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
6. มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
 ครู มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานในหน้าที่ มีความ
ขยัน อดทนอดกลั้น
 ครู มีระเบียบวินยั ในตนเอง และปฏิบตั ิตนตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่ งครัด
 ครู อุทิศเวลาต่อสถานศึกษา ต่อลูกศิษย์ และเสี ยสละเพื่อ
ประโยชน์สุขส่วนรวม
 ครู ประพฤติ ปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีตามหลักศาสนาที่ตนนับ
ถือ
7. ศรัทธาในวิชาชีพครู
 ครู ปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ครู เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
 ครู รู้จกั วิเคราะห์ตนเองนามาแก้ไข ปรับปรุ ง และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
 ครู เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์ และบุคคลทัว่ ไป ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง
8. เป็ นผู้ไม่ เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่ างดาเนินการ
รวมคะแนน
วิธีประเมิน
1. ตรวจสอบเอกสาร
2. สัมภาษณ์
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
รวม

คะแนน

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

