
นายศุฑาาัฒนน ไชยสา
ต าแหน่ง ครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สฒงคมศึกษา ศาสนาและัฒนนธรรม
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 

ส านฒกงานเขตพื้นท่ีการศึกษามฒธยมศึกษามหาสารคาม
ส านฒกงานคณะกรรมการการศึกษาขฒ้นพื้นฐาน

กระทรังศึกษาธิการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ง ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)



ผู้จัดท าข้อตกลง
ชื่อ นายศฑุาาวัฒน นามสกุล ไชยสา       ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี   วิชาเอกสังคมศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต าแหน่ง   ครู  อายุ 27 ปี    ปฏิบัติราชการ 3 ปี 4 เดือน 
เลขที่ต าแหน่ง 269 เงินเดือน 19,280 บาท    
วัน / เดือน / ปี เกิด  18 ตุลาคม 2537  
วัน / เดือน / ปี บรรจุเข้ารับราชการ 1 ตุลาคม 2561
ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
สถานศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค   
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   .
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 อัตราเงินเดือน 19,960          บาท
ประเภทห้องเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน 
ตามสภาพการจัด การเรียนรู้จริง)

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน
 ห้องเรียนปฐมวัย
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ
 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)

(ทุกสังกัด)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 46    ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

รวมจ านวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/รายวิชาสังคมศึกษา

รหัสวิชา ส32101 จ านวน 8  ชั่วโมง/สัปดาห 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/รายวิชาประวัติศาสตร สากล

รหัสวิชา ส32103 จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/รายวิชาสังคมศึกษา

รหัสวิชา ส31101 จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห 

- กิจกรรมยุวกาชาด จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 
- กิจกรรมชุมนุมสภานักเรียน จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห 
- กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน จ านวน 1  ชั่วโมง/สัปดาห 



ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 46    ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5.01   ชั่วโมง/สัปดาห 

- การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ จ านวน 1.67 ชั่วโมง/สัปดาห 

- การพัฒนาหลักสตูร/การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้      จ านวน 1.67 ชั่วโมง/สัปดาห 

- การสร้างและพัฒนาสื่อการสอน จ านวน 1.67 ชั่วโมง/สัปดาห 

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 12   ชั่วโมง/สัปดาห 

- หัวหน้างานพัฒนาองค กรนักเรียน จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห 

- รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ตามนโยบาย สพฐ, จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 2  ชั่วโมง/สัปดาห 

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน   10   ชั่วโมง/สัปดาห 
งานโครงการโรงเรียนสุจริต จ านวน   5 ชั่วโมง/สัปดาห 

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จ านวน   5 ชั่วโมง/สัปดาห 



แสดงจ านวนวันลา ประจ าปีการศึกษา 2564

วัน เดือน ปี

ที่ลา

ลาป่วย ลากิจ ลา

อุปสมบท

ลาคลอด มาสาย

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน

2 2

1 1

รวม 2 2 1 1

รวมทั้งสิ้น จ านวน ...3.. ครั้ง   จ านวน ..3... วัน



ผลการปฏิบัติงาน

1.4.1 การปฏิบัติหน้าท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา  

ปรากฏผลดังน้ี 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานต าแหน่งครู



ด้านที่ 1
การจัดการเรียนรู้



1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสตูร

ข้าพเจ้า มีการจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและ
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยมีการการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ โดยมีการปรับ
ประยุกต ให้ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น



1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

ข้าพเจ้าออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะคุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค  และสมรรถนะที่ส าคัญ ตาม
หลักสูตร โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ท า
ให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ

ศึกษาหลักสูตร และจัดท าแผนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร สากล สร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 



1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้าพเจ้า มีการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เรียนรู้และท างานร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไข
ปัญหา ในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค ความรู้ด้วยตนเอง 
และสร้างแรงบันดาลใจ



1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

ข้าพเจ้า มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และท า
ให้ผู้เรียน มีทักษะการคิด และสามารถสร้างนวัตกรรมได้

สร้างและออกแบบสื่อ นวัตกรรม ให้มีความสะดวก ที่สามารถน าไป
ปรับใช้ได้กับนักเรียนตามบริบทที่เหมาะสม



1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

ข้าพเจ้า มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และท าให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด และสามารถสร้างนวัตกรรมได้



1.6 ศึกษา วิเคราะห  และสังเคราะห  เพื่อแก้ปัญหา

หรือพัฒนาการเรียนรู้

ข้าพเจ้า มีการศึกษา วิเคราะห  และสังเคราะห  เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และน าผลการศึกษา วิเคราะห  และสังเคราะห 
มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้

วิเคราะห ปัญหา และออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัผู้เรียน สร้างนวัตกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้



1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพฒันาผู้เรยีน

ข้าพเจ้า มีการศึกษา วิเคราะห  และสังเคราะห  เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และน าผลการศึกษา วิเคราะห  และสังเคราะห มาใช้แก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้

จัดบรรยากาศส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้ ทั้งด้านกายภาพ และจิตวิทยา



1.8 อบรมและพัฒนาคุณลกัษณะที่ดีของผู้เรยีน

ข้าพเจ้า มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค  และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้

อบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนมีความตระหนักในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
ในช่ัวโมงเรียน โฮมรูม กิจกรรมหน้าเสาธง



ด้านที่ 2
การส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดการเรียนรู้



2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

ข้าพเจ้า  มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา โดยมีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
เช่น แบบรายงานการวัดแวว แบบวิเคราะห ผู้เรียนรายบุคคล



2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน 

ข้าพเจ้า มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสาน
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน

จัดท ารายงานการเยี่ยมบ้าน และน าข้อมูลมาใช้เพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือได้รู้ถึงปัญหาของ

นักเรียนในรายบุคคล เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง



2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา 

ข้าพเจ้าร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

ปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระงานสอน เช่น 
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน และงานโรงเรียนสุจริต

งานโรงเรียนสุจริต งานส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

งานสภานักเรียน



2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย

และหรือสถานประกอบการ 

ข้าพเจ้ามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือสถาน
ประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา กรณี
นักเรียนประสบปัญหาทางครอบครัว

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ชี้แจงระเบียบ ข้อตกลง ตามระเบียบของโรงเรียน
นาเชือกพิทยาสรรค  ให้ผู้ปกครองได้รับทราบในแนวทางเดียวกัน และให้ผู้ปกครองเสนอแนะแนวทาง

ร่วมกัน 



ด้านที่ 3
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ



การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรม/สัมมนา โครงการ ในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียน การ
พัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีมาจัดการเรียนการ
สอน และเผยแพร่ผลการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/สัมมาต่าง ๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครคูนอื่น 



การประชุมจัดท าแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ จัดโดย ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 



การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน  ปีงบประมาณ 2565 (ITA Online) ณ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม



การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อ
ช่วยกัน ปรับประยุกต  การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการ
คิดวิเคราะห  และเผยแพร่ผลการด าเนินกิจกรรมให้แก่ครูในโรงเรียน 



วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้น าตามวิถีประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2565 ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม



เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ร่วมกับโรงเรียน
ต่างๆที่เดินทางมาศึกษาดูงาน สภานักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 



กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภท ครูผู้สอน กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การน าเสนอ และการแข่งขัน ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565



กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้



การน าความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน และการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้

ข้าพเจ้าจัดท านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 รายการ และเผยแพร่ตัวอย่างผลงานที่ได้จาก
การพัฒนาให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้น าไปเป็นแนวทาง และเผยแพร่
ผลการเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูคนอื่น ๆ



จากการประชุมจัดท าแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ จัดโดย ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สพฐ.  ข้าพเจ้าได้น ากิจกรรมที่ได้ร่วมออกแบบในการพัฒนา
นักเรียนมาประยุกต ใช้ในการจัดการเรียนการสอน



ข้าพเจ้าได้น ากิจกรรมที่ได้ร่วมออกแบบในการพัฒนานักเรียนมา
ประยุกต ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาประวัติศาสตร สากล 
เรื่องอารยธรรมตะวันตก



ความส าเร็จ
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ



ความส าเร็จ
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ต่อตนเอง



รางวัลผู้ท าคุณประโยชน ต่อเด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ าปี 2565



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ประเภท 
ครูผู้สอน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอ และการแข่งขัน 

ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565



รางวัลระดับเหรียญเงิน ด้านการบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 2564



ความส าเร็จ
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ต่อผู้เรียนและสถานศึกษา



สภานักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค  ในโอกาสได้รับรางวัลโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๖๕ จากคณะกรรมการ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น โรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียนระดับภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๖๕  



สภานักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค  ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ในการแข่งขันสภานักเรียนดีเด่น 

ประจ าปี ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้น าตามวิถีประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา



ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา

ผลลัพธ การเรียนรูข้องผู้เรยีน



การพัฒนาทักษะการคิดเชื่อมโยงองค ความรู้
ด้วยกิจกรรม การ ดเกม เรื่อง “อารยธรรมตะวันตก”

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2565

นายศุฑาาวัฒน ไชยสา
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ (ไม่มีวิทยฐานะ)

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



ผลลัพธ ของผู้เรียน

ผลลัพธ เชิงปริมาณ

ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ร้อยละ

เป้าหมาย ผลลัพธ์
1 ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีสูงขึ้น มีความคงทน

ในการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 
70.00

ร้อยละ 
87.50

2 ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชื่อมโยงองค์ความรู้ ด้วยกิจกรรม การ์ด
เกม อยู่ในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 
70.00

ร้อยละ 
75.00

3 ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ 
80.00

ร้อยละ 
87.50

4 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับพอใจขึ้นไป

ร้อยละ 
80.00

ร้อยละ 100

สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 87.50

ผลลัพธ เชงิคุณภาพ
ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห ทีส่ามารถไปใช้เชื่อมโยงความรู้

ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้



แผนการจัดการเรียนรู้
สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้



บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้



“ครูที่แท้จริงนั้น ต้องเป็นผู้ท าแต่ความดี คือ 
ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้อง

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสยีสละ”

พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายศฑุาาวัฒน ไชยสา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม


