
(Self Assessment Report)

โรงเรียนนาเชอืกพิทยาสรรค์
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

นายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย



รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอนเพื่อ
ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน 

และเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน คร้ังที่ 1 
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
 
 

ผู้รายงาน 
นายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา 

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

 
 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 
  ตามที ่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว.20 ลงวันท่ี 30 
ตุลาคม 2561 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดหลักปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตลอดจนนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลปรพกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเล่ือนเงินเดือน 
และค่าตอบแทนอื่น ๆ การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล
จูงใจ การให้ออกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ เป็นต้น  
 บัดนี้ ผู้ขอรับการประเมิน นายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน ประกอบการประเมิน ครั้งที ่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
 องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น  
  1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
  2. ด้านบริหารจัดการช้ันเรียน  
  3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
  4. งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
        ลงช่ือ   

                     (นายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา) 
               ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
            

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
2. ด้านบริหารจัดการช้ันเรียน 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
4. งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
                     และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 
ตอนที่  ๑  :  ข้อมูลส่วนตัว 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป      

ช่ือ นายพงษ์วิศิษฐ์     สกุล  ปะนัดถา 
วุฒิการศึกษา 

    ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     กำลังศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
      ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย    อายุ    ๒๓     ปี    ปฏิบัติราชการ   ๓   เดือน   ๒๐    วัน  
      วัน / เดือน / ปี เกิด  ๒  เมษายน ๒๕๔๐ 
      วัน / เดือน / ปี บรรจุเข้ารับราชการ  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
      ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
      ปฏิบัติงานพิเศษ  ๑. หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์  
    ๒. เลขานุการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

   ๓. ผู้นำยุวกาชาด หน่วยสีชมพู  
   ๔. ครูท่ีปรึกษาประจำช้ันเรียน ม.๓/๔  
   ๕. ครูเวรประจำวันศุกร์  

 
แสดงจำนวนวันลา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔) 
 

วัน เดือน ป ี

ท่ีลา 

ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 

รวมทั้งส้ิน จำนวน......๐......ครั้ง   จำนวน........๐........วัน 

 
  
 
 



๑.๒   ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 
           ๑.๒.๑  ปฏิบัติการสอนตลอดปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ 
 

ท่ี ชั้นที่สอน วิชาที่สอน 
จำนวนคาบ/

สัปดาห์ 
จำนวนนักเรียน 

๑ ม. ๓/๑ - ๓/๖ ภาษาไทยพื้นฐาน (ท๒๓๑๐๒) ๑๘ ๒๐๒ 

๓ สวดมนต์ ๑ ๓๖ 

๔ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ๑ ๓๖ 

๕ ชุมนุมเสียงส่ือสาร ๒ ๑๙ 

๖ กิจกรรมยุวกาชาด ๑ ๘๔ 

๗ PLC ระดับช้ัน ม.๓ ๑ - 

๘ สอนเสริมวิชาการ ๒ ๓๖ 

๙ กิจกรรม ๕ ส ๑ ๓๖ 

๑๐ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ๑ ๓๖ 

รวม ๒๘ ๔๘๙ 
 
  ๑.๒.๒   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ท่ี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม 
ชั้น /
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑ ลูกเสือ - - - - 
๒ ยุวกาชาด ม.๒ ๘๔ ๘๔ - 
๓ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - - - 
๔ ชุมนุมเสียงส่ือสาร ม.ต้น-

ปลาย 
๑๙ ๑๙ - 

  ๕ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ๓/๔ ๓๖ ๓๖ - 
  ๖ แนะแนว - - - - 

 
 
 
 



๑.๒.๓  ปฏิบัติหน้าท่ีครูท่ีปรึกษา 

ชั้น / ห้อง 
จำนวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ ๑๕ ๒๑ ๓๖ 

      
๑.๒.๔  งานพิเศษ ในโรงเรียน  ได้แก่ 

  หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์ 
  งาน เลขานุการระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
ตอนที่  ๒ :  ผลการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
 ผู้ขอรับการประเมินมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์    
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ เมื่อได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้ขอรับ
การประเมินใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ให้มีความต่อเนื ่อง
สอดคล้องกัน ตามข้ันตอนดังนี้ 
    1) การศึกษาหลักสูตร   
 ผู้ขอรับการประเมินได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ หลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด 
ทฤษฎีการศึกษา จิตว ิทยาการศึกษา ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คู่มือการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยนำสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของ
สถานศึกษามาจัดทำมาตรฐานช่วงช้ัน มาตรฐานการเรียนรู้รายปีในแต่ละช้ัน  จัดทำตารางวิเคราะห์ผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู้และกิจกรรม และจัดทำคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรของสถานศึกษา 
สู่แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน  และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 
 
 



    2) การวิเคราะห์หลักสูตร   
 ผู้ขอรับการประเมินได้ทำการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษา 
และปรับใช้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา มาตรฐานรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน และมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
 ผู้ขอรับการประเมินได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และหลักสูตรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในการบูรณา
การการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และเสริมสร้างสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดย
จัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เป็นลำดับข้ันตอน ดังนี้  
  - วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
  - กำหนดสาระสำคัญ ว่าผู้เรียนรู้อะไร ทำอะไรได้ 
  - จัดทำโครงสร้างรายวิชา 
  - วิเคราะห์มาตรฐานสู่สมรรถนะและคุณลักษณะ 
  - วิเคราะห์หลักฐานการเรียนรู้ 
  - วางแผนกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ 
  - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - ศึกษาองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้  
 มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ท่ีมีการบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้าสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีสอน และมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีชัดเจน โดยมีการ
กำหนดสาระสำคัญ ว่าผู้เรียนรู้อะไร ทำอะไรได้ จัดทำโครงสร้างรายวิชา วิเคราะห์มาตรฐานสู่สมรรถนะ
และคุณลักษณะ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างครบถ้วน 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
 
 

ประมวลการสอนและกำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 2/2563 

 
 1.2 การจัดการเรียนรู้ 
 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
 ผู้ขอรับการประเมินได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยที่ตนเองรับผิดชอบสอน 
ได้แก่ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 
เพื่อเป็นแนวทางและข้อสารสนเทศในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การปรับประยุกต์ ให้สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ และเหมาะสมกับผู้เรียน ในปีการศึกษา 2561  
 ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ท่ีผู้ขอรับการประเมินออกแบบขึ้น ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกรายวิชาท่ี
สอน มีก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ด ้วยว ิธ ีการปฏิบัต ิท ี ่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ท่ีผู้ขอรับการประเมินได้รับมอบหมายในการสอน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 
ตลอดจนมีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้ และได้นำผลการประเมินหน่วย
การเรียนรู้มาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้นทุกปีการศึกษา ดังปรากฏหลักฐานร่องรอย คือ 1. หน่วยการ
เรียนรู้ของรายวิชาท่ีผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติการสอน 2. หลักฐานการประเมินผลการใช้หน่วยการ
เรียนรู้   

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2563 
 
 



 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
 โดยมีกระบวนการในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  วิเคราะห์ผู้เรียน 
   ข้าพเจ้าวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการทำวิจยัช้ัน
เรียนเพื่อจัดกิจกรรมท่ีคำนึงถึงความแตกต่างและความต้องการของนักเรียนแต่ละบุคคล จัดกลุ่มผู้เรียน
ตามความรู้ความสามารถ นำหลักการเพื่อนช่วยเพื่อนเข้ามาใช้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีสำคัญสำหรับใช้
ตัดสินใจในการวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม กับอายุ ระดับความรู้ สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมของผู้เรียนเพราะลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแต่ละคนนั้น นับว่ามีส่วนสำคัญโดยตรงกับ
เนื้อหาและส่ือรวมทั้งวิธีการสอนท่ีจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด โดยดำเนินการศึกษาเนื้อหาใน
เรื่องของพื้นท่ีผิวและปริมาณ โดยข้ันตอนการวิเคราะห์ผู้เรียนมีดังนี้ 
   1.1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โดยใช้การศึกษาชั ้นเรียน (Lesson Study)  และวิธ ีการแบบเปิด  (Open 
Approach)      
   1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) โดยศึกษา
บริบทท่ัวไปของโรงเรียนและช้ันเรียนท่ีผู้วิจัยต้องการใช้ในงานวิจัย ด้วยการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ครูและสังเกตช้ันเรียน ตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
       1.2.1 ศึกษาบริบทช้ันเรียนและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาบริบทท่ัวไปของ
โรงเรียนและช้ันเรียนท่ีผู้วิจัยต้องการใช้ในงานวิจัย ด้วยการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากครูและสังเกตช้ัน
เรียน ตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และข้อมูลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  
      1) ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย
เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากการให้
ข้อมูลของครูประจำช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รวมถึงผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตช้ันเรียน และเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปและพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
แต่เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของกลุ่มเป้าหมาย 
       -   การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียนและการสังเกตการณ์
พฤติกรรมผู้เรียนร่วมกันของทีมการศึกษาช้ันเรียน ครูผู้สอนนำแผนการสอนท่ีร่วมกันสร้างมาสอนจริงใน
ชั้นเรียน โดยมีทีมที่ร่วมกันวางแผนการสอนเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนซึ่งการสังเกตชั้นเรียนดำเนินการไป
ตามตารางเรียนปกติ ในการสังเกตจะบันทึกวิธีคิดและการทำงานของนักเรียน รวมถึงบทบาทของครู 
ประเด็นปัญหา ข้อสังเกตและส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อรวบรวมประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงในช้ันเรียน
มาพิจารณาปรับปรุงและ พัฒนาแผนการสอนในครั้ง 



    -   การสะท้อนผลหรือการอภิปรายร่วมกันของทีมการศึกษาในช้ันเรียน ในทุก
สัปดาห์แต่ละทีมจะมีการสะท้อนผลในประเด็นต่าง ๆ ตามท่ีได้ร่วมกันวางแผนไว้ และส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงใน
ช้ันเรียน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีพบเพื่อนำแง่คิดต่าง ๆ ท่ีได้จากการสะท้อนผลไปปรับปรุง
และพัฒนาแผนการสอนในครั้งต่อไป รูปแบบการสะท้อนผล เริ่มต้นจาก ครูผู้สังเกต นักศึกษาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ครูผู้สอน ตามลำดับ 
     นอกจากนี้ผู ้สอนได้ดำเนินการวิเคราะห์ผู ้เรียน คัดกรองนักเรียนรายบุคคล และมีการ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) รวมทั้งได้บูรณาการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน นักเรียนเป็นรายบุคคล จัดกลุ่ม
ผู้เรียน เพื่ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนข้าพเจ้าได้ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ท่ีเน้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ผู้ขอรับการประเมินได้จัดทำ กำหนดหน่วยการเรียนรู้  
สาระสำคัญ  ช่ือเรื่อง หัวเรื่อง  จัดทำกำหนดการสอน และกำหนดวิธีการวัดผลประเมินผล  ดังนี้ 
 1) ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2) ศึกษาวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา เนื้อหา องค์ประกอบสำคัญ คือ ผลการเรียนรู ้ ท่ี
คาดหวัง สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3) นำสาระการเรียนรู้มาจัดทำกรอบเนื้อหา เพื่อแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นรายแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการเขียนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 4) นำช่ือเรื่องและหัวข้อเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจำนวนแผนการจัดการ
เรียนรู้ ขอบข่าย เนื้อหา และเวลาในการจัดการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดไว้ 
 5) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  5.1 เรื่อง 
  5.2 เวลา 
       5.3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
        5.4 สาระสำคัญ 
        5.5 หน่วยการเรียนรู ้
        5.6 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        5.7 กระบวนการจัดการเรียนรู ้
        5.8 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
        5.9 การวัดและประเมินผล 
       5.10 กิจกรรมท่ีเสนอแนะ 



