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รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

จัดทำโดย
นายปฐมวุฒิ บุตรศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ที่
/ 2565
วันที่ 23 มีนาคม 2565
เรื่อง รายงานการผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565) จำนวน 1 เล่ม
ตามที่โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้มอบหมายให้บุคลากรโรงเรียน รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อประกอบการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1
(1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565) นั้น
ข้าพเจ้า นายปฐมวุฒิ บุตรศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ จึงขอรายงานผล
การปฏิบัติงานดังเอกสารตามแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ............................................... ผู้รายงาน
(นายปฐมวุฒิ บุตรศรี)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(นายทรงศักดิ์ ชาวไพร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
………../…………………./………….….
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คำนำ
รายงานผลการปฏิ บั ติ งานของข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษา สายงานการสอน
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิท ธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการ
ปฏิบัตงิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว23/2564) ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้
เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูล นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบและผลงานตามลักษณะ
งานที่ป ฏิบั ติตามมาตรฐานตำแหน่ งและมาตรฐานวิทยฐานะ รวมทั้ งงานหน้าที่อื่ นที่ได้รับมอบหมายในด้าน
ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งผลงานที่ปรากฏต่อการจัดการศึกษา
ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะครูและนักเรียน ที่ได้ร่วมกันรับผิดชอบในงานหน้าที่ของตนและได้ร่ วมคิ ด
ร่ว มปรึกษาหารือ ร่วมตัดสิ น ใจ ร่ว มดำเนิ นการและร่วมประเมินผล เพื่อพัฒ นางานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ การ
ดำเนินงานในโรงเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ทำให้ เอกสารฉบับนี้
สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

นายปฐมวุฒิ บุตรศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
23/มี.ค./65
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สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานตำแหน่ง
1. ด้านการจัดการเรียนรู้
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ส่วนที่ 3 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ส่วนที่ 4 องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ภาคผนวก
- ด้านการจัดการเรียนรู้
- ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
- ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
- เกียรติบัตรพัฒนาตนเอง
- คำสั่งปฏิบัติงาน
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ แบบ 1ม.
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 )
-------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
ชื่อ – สกุล นายปฐมวุฒิ บุตรศรี อายุ 37 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) วิชาเอก การปกครอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ เงินเดือน 27,930 บาท
สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 5 วิชา สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
จำนวนวันลาในรอบการประเมิน 2 วัน ประกอบด้วย
1) ลาป่วย - ครัง้ รวม - วัน 2) ลากิจ
2 ครั้ง 2 วัน
3) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................... จำนวน ........ ครั้ง ..........วัน

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
ข้อมูลการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1
ส20231
หน้าที่พลเมือง4
2
ส32102
สังคมศึกษา
3
ส32104
ประวัติศาสตร์สากล
4
ส30234
หน้าที่พลเมือง(บูรณาการ)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม
8
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
10
ชุมนุมเจาะเวลาหาอดีตน่ารู้
11
กิจกรรม PLC
รวม

ชัน้

จำนวน
ห้อง

ม.2/7 - 2/9
ม.5/5 - 5/8
ม.5/5 - 5/8
ม.5/5 - 5/8

3
4
4
4

ม.2
ม.ปลาย

ระดับชั้น
1
-

จำนวน
ชั่วโมง /
สัปดาห์
3
8
4
1
1
3
20
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ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานตำแหน่ง
1. ด้านการจัดการเรียนรู้
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
ข้าพเจ้ามีการจั ดทำรายวิช าและหน่วยการเรียนรู้ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โดย
มีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึก ษา ผู้เรียน และท้องถิ่น และ
สามรถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ข้าพเจ้าออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ
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1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ข้าพเจ้าได้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และ
ทำงานร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจ

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
ข้าพเจ้ามีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้
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1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริ ง และ
นำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้

