
รายงานผลการปฏิบติังาน 

ประจ าปีการศึกษา 2563  ภาคเรยีนท่ี 2 



ท่ี วิชาท่ีสอน ระดบัชัน้ ชม./สปัดาห ์ จ านวนนักเรียน 

1 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ว  21102 

ม.1/,1,2,,3,4,5,6 18 246 

2 พลงังานทดแทนกบัการใช้
ประโยชน์ 

ม.3/1 2 36 

3 ลกูเสอืวสิามญั ระดบั ม. 6 1 35 

4 จติสาธารณะ ม.1/1 1 41 

5 ชมุนุมพฤกษศาสตร ์ ม.ตน้ 2 23 

6 สวดมนต ์ ม.1/1 1 41 

รวมจ านวนชัว่โมงสอน/
สปัดาห ์

  25 422 



1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างหรือพฒันาหลกัสตูร 
- ร่วมพฒันาหลกัสตูรของโรงเรียน  กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตรใ์นระดบั ม.ต้น
พฒันาหลกัสตูรบทเรียนท้องถ่ิน  “การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  เขตห้ามล่า
สตัวป่์าดนูล าพนั  ร่วมกบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ท าการเรียนการสอนในระดบัชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี  3  



1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 พลงังาน
ความรอ้น  เวลา 33  คาบ    
มาตรฐาน ว 2.3 ตวัชีว้ดัที ่1-
9 

 
การออก 
แบบหน่วย
การเรียนรู้ 

 

วชิาวทิยาศาสตร ์

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 6 
กระบวนการเปลีย่นแปลงลมฟ้า
อากาศ เวลา 27  คาบ 
มาตรฐาน ว 2.3 ตวัชีว้ดัที ่1-9 

วชิาพลงังานทดแทน 

หน่วย 1 พลงังานน ้า 

หน่วย 2 พลงังานลม 

หน่วย 3 พลงังานแสง 

หน่วย 4 พลงังานชวีมวล 

หน่วย 5 พลงังานนิวเคลยีร ์



1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 
  การจดัท า    
  แผนการ 
   เรียนรู้ 

 



1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ คุณภาพผูเ้รยีน 



1.3  การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

ท่ี ช่ือส่ือ/นวตักรรม จ านวน (ช้ิน) 
1 เพาเวอรพ์อย  เรือ่ง  ชัน้บรรยากาศ 1 

2 เพาเวอรพ์อย  เรือ่ง  สมบตัขิองบรรยากาศ 1 

3 เพาเวอรพ์อย  เรือ่ง  พลงังานทดแทน 1 

4 บทเรยีนส าเรจ็รปู  เรือ่ง  กระบวนการเปลีย่นแปลงลมฟ้าอากาศ 8 

5 บทเรยีนออนไลน์  ในgoogle classroom   1 

6 ส่ือเวบ็ไซด ์

https://sites.google.com/d/189nnOKnD

cdhmnpY33jo9WjVe_UAIP9/p/1eDnl0J
W6xn4FlReDAdpPQIrpXl6EzmPn/edit 

1 



1.4 การวิเคราะห์  สังเคราะห์  การวิจัย 

การพฒันาชุมชนแหง่การเรยีนรู ้(PLC) ดา้นการจดัการเรยีนรูบ้รูณาการใน
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า(COVID-19) 
ดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่พฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของผูเ้รยีน 



2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

การบรหิารจดัการชัน้เรยีนไดจ้ดัท า 
1. จดัท าขอ้มลูสารสนเทศของนกัเรยีน ไดแ้ก่  การกรอกขอ้มลูนะระบบ  การกรอง

นกัเรยีนสรุป  เอกสารการเยีย่มบา้นนกัเรยีน 
2. ระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน  ไดอ้อกเยีย่มบา้นนกัเรยีนทีม่ปัีญหา 



4. งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียน   

1. หวัหน้างานหอ้งเรยีน
พเิศษวทิย-์คณิตและ
เทคโนโลยตีามนโยบาย 
สพฐ 
2. หวัหน้างานการวจิยั
และพฒันาการเรยีนการ
สอน 
3. ครทูีป่รกึษาชมรม
เยาวชนรกัษ์ป่าโรงเรยีนนา
เชอืกพทิยาสรรค ์

ปรบัปรงุแกไ้ข การวางแผน 

ปฏบิตัคิามแผน ตรวจสอบผล 



3 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

การพฒันาตนเองและการพฒันาวชิาชพี  ไดเ้ขา้รว่มอบรมสมัมนารว่มกบั
หน่วยงานอื่น ๆเพือ่พฒันาตนเอง  พฒันาการจดัการเรยีนการสอน 

โครงสรา้งการบรหิารงาน 

โครงการหอ้งเรยีนพิเศษวิทย-์คณิตและเทคโนโลยตีามนโยบาย สพฐ 

  นางปราณี  รตันธรรม 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

  นางสาวจนัทรเ์พญ็  ทองดวง 
รองผูอ้ านวยการ  กลุม่บรกิารงานวชิาการ 

  นายประจกัษ์  อะนนัทา 
ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ  กลุม่งานวชิาการ 