       5.11 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
       5.12 บันทึกผลหลังการสอน 
       5.13 เครื่องมือวัดผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้
 6)  เลือกใช้เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในห้องเรียนและตามแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 7) จัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการสังเกต                     
การใช้แบบทดสอบ และการประเมินผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้นำ
จุดประสงค์การเรียนรู้  วิธีการวัดผลด้วยวิธีที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู 
 8) การสรุปผลการประเมินหลังการเรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำจุดบกพร่องและ
จุดท่ีเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ของนักเรียน แจ้งให้นักเรียนทราบเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดี
ขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงพัฒนาขึ้นตามลำดับ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ผู้เรียนจึงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 9) นำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป ผลที่ได้จากการเตรียมการสอน 
ดังนี้ 
  9.1 ทำให้ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่นักเรียนได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
  9.2 สามารถสอนได้ตามลำดับขั้นตอน การสอนดำเนินการไปอย่างราบรื่น  ครบทุก
กระบวนการและบรรลุตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีต้ังไว้ 
  9.3 นักเรียนมีความตั้งใจเรียน และมีความกระตือรือร้นในการเรียน ตระหนักและมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  9.4 นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน  
  9.5 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
  9.6 สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้    
แก่ครูผู้สอนคนอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
  9.7 เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ครูผู้สอนคนอื่น ๆ 
  9.8 เกิดผลดีแก่สถานศึกษา คือ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้นเป็นท่ียอมรับ
ของผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2563 
 

 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
 ผู้ขอรับการประเมินได้จัดการเรียนรู้วิชาที่รับผิดชอบในการสอน โดยใช้รูปแบบ เทคนิค  
และวิธีการท่ีเน้นการปฏิบัติ ดังปรากฏหลักฐานร่องรอยในแผนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีความ
หลากหลายในการใช้ส ื ่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรี ยนรู ้ มีการวัดและการประเมินผล  
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ การเรียนการสอนในยุคปฏิรูป
การศึกษาหรือยุคโลกาภิวัฒน์  ครูผู ้สอนต้องศึกษาค้นคว้าหาวิธีการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์ของโลก สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรได้ 
 ในฐานะเป็นครูผู้สอน ได้ศึกษาหาวิธีสอนแบบใหม่ ๆ  มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ให้นักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น จากการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และ สื่อการสอนที่เตรียมไว้ นำมาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ปฏิบัติดังนี้ 
  1) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนำมาจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
  2) นำเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น การสนทนา ซักถาม 
การสังเกตภาพ การร้องเพลง เป็นต้น เพื่อเร้าความสนใจให้นักเรียนอยากเข้าร่วมกิจกรรม 
  3) แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
         4) ใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวัยของผู้เรียน โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ใช้วิธีการหลาย ๆ วิธี  เช่น 
   - ทำกิจกรรมนอกสถานท่ีหรือนอกห้องเรียน 
   - ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา 
   - ร่วมกันต้ังคำถาม 
   - อาสานักเรียนท่ีสมัครใจ 
   - แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 



   - ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
   - สนทนาซักถามและตอบปัญหา 
   - การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
   - ศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียน 
   - ให้นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญ  เพื่อทบทวนให้นักเรียนเข้าใจอีกครั้ง
วัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
 ผลที่ได้รับจากการถ่ายทอดความรู้ 
  1. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  2. นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการเป็นผู้นำและผู้ตาม 
  3. นักเร ียนมีความร ู ้ความเข้าใจในเนื ้อหาที ่เร ียน สามารถนำความร ู ้ไปใช้ใ น
ชีวิตประจำวันได้ 
  4. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน 
  5. นักเรียนผ่านจุดประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  6. นักเรียนชอบเรียนในทุกรายวิชามากขึน้ 
  7. น ักเร ียนได้แสดงออกและร ่วมกิจกรรม เช่น การอภิปรายประเด็นคำถาม                             
การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
  8. การนำเทคนิควิธีการสอนและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนรู้                        
ท่ีแตกต่างกันของนักเรียน 
 นอกจากนี้ ผู้ขอรับการประเมินได้ใช้การบริหารจัดเรียนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) และการใช้วิธีการแบบเปิด Open Approach)    
 กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียน  (Lesson Study)   

(1) การวางแผนการสอนร่วมกัน (Planning) 
 (2) การนำไปใช้และการสังเกตการณ์สอนร่วมกัน  (Implementing And Observing) 
 (3) การอภิปรายสะท้อนผลบทบาทร่วมกัน  (Discussing And Reflecting) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กระบวนการหรือขัน้ตอนนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
 

 กระบวนการและข้ันตอนการใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach)    
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
กระบวนการหรือขัน้ตอนวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
 1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
  ผู้ขอรับการประเมิน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบใน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด แล้วนำไปจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จนเกิดผลการจัดการเรียนรู้  ตามเอกสารหลักฐานในแบบบันทึกผลการ
เรียนรู้รายวิชา (ปพ.5) ดังนี้ 

การวางแผนการสอน
ร่วมกัน (Planning)

การน าไปใช้และการ
สังเกตการณ์สอนร่วมกัน 
(Implementing And 

Observing)