1.6 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
ข้าพเจ้ามีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ข้าพเจ้ ามี การจั ดบรรยากาศที่ เหมาะสม สอดคล้ องกับ ความแตกต่างผู้ เรียนเป็ นรายบุ คคล
สามารถแก้ ไขปั ญ หาการเรี ย นรู้ สร้ างแรงบั น ดาลใจ ส่ งเสริม และพั ฒ นาผู้ เรีย น ให้ เกิ ด กระบวนการคิ ด
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
ข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้ ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนได้
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2. ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
ข้ าพเจ้ า ได้ บ ริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นและจั ด ทำข้ อ มู ล สารสนเทศ ชั้ น เรี ย น จั ด ทำระบบดู แ ล
ช่ว ยเหลื อ ที่ โรงเรี ย นจั ด ขึ้น โดยได้ คั ดกรองนั กเรีย น เยี่ ยมบ้ านนั ก เรีย น ประชุ ม ผู้ ป กครองนั ก เรียน ให้
คำปรึกษา และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิ ด ในรายวิชาที่สอนได้ บริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียนด้วย Google Classroom และการใช้ line กลุ่ม กระตุ้นการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ นวัตกรรมที่หลากหลาย

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้าพเจ้าพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน แก้ปัญหานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่ อน การเรีย นรู้แบบร่ว มมือ จั ด กระบวนการเรียนรู้แนว Active Learning เพื่ อ
กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การพัฒ นาทักษะการคิดแก้ ปัญหาของผู้เรียนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด การสื่อสาร และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เกม , สื่อ,ใบงานพัฒนาทักษะการคิด เป็นต้น มีการใช้แบบ Google Form
ในการประเมินด้านต่าง ๆ เช่น ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน การทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลัง
เรี ย น นำแอพพลิ เคชั่ น เพื่ อ การศึ ก ษามาช่ ว ยในการจั ด การเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ การทำข้ อ สอบออนไลน์ ,
PowerPoint เป็นต้น
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2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา
1) ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
2) ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี
3) กลุม่ งานบุคคล
- งานวางแผนอัตรากำลัง
- งานพัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- งานสรรหา บรรจุ การย้าย การโอน การออกจากราชการ งานพนักงานราชการและลูกจ้าง
- งานวินัยและการรักษาวินัย
- งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะ
- งานรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
- งานสวัสดิการบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจ
4) กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการห้องเรียนคุณธรรม
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- โครงการธนาคารโรงเรียน และธนาคารความดี
- งานส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 2564
- การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
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5) งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
- การดำเนินงาน PLC ในสถานศึกษา
6) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ
ข้าพเจ้าส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต และ
รอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาผู้เรียน

3. ด้านการพัฒนาตนเอง
3.1 การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ / การเข้าร่วมอบรม /ประชุมสัมมนา /ศึกษาดูงาน ฯลฯ)

ที่

1

2

3

วัน /
เดือน/ ปี

18
มีนาคม
2565
18 -19
ตุลาคม
2564
4
ตุลาคม
2564

เรื่อง

สถานที่

หน่วยงานที่จัด

หลักฐาน

การอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูสู่วิทยฐานะ
เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน (ว23)

รูปแบบการ โรงเรียนนาเชือก
อบรมเชิง
พิทยาสรรค์
ปฏิบัติการ

เกียรติบัตร

การอบรม การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
เชื่อมโยงระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
การอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (PA)

รูปแบบการ โรงเรียนนาเชือก
อบรมเชิง
พิทยาสรรค์
ปฏิบัติการ

เกียรติบัตร

รูปแบบการ โรงเรียนนาเชือก
อบรมเชิง
พิทยาสรรค์
ปฏิบัติการ

เกียรติบัตร
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4

2
การอบรม “การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา รูปแบบการ โรงเรียนนาเชือก เกียรติบัตร
พิทยาสรรค์
ตุลาคม สู่กระบวนการ PLC” ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. (วPA) อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
2564
3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ที่ วัน /เดือน/ ปี
1

เรื่อง

ภาคเรียนที่ 2 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปีการศึกษา PLC ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
2564
PLC กลุ่มงานและคณะครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

สถานที่
โรงเรียนนา
เชือกพิทยา
สรรค์

หน่วยงาน
ที่จัด

หลักฐาน

โรงเรียนนา ภาพประกอบ/
เชือกพิทยา บันทึกPLC
สรรค์

สัปดาห์ละ 3 ชม.