  นางรชันี  เปาะศริ ิ
หวัหน้าโครงการหอ้งเรยีนพเิศษวทิย-์คณติ ฯ 

  หอ้ง1/1 

นางรชันี เปาะศิร ิ

นางเกศฎาภรณ ์ 

สงิหสุ์พรรณ 

   หอ้ง2/1 

นายพรชยั  นามภูษานาง

นิจภารตัน ์ คอนหาว 

 

 หอ้ง 3/1 
นายยงยุทธ วงผกัเบี้ย 

นางสาววสุิณีย ์  

ทศราช  

 

   หอ้ง4/1 

นางสาววรงคพ์ร   

จนัทะสาร 

นายไพบูลย ์ ลอืทองจกัร 

 หอ้ง5/1 
นางมนทกานต ์ ค ายา 

นายศุฑาวฒัน ์  ไชยสา 

นางสาวสุลดัดา  อะเวลา 

 

หอ้ง6/1 
นายเอกสทิธ์ิ  แดง

นา 

นางนิจพร   จนัทรด ี

 

คณะกรรมการ
เครอืขา่ยผูป้กครอง
หอ้งเรยีนพเิศษ 



 โครงการสอนเสริมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษสู่
ความเป็นเลิศ (ห้องเรียนพิเศษ  สพฐ)  

ประชุมผูป้กครอง 

เสนอโครงการ 

สรุปผล  ปรงุปรงุ 

ค าสัง่แต่งตัง้วทิยากรสอน
เสรมิวชิาการ  และ
ด าเนินการสอน 

การ
ด าเนินงาน 



ผลการด าเนินงาน 

ผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน ผลทีเ่กดิกบัโรงเรยีน/ชุมชน 

1. นกัเรยีนมคีวามสามารถพเิศษทีม่ทีกัษะ
ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ 
2. นกัเรยีนมศีกัยภาพเดา้นความความรู้
และเทคนิคการวเิคราะหข์อ้สอบจาก
วทิยากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ 
3. นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ ใฝ่เรยีนรู ้

โรงเรยีนไดร้บัความไวว้างใจ
จากผูป้กครองในการจดัการ
เรยีนการสอนสง่เสรมิ
ความสามารถของนกัเรยีน
ตามทีต่อ้งการของผูป้กครอง
ดา้นวชิาการ   
 



 โครงการห้องเรียนธรรมชาติ  บทเรียนท้องถิ่น  

“การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม 

วางแผนโครงการ 

สรุปผล โครงการ 

ด าเนินกจิกรรมตาม
โครงการ 

การ
ด าเนินงาน 

ปรบัปรงุพฒันา 



ผลการด าเนินงาน 

ผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน ผลทีเ่กดิกบัโรงเรยีน/ชุมชน 

โรงเรยีนและชุมชนมสีว่นรว่มใน
การจดักจิกรรมสง่เสรมิอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 

นกัเรยีนมจีติส านึกและเป็นผูน้ า
ดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มใน
ทอ้งถิน่  ไดร้บัรางวลัเยาวชน
ดเีดน่ดา้นการอนุรกัษ์สงิแวดลอ้ม 



ผลการด าเนินงาน 



 โครงการหลักสูตรท้องถ่ินการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ กรณีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์                                        

ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

วางแผนโครงการ 

สรุปผล โครงการ 

ด าเนินกจิกรรมตาม
โครงการ 

การ
ด าเนินงาน 

ปรบัปรงุพฒันา 



ผลการด าเนินงาน 

ผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน ผลทีเ่กดิกบัโรงเรยีน/ชุมชน 

นกัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ารปรบัตวั
เตรยีมพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ 

โรงเรยีนมหีลกัสตูรบทเรยีนทอ้งถิน่
การปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศในการจดัการเรยีน
การสอน  และไดร้บัทุนสนบัสนุน 
                     จากชุมชน 



ผลการด าเนินงาน 



 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าหนังสั้นเท่ียวบ้านฉันที่            
นาเชือกกิจกรรมบริการชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  และกลุ่มคนรักนาเชือก  
วางแผนโครงการ 

สรุปผล โครงการ 

ด าเนินกจิกรรมตาม
โครงการระยะที ่1 

การ
ด าเนินงาน 

ด าเนินกจิกรรมตาม
โครงการระยะที ่2 

ด าเนินกจิกรรมตาม
โครงการระยะที ่-3 



ผลการด าเนินงาน 

ผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน ผลทีเ่กดิกบัโรงเรยีน/ชุมชน 

โรงเรยีนและชุมชนมสีว่นรว่มในการ
ประชาสมัพนัธอ์ าเภอนาเชอืก 
ดา้นศลิปวฒันธรรม การอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มผา่นสือ่ดจิทิลั  หนงัสัน้ 

นกัเรยีนไดร้บัการสง่เสรมิเทคนิค
การท าหนงัสัน้ 
นกัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ารท างานดา้น
การท าหนงัสัน้ 



ผลการด าเนินงาน 



ผลงานที่ภาคภูมิใจ 



สวสัด ี
เทีย่วบา้นฉนัที ่นาเชอืก 