การอภิปรายสะท้อนผล
บทบาทร่วมกัน

(Discussing And 
Reflecting)

สถานการณ์ A : 
การสร้างสถานการณ์ปัญหา 
ทางภาษาไทย 

สถานการณ์ B : 
การสืบเสาะเพ่ือหาแนวทาง 
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

สถานการณ์  C : 
การสร้างสถานการณ์ 
ปัญหาใหม่ 

วิธีการแก้ปัญหาแบบที่ 3 

วิธีการแก้ปัญหาแบบที่ 2 ปัญหาต้นกำเนิด 

วิธีการแก้ปัญหาแบบที ่1 ปัญหาใหม่ 

ปัญหาใหม ่

ปัญหาใหม่ 



 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
  - นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท23102 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ท่ีผู้ขอรับการประเมินสอน ผ่านเกณฑ์ ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด คิดเป็นร้อยละ
  . 
 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนในวิชาที่สอนเทียบกับเป้าหมาย  

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 
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ภาคเรียนที่ 2/2563 

ค่า
เฉ

ลี่ย
ขอ

งวิ
ชา

 

เป
้าห

มา
ยร้

อย
ละ

 

คว
าม

ก้า
วห

น้า
 

0 ร มส 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ท23102                

 
1.2.4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
 ผู้ขอรับการประเมินได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน 
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด แล้วนำไปจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี ้วัด จนเกิดผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน และเกิดการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเอกสารหลักฐานในแบบบันทึกผลการเรียนรู้รายวิชา (ปพ.5) 
ดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2/2563 

ชั้น จำนวนนักเรียน 
ผลการประเมิน คน/ร้อยละ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผา่น 
(0) 

ม.3      
ร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้ระดับดี/ ดีเยี่ยม 

 

 
 



 1.3 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
(ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
          ผู้ขอรับการประเมินได้มีการสร้างและพัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถนำสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ ใช้ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
 จัดทำสื่อและการใช้สื่อการสอนจากการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า ทำให้ทราบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละครั้งจะต้องใช้ส่ืออะไรในการสอน ซึ่งมีท้ังส่ือท่ีผู้สอนผลิตขึ้นเอง  จัดซื้อมา 
ในการจัดทำ จัดหาและใช้ส่ือการสอนได้ดำเนินการดังนี้ 
  1) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้จัดเตรียมไว้ 
  2) จัดเตรียมส่ือการเรียนการสอนตามท่ีกำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาวิธีใช้ 
เมื่อผู้เรียน นำสื่อการเรียนไปใช้ สามารถทำกิจกรรมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง การทำกิจกรรมก็จะ
สำเร็จตามเวลาท่ีกำหนด   
  3) ผลิตสื่อการสอนที่สามารถผลิตได้ด้วยตนเอง โดยยึดหลักประหยัดและมีคุณภาพ
มากท่ีสุด เช่น เอกสารประกอบการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู้ ได้จัดส่งให้ผู ้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ก่อนนำมาใช้ประกอบการเรียน 
  4) พยายามให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  เช่น  ป้ายนิเทศ 
รายงาน สมุดภาพ โครงงาน 
 ผลที่ได้จากการเตรียมและการใช้สื่อการเรียนการสอน 
  1) ผู ้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนเป็นอย่างดี  ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากส่ือต่าง ๆ 
  2) ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น รู้จักการแก้ปัญหา และเรียนอย่างมีความสุข   
  3) ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
  4) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองท่ีได้ร่วมผลิตส่ือ และนำมาใช้ประโยชน์ 
  5) ส่ือการเรียนการสอนเป็นเครื่องผ่อนแรงครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี 
  6) เป็นการช่วยเหลือเพื่อนครูท่ีต้องการใช้ส่ือการเรียนการสอนประเภทเดียวกัน 
  7) ครูผู้สอนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามลำดับขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการเรียนท่ีกำหนดไว้ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดมิโนคำราชาศัพท์ 
 

 
 
 
 
 
 

เกมถอดสระศัพท์วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

วิดิทัศน์ เรื่อง เห็นแก่ลูก 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
เกมปริศนาดาวินชี 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างส่ือ PowerPoint 

 
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการวัดผลและประเมินผล  โดยปฏิบัติดังนี้ 
  1) ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
  2) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
  3) ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้  
  4) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผล  
การเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ ่งเป็นการวัดผลและ
ประเมินผล การเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
  5) จัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
      -  เครื ่องมือวัดผลเพื่อปรับปรุงการเรียน ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน                          
และหลังเรียน แบบทดสอบปลายภาคเรียน 
             -  เครื่องมือวัดผลเพื่อประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยการนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาคุณภาพ โดยนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 