3.3 การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพไปใช้
การได้รับรางวัล/ ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น / เกียรติประวัติ
ที่ วัน/เดือน/ปี

1

2564

รางวัล/เกียรติคุณ

รางวัล “ครูดี ศรี น.พ.”

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนาเชือก
พิทยาสรรค์

หลักฐาน

เกียรติบัตร

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
งานที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2564

ภาระงานที่รับผิดชอบ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
ขอบข่ายหน้าที่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
1. จัดทำเอกสารประจำชั้นเรียน ได้แก่
1.1 เอกสาร ปพ.
1.2 เอกสารข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล
1.3 สถิติการระบบวัคซีน
1.4 การเช็คการเข้าแถว กิจกรรมหน้าเสาธง
ผ่านโปรแกรม To School

จำนวนชั่วโมง
-
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ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2564

ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2564

1) กลุ่มงานบุคคล
- งานวางแผนอัตรากำลัง
4 ชม./สัปดาห์
- งานพัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- งานสรรหา บรรจุ การย้าย การโอน การออก
จากราชการ งานพนักงานราชการและลูกจ้าง
- งานวินัยและการรักษาวินัย
- งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และสถิติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะ
- งานรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
- งานสวัสดิการบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจ
4) กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการห้องเรียนคุณธรรม
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- โครงการธนาคารโรงเรียน และธนาคารความดี
- งานส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 2564
- การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5) งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
- การดำเนินงาน PLC ในสถานศึกษา
ขอบข่ายหน้าที่ครูผู้สอนประจำวิชา
5 ชม./สัปดาห์
1. จัดทำแผนการสอน
2. ปฏิบัติการสอนตามแผนที่วางไว้
3. ผลิตสื่อ/ออกแบบนวัตกรรมและนำมาใช้จัดการเรียน
การสอน
4. จัดทำเอกสารทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม และข้อมูลการใช้สื่อ/
นวัตกรรม
5. จัดทำเอกสารรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (แบบ ปพ.5)
พร้อมแบบสรุปผล
6. รวบรวมตัวอย่างผลงานนักเรียน
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ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2564

ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี ปฏิบัติหน้าที่
ครูเวรประจำวัน ควบคุมดูแลความเรียบร้อย สวัสดิการ
ความปลอดภัยของนักเรียน ตักเตือนอบรมสั่งสอนเมื่อพบ
นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัย บันทึกรายงานการปฏิบัติ
หน้าที่แต่ละวัน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2564

ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ครูเวร ดูแลรักษาความปลอดภัย ความ
สงบเรียบร้อยในการรักษาทรัพย์สินทางราชการของโรงเรียน
ในวันเวลากลางคืน เวลา 18.00 – 06.00 น. ตามคำสั่ง
โรงเรียนโดยดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนไม่ให้เกิดความสูญหาย
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

-

1 ชม./สัปดาห์

12 ชม./สัปดาห์

ส่วนที่ 4 องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัตติ นในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอัน
ข้าพเจ้าส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่การรักษา ผลประโยชน์
และชื่อเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา การเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
ไม่ต่อต้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
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2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ยึดความถูกต้องตาม
กฎหมายและตามทำนองคลองธรรม มีจิตสำนึกทีด่ ี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว เต็ม
กำลังความสามารถ และกล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพร้อมรับการ
ตรวจสอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้รับบริการ คำนึงถึงหลักสากล ในการปฏิบัติตาม
หลักสิทธิมนุษยชนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยีสื่อ สังคมอย่างเหมาะสม

3. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
ข้าพเจ้ามีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดง
ความคิดเห็นหรือคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้ง ไม่ยอมทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

ก
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4. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความ
เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง เต็มความสามารถ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น ร่วมระดมทุนผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา , บริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน , การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน , การให้คำปรึกษาและ
บริการความรู้ผ่านเพจครูสายบัวให้กับเพื่อนครูภายในโรงเรียนและเพื่อนร่วมวิชาชีพทั่วประเทศ , การให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนด้านต่าง ๆ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน มุ่งมั่น ในการปฏิบั ติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึง
คุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและ
ความสามารถ โดยคำนึงถึงเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้ครู นักเรียน โรงเรียน
ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลครูดี ศรี น.พ. ประจำปี 2564
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6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติและให้บริการผู้เรียนและผู้รับบริการโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ

7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าพเจ้าดำรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี
โดยน้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคำสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชีพ มาใช้ใน
การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการเคารพต่อ
กฎหมาย และมีวินัย ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่ทางราชการ
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8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ
โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสของผู้เรียนพึงได้รับ ให้ความเท่าเทียมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
และผู้รับบริการ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน , การ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา , การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนด้านต่าง ๆ , การให้บริการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ เป็นต้น

9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้าพเจ้ายึดถือประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด้วยความศรัทธาในวิชาชีพ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ เช่น การแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อย , การดูแลเอาใจใส่
และช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็นกัลยาณมิตรเต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน ,
พัฒนาตนเอง ส่งเสริมและให้บริการความรู้ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ เป็นต้น
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10. มีวินัยและการรักษาวินัย
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและ
แบบแผนอันดีงามของสังคม อย่างเคร่งครัด เช่น มีความตรงต่อเวลาในการเข้าและเลิกปฏิบัติงาน , เข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นสม่ำเสมอ , แต่งกายถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานศึกษา เป็นต้น

ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)
(นายปฐมวุฒิ บุตรศรี)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและเป็นความจริง
(ลงชื่อ)
(นายทรงศักดิ์ ชาวไพร)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก

18

ด้านการจัดการเรียนรู้

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การเรียนรู้ผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อออนไลน์ที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เรียน

19

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านโปรแกรม cisco webex meeting

ระบบเช็คชื่อ เช็คพฤติกรรม ทำคะแนน และแบบทดสอบออนไลน์ สามารถบันทึกคะแนนนักเรียนทั้งหมดลงระบบ
ทำคะแนนได้ในทันที ทำให้ครูมีเวลาเตรียมการสอนหรือทำอย่างอื่นได้มากขึ้น

20

ด้านการการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง นำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

21

มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง นำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

22

23

มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง นำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

24

คำสั่งปฏิบัติงาน
คำสั่งโรงเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ที่
786/2564
793/2564
797/2564
852/2564

865/2564
899/2564

904/2564
905/2564

995/2564

960/2564

964/2564
988/2564

คำสั่ง
แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เวลากลางคืน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือนตุลาคม 2564
แต่งตั้งครู ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
องค์กรนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งครู ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มบริหารงาน
ธุรการ บุคคล และสัมพันธ์ชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เวรกลางคืน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2564
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม เรื่อง โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีทอดกฐินสามัคคีและแห่กฐินทางน้ำ ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ประจำปี 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมรณรงค์สถานศึกษา
ปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้าร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (เข็มที่2)
แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เวรกลางคืน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือน
ธันวาคม 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการรับการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลและ
นิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
มอบหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรใน
การกำกับนักเรียนประจำวัน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ลงวันที่
30 กันยายน 2564
1 ตุลาคม 2564
1 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564

29 ตุลาคม 2564
8 พฤศจิกายน 2564

9 พฤศจิกายน 2564
9 พฤศจิกายน 2564

23 พฤศจิกายน 2564

2 ธันวาคม 2564

3 ธันวาคม 2564
17 ธันวาคม 2564

25
ที่

คำสั่ง
999/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ดอกคูนเกมส์
ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
1013/2564 แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เวลากลางคืน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือนมกราคม 2565
034/2565 แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เวลากลางคืน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2565
075/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
092/2565 แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ เวลากลางคืน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือนมีนาคม 2565
140/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบ
ประกาศนียบัตร เสริมสร้างขวัญ กำลังใจในการอำลาสถาบัน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จ ปีการศึกษา 2564
131/2565 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการสึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
134/2565 แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
วิชาชีพครูสู่วิทยฐานะและการเขียนรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (ว23)
145/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจติดตาม รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ลงวันที่
21 ธันวาคม 2564
27 ธันวาคม 2564
26 มกราคม 2565

17 กุมภาพันธ์ 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565
10 มีนาคม 2565

9 กุมภาพันธ์ 2565
8 มีนาคม 2565

15 มีนาคม 2565
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แบบรายงานผลสัมฤทธิ์