และผู้เชี ่ยวชาญ พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อนั้น สามารถวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ แล้วนำข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีได้รับคำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง และ
นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียน (Try  out) เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจ
จำแนก (r)  และค่าความเช่ือมั่น (rtt)  รายข้อ เลือกข้อสอบข้อท่ีได้มาตรฐานมาพิมพ์เป็นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนท่ี 2 (ฉบับสมบูรณ์) 
             -  เครื ่องมือประเมินพฤติกรรมและจิตพิสัยของนักเรียนประกอบด้วย แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การช่วยกันสรุปเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และแบบประเมินการตรวจผลงานการทำ 
กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินผู้เรียนด้านจิตพิสัย เป็นรายบุคคล  
  6) ดำเนินการวัดผลและประเมินผล ดังนี้ 
  6.1 ประเมินผลก่อนเรียน   
       ได้ทำการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่านักเรียน
มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เช่น  การทำงานอย่างมีขั้นตอน 
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  ร่วมกิจกรรมด้วยความร่าเริง  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาทำ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ต้ังใจ มีมารยาท ช่วยเหลือและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นต้น ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
การสอบถามเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับนักเรียน 
  6.2 ประเมินผลระหว่างทำการสอน   
       เพื ่อเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอน และทำให้ทราบว่านักเรียนมีความ 
ก้าวหน้าในการเรียนมากน้อยเพียงใด  มีความเข้าใจในเรื่องที่สอนไปแล้วมากน้อยเพียงใด นักเรียนพบ
ปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ อย่างไร นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมตามที่กำหนด
หรือไม่ โดยการสังเกตความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน การทำงานทันตามกำหนดเวลา ความสนใจ
และต้ังใจศึกษาค้นคว้า การแสดงความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น    การซักถามความ
เข้าใจ ความคิดเห็นและเจตคติของนักเรียน ตรวจผลงานการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ และประเมิน
ความเอาใจใส่ต่อการเรียน ความรับผิดชอบในงานท่ีกำหนดให้ทำ โดยถือเกณฑ์ท่ีนักเรียนผ่านได้คะแนน
จากการทำกิจกรรมร้อยละ 80  ขึ้นไป ในการวัดผลระหว่างเรียนแต่ละครั้ง  จะวัดผลครอบคลุมท้ังด้าน
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดยใช้แบบทดสอบวัดรายจุดประสงค์ ตรวจผลงาน ความสนใจและ
ต้ังใจเรียน และเจตคติต่อการเรียน วิชาต่าง ๆ  และรวบรวมผลการประเมินลงในจุดประสงค์ย่อย ปพ.5  
 
 
 
 



  6.3 ประเมินผลปลายภาคเรียน   
       ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 ท่าน 
  -  กำหนดอัตราส่วนของคะแนน  กำหนดตามท่ีหลักสูตรของโรงเรียนได้กำหนดไว้  
ดังนี้  
  1. คะแนนสอบระหว่างภาค 
   - สอบรายจุดประสงค์ก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
   - สอบกลางภาค    20 คะแนน 
   - สอบรายจุดประสงค์หลังกลางภาค 25 คะแนน 
  2. คะแนนสอบปลายภาค    30 คะแนน 
นำคะแนนการสอบท่ีได้ระหว่างภาคและปลายภาคมารวมกันเป็น 100 คะแนน 
  เกณฑ์ตัดสิน 
          80    คะแนนขึ้นไป ได้ผลการเรียน  4 
    75 - 79   คะแนน   ได้ผลการเรียน  3.5 
    70 - 74   คะแนน   ได้ผลการเรียน  3 
    65 - 69   คะแนน   ได้ผลการเรียน  2.5 
    60 - 64   คะแนน   ได้ผลการเรียน  2 
    55 - 59   คะแนน  ได้ผลการเรียน  1.5 
    50 - 54   คะแนน   ได้ผลการเรียน  1 
    ต่ำกว่า  50 คะแนน ได้ผลการเรียน  0 
ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียนท้ังหมด 
 
ผลที่ได้รับจากกระบวนการดังกล่าว ปรากฏผลดังนี้ 
 1. ทำใหก้ารวัดผลมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 3 ท่ีผู้ขอรับการประเมินสอนมีผลการเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ 
 3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย 
 4. ทำให้การประเมินผลแต่ละครั้งมีคุณภาพ นักเรียนยอมรับผลการเรียนของตนเอง 
 5. นักเรียนมีความกระตือรือรน้อยู่เสมอ มีพัฒนาการของตนเอง นักเรียนเกง่ก็ขยัน เรียนมาก
ขึน้  ส่วนนักเรียนอ่อนก็มีกำลังใจพยายามปรับปรุงตนเอง 
 6. ช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้ 
 7. ผู้ปกครองทราบผลการเรียนและความสามารถของนักเรียน 



 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) 
 

1.5 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้เพือ่ส่งผลต่อ  
         คุณภาพผู้เรียน (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
 การวิจัยในชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียนและบทบาทครู คือ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนทั้งช้ัน การสอนในชั้นเรียนไม่ใช่การบอกหนังสือ 
หรือการบอกให้จดหนังสืออย่างเดียว การสอนในชั้นเรียนครูจะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนท้ังช้ันซึ่งมีความสามารถพื้นฐานแตกต่างกันออกไป ทำให้บางครั้งเกิดปัญหากับผู้สอนท่ีต้องจัด
กิจกรรมหลากหลายสนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน การสอนควบคู่กับการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล
นักเรียนในช้ันมาวิเคราะห์ ศึกษาสภาพ จึงเป็นส่ิงจำเป็นต้องดำเนินการตลอดเวลา การวิจัยในช้ันเรียน
จะเกิดขึ้นหลังจากครูสรุปได้ว่าปัญหาคืออะไร เกิดที่ไหนและมีแนวทางจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร 
กล่าวคือ ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วได้นำไปทดลองใช้จนได้ผลแล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรม สามารถ
นำไปเผยแพร่ได้ต่อ  
 
 

 
 
 
 
 
 

งานวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันนมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โดยใช้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

 



2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียนและข้อมูลสารสนเทศ ความสามารถในการอบรม ปกครอง และ
ดูแลนักเรียน (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
 ผู้ขอรับการประเมิน ได้นำระเบียบวินัยในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง 
บ ูรณาการกับการใช้หล ัก “BRIEF” มากำหนดระเบ ียบและการอย ู ่ร ่วมกันในช ั ้นเร ียน ดังนี้    
  B (Belonging) คือ การเปิดใจให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน  
 R (Revolution) คือ การสร้างความเข้าใจของนักเรียนในการอยู่ร่วมกัน 
 I (Inspiration) คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้นในการช่วยเหลือ
กันท้ังด้านการเรียนและการอยู่ร่วมกัน  
 E (Encouragement) คือ การให้กำลังใจกันระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน  
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตาเอง  
 F (Friends) คือ การส่งเสริมความรักใคร่ ปรองดอง ช่วยเหลือ และพัฒนาแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน เพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ผลที่ได้จากการอบรม ปกครอง ดูแลนักเรียน 
  1. นักเรียนรู้สึกอบอุ่น และนักเรียนมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นอย่างดี 
  2. นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ  มีความประพฤติเรียบร้อย 
  3. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  ไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน 
  4. อาคารเรียน ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีบรรยากาศร่มรื่น และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
  5. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความเช่ือถือและยกย่องชมเชยนักเรียนและครู 
  6. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูกระตุ้นและส่งเสริมด้วยความรู้สึกตระหนัก
และรับผิดชอบด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 



 2.2 การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
 ผู้ขอรับการประเมิน ได้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการติดตามพฤติกรรมของ

นักเรียนเป็นประจำและต่อเนื่อง โดยได้ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดทำข้อมู ลประวัติและ

ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในระดับชั้นของตนเอง กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน การคัดกรองนักเรียนเป็น

รายบุคคล การให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิจัยในช้ันเรียน กิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนและลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาผู้เรียนร่วมกัน ทำให้

กระบวนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียนประสบความสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพในการ

จัดการช้ันเรียน  

 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
  - นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ 
  - นักเรียนรู้จักหน้าท่ีของตัวเองดีขึ้นกว่าเดิม มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงเวลาและส่ง
งานครบทุกช่ัวโมง 
  - นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

เข้าร่วมการประชุมในการติดตามพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 3.1 การพัฒนาตนเอง (ระดับผลการประเมนิตนเอง ระดับ 4) 
 พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based Approach) จะทำให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนา



ตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง ท้ังนี้ ครูจึงต้องมี
การวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ (Individual Development  Planning: 
IDP) เพื่อเป็นการพัฒนาท่ีสนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา 
ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป และเป็นการพัฒนาท่ีต่อเนื่องจนทำให้
การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถตรวจสอบได้และ
พัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป 
 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ  
 ผู้ขอรับการประเมินเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งทำให้  
  1. เกิดจากการประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้  
  2. เป็นนวัติกรรมใหม่ท่ีช่วยให้ครูแสวงหาวิธีการท่ีจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้  
  3. ครู นักการศึกษา ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมกลุ่มกัน เรียนรู้ร่วมกันและสะท้อน
การปฏิบัติ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  4. เป็นการทำงานกลุ่มหรือเป็นทีม การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
  5. เป็นการรวมตัวกันไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี "ครู
เพื่อศิษย์"  
  6. เป็นสถานท่ีสำหรับ "ปฏิสัมพันธ์" ลดความ "โดดเด่ียว"  
  7. สิ่งสำคัญที่สุดของ PLC คือ การทำงานที่มุ่งไปที่การเรียนรู้ ของเด็กแต่ละคนเป็น
สำคัญ 
   8. PLC มุ่งการปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
 

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ท่ี เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด 

๑ การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร 
ครูผู้สอนยุวกาชาด 
 
 
 
 

โรงเรียน
เมืองสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ 



ท่ี เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๒ การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้
สถานการณ์ COVID-๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ระบบ
ออนไลน ์

สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  

๓ การฝึกอบรมหลักสูตรสุจริตสำหรับข้าราชการ 
 
 
 
 
 

ระบบ
ออนไลน ์

เครือข่ายสุจริตไทย 



ท่ี เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ การทดสอบวัดความรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ
ออนไลน ์

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

๕ การฝึกอบรมพัฒนาและทดสอบความรู้การจัดหลักสูตร
สถานศึกษาและประเมินหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ
ออนไลน ์

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต ๒ 



ท่ี เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด 

๖ ผ่านการประเมินความรู้ระดับดีเย่ียม ในกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ
ออนไลน ์

โรงเรียนเศรษฐบุตร
บำเพ็ญ 

 

๗ ผ่านการทดสอบวัดความรู้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 
(E-book) เรื่องวันสุนทรภู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ
ออนไลน ์

ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอำเภอสาม
พราน 

 
สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน    7    ครั้ง  จำนวน        วัน  คิดเป็น       ช่ัวโมง   นำมาขยายผล.........ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 



 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
  ผู้ขอรับการประเมินได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียน ได้มีการจัดทำ 
เอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์ 
 2) เลขานุการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 3) ผู้นำยุวกาชาด หน่วยสีชมพู 
 4) ครูท่ีปรึกษานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 
 5) ครูเวรประจำวันศุกร์ 

6) งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เลขานุการระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้นำยุวกาชาด หน่วยสีชมพู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูท่ีปรึกษาประจำช้ันเรียน ม.3/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูเวรประจำวันศุกร์ 



 
 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
2.1 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและ 
     หน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์ (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5) 
 ผู ้ขอร ับการประเมินม ีว ิน ัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏ ิบ ัต ิตามกฎ กติกา มารยาท 
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ่ดี เป็นผู้นำในการ
เสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตน
เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางราชการ ทั้งในด้านการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ  
มีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ ตรงต่อเวลา มาปฏิบัติราชการก่อนเวลาและกลับหลังเวลาราชการ อุทิศ
และเสียสละเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่  มีความอดทนอดกลั้น ต่อความเหนื่อยยากขณะปฏิบติั
ราชการ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ไม่นำเวลาราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัว  
มีความรักสามัคคีในองค์กร มีความละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และอบายมุขต่าง ๆ มีระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน เชิดชู และเคารพ
สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 ผู้ขอรับการประเมินซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
นักเรียน อย่างเต็มศักยภาพ รับผิดชอบงานในหน้าท่ีการสอน และงานหน้าท่ีพิเศษท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ความเต็มใจ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากงานราชการ ไม่เอาเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตัว รักษา
ผลประโยชน์ของโรงเรียน  เช่น การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ หรือใช้กระดาษของทางราชการโดย
ประหยัด เป็นต้น พร้อมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 
 
2.2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำสั่ง (ระดับผลการประเมินตนเอง ระดับ 5)  
 ผู้ขอรับการประเมินรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบ ียบแบบแผนของทางราชการ ย ึดมั่นในค ุณธรรมจร ิยธรรม ศ ึกษากฎหมายการศ ึกษา 
พระราชบัญญัติทางการศึกษาและบทบาทหน้าท่ีทางราชการของครูในหมวดท่ีว่าด้วยวินัยทางราชการจน
เข้าใจ และได้ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองให้สำเร็จลุล่วงอย่างดีที่สุด การรักษาระเบียบวินัยในการมาและกลับในการปฏิบัติ
ราชการที่ตรงเวลา การปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด มีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น 



ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม 
จริยธรรม ต่อเพื่อนร่วมงาน และนักเรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ทางโรงเรียน  
 
2.3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ (ระดับผลการประเมินตนเอง 
ระดับ 5) 
 ผู้ขอรับการประเมินตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ไม่ละท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุ
อันควร ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
อย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถ โดยไม่เอาเวลาราชการไปหาผลประโยชน์หรือทำธุรกิจส่วนตัว หาก
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าท่ีใด ๆ ผู้ขอรับการประเมินจะรับผิดชอบและทำให้เสร็จ 
แม้งานนั้นต้องนำไปทำต่อที่บ้านหรืออยู่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ หรือได้รับคำสั่งให้ทำงานในวัน
เสาร์และวันอาทิตย์  ผู้ขอรับการประเมินไม่เคยหลีกเลี ่ยงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนตามปกติแล้ว ผู ้ขอรับการประเมินได้ฝึกซ้อมนักเรียน เพื่อเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ และ
ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนวิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น ในเวลาพัก
กลางวันและหลังเลิกเรียน   
2.4 การมีจิตสำนึกที่ดี มุ ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ  (ระดับผลการ
ประเมินตนเอง ระดับ 5) 
 ผู้ขอรับการประเมินตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 
โดยมาปฏิบัติงานก่อนเวลาและกลับหลังเวลาเลิกทำงาน วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ทำการ
วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้จากหลายสถานการณ์ หลากหลายวิธีการเรียนรู้ตามความแตกต่างของนักเรียน  ให้
นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะประสบการณ์ ทักษะการแก้ปัญหา ตามความสามารถ ได้ให้กำลังใจ 
และเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามให้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมโฮมรูม และจัดทำงานวิจัยในชั้นเรยีน 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการการ
อยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข ให้กำลังใจในการเรียนรู้ การแข่งขันทักษะวิชาการ และจัดสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในช้ันเรียนให้น่าเรียน รวมทั้งจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวั ลในการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 
 ผู้ขอรับการประเมินเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ
อย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน ให้ความรัก ความเมตตากรุณาต่อนักเรียน ช่วย เหลือ และส่งเสริมให้



กำลังใจแก่นักเรียนทุกคนด้วยความบริสุทธิ์ใจ ในฐานะครูท่ีปรึกษา ผู้ขอรับการประเมินได้ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนท่ีจำเป็นต่อนักเรียนและ
ผู้ปกครอง เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนได้ตรงจุด ตามความต้องการของท้ังสอง
ฝ่าย ทำความรู้จักคุ้นเคยกับนักเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อเกิดปัญหาจะแก้ไขทันที มีการวางตนเป็นกลาง
ไม่ลำเอียง  และมีความยุติธรรมให้แก่นักเรียนทุกคน  มีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนท่ี
มีพฤติกรรมดี และว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน ที่มีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม พร้อมอธิบายเหตุผล  
ใหน้ักเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองใหม่ ต้ังใจดูแลอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความประพฤติท่ี
ดีงาม เพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 ผู้ขอรับการประเมินศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานใน
หน้าที่อุทิศตนแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ โดยการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาที่สอนทั้งใน
หนังสือระบบอินเตอร์เน็ต บทเรียนสำเร็จรูป โปรแกรมสื่อการสอน มาประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
สร้างและพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสม ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
ผู ้เร ียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ ้น รวมทั ้งการเข้าร่วมอบรม สัมมนา อบรม
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาตนเอง ศึกษาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาการสอนให้
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น  
 ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ท้ังงานการสอน งานท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ังของ
โรงเรียน ด้วยความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบงานสอนอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ 
ดูแล  เอาใจใส่นักเรียนในด้านการเรียน และความประพฤติ ให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความประพฤติท่ี
ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจให้เสร็จทันเวลา 
พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย และประหยัดโดยใช้ทรัพยากรในหน่วยงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในโรงเรียนด้วยการปิดน้ำ ปิดไฟ และปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน 
รวมถึงการรณรงค์และ ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟทุก
ครั้งก่อนออกจากห้องเรียน และปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้งานแล้วทันที   
 ผู้ขอรับการประเมิน นับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา รักษาศีล 5 อย่างสม่ำเสมอ หลีกเล่ียงอบายมุขทุกชนิด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อเพื่อนร่วมงานและนักเรียน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ให้กับ
นักเรียนทุกชั่วโมงที่สอน แสดงความเคารพโดยการไหว้ผู้ที่มีอาวุโสกว่า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การเวียนเทียนในวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา การแห่เทียนจำนำพรรษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ทำบุญตักบาตรในวันพระ  
ไปปฏิบัติธรรมเมื่อมีโอกาส แนะนำสั่งสอนให้นักเรียนได้ฝึกนั่งสมาธิในชั่วโมงโฮมรูม อบรมสั่งสอนให้
นักเรียนหลีกเลี ่ยงอบายมุขทุกชนิด ให้เป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีงาม มีความกตัญญูรู ้คุณ รู ้จักขอโทษ  



ให้อภัย เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และรู้จักช่วยเหลือสังคม ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมต่อเพื่อน
ร่วมงานและผู้เรียนเสมอ และได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ให้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ในโอกาสต่าง ๆ  
 
2.5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  (ระดับผลการประเมินตนเอง 
ระดับ 5) 
 ผู้ขอรับการประเมินประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ เพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้รับบริการ มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและ
ความสำคัญของวิชาชีพ มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพครู และปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ลูกศิษย์ ต้ังใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียนทุกคน   
 ผู้ขอรับการประเมินดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าท่ี 
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน โดยประพฤติ ปฏิบัติ
และวางตนให้เหมาะสมท้ังทางกาย วาจา ใจ เช่น แต่งกายสะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ มีกิริยาวาจาท่ี
สุภาพเรียบร้อย มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของศาสนา  
มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส ดำรงตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติการสอนด้วยความตั้งใจ เอื้ออาทรต่อศิษย์อย่างเสมอภาค  
 มีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว   
มีวิน ัยในตนเอง ตรงต่อเวลา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้อ ื ่น ใช้ถ้อยคำสุภาพ มีน้ำเสียงน่าฟัง  
 ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องท้ังในห้องเรียน ในท่ีประชุม และชุมชน ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียน 
ให้คำแนะนำ ตักเตือนนักเรียนท่ีพูดจาไม่สุภาพ ช่วยแก้ไขเมื่อนักเรียนใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องท้ังการเขียน
และการพูด เพื่อสร้างนิสัยการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง พยายามหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความ
แตกแยกในหมู่คณะ ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนจนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บริหาร และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่น นอกจากนี้ ผู้ขอรับการประเมินได้เข้าสอนและออกจาก
ห้องสอนตรงเวลาตามท่ีโรงเรียนกำหนด เอาใจใส่ สนใจและดูแลสถานท่ีทำงาน ห้องพักครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย 
2.6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม (ระดับผลการประเมินตนเอง 
ระดับ 5) 
 ผู้ขอรับการประเมินมีความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเสียสละ 
เกื้อกูลกัน  ประพฤติปฏิบัติงานอย่างกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ สุภาพเรียบร้อย 
ทำงานร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างราบรื ่นและประสบความสำเร็จจนได้ร ับการยอมรับจากหน่วยงาน  



หรือองค์กรที่เกี ่ยวข้อง  เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน ตลอดจน
กิจกรรมสำคัญของหน่วยงาน องค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นการให้บริการ 
ติดตาม ช่วยเหลือ ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  ให้การสงเคราะห์โดยไม่หวังสิ ่งตอบแทน  
ร่วมบริจาคเงินร่วมสมทบทำบุญโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ กฐิน ผ้าป่าสามัคคี บิดามารดานักเรียนเสียชีวิต 
บิดา มารดาของครูในโรงเรียนเสียชีวิต ศิษย์เก่าเสียชีวิต ผู ้ขอรับการประเมินได้เสียสละเวลา และ
เสียสละเงิน ในการร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วยเหลือเพื่อนครูในด้าน
การแก้ไขปัญหางานวิชาการ ให้คำแนะนำเพื่อนครูอย่างกัลยาณมิตร ได้ร่วมวางแผน ร่วมปรับปรุง 
พัฒนาผลงานของหมู่คณะทั้งในและนอกกลุ่มสาระฯ ทุกขั้นตอน ด้วยความเต็มใจ บริสุทธิ์ใจ จนทำให้
งานประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และได้ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ในชุมชน  ท่ีอาศัยอยู่ เช่น 
งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานอุปสมบทและงานฌาปนกิจศพ เป็นต้น 
 ผู้ขอรับการประเมินรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสมศักดิ์ศรีของการเป็นครู ซึ่งอาชีพครูจะได้รับการยกย่อง  
หรือเชิดชูเกียรติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตนของเรา  คนที่ใกล้เรามากที่สุด คือนักเรียน  
เราต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นักเรียนเห็นอย่างไร เขาก็จะไปพูดหรือเล่าให้ผู้ปกครองฟังเช่นนั้น  
การเยี ่ยมบ้านนักเรียน เพื ่อปรึกษาพูดคุยกับผู ้ปกครอง ในการช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน  
ทำให้ผู้ปกครองยกย่อง และเชิดชูเกียรติได้เช่นเดียวกัน ท่ีเอาใจใส่และดูแลลูกหลานของเขาอย่างใกล้ชิด  
การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันไหว้ครูในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนไหว้ และ
บูชาครู ซึ่งแสดงถึงความอ่อนน้อม กตัญญู รู้คุณ กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และผลจากการที่ผู้
ขอรับการประเมินประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และสมศักดิ์ศรีของการเป็นครู  
 ผู้ขอรับการประเมินมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของครู ศักยภาพของนักเรียน งานหรือกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้นอย่างเต็มใจ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ให้การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ตามความเหมาะสมที่เราจะ
สามารถช่วยได้  โดยไม่ต้องคอยให้เขาขอความช่วยเหลือ เห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว ร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือแก่ชุมชน แก่เพื่อนร่วมงาน
ด้วยความเต็มใจ ทั้งด้านกำลังกาย และกำลังทรัพย์ได้ช่วยเหลือทุนทรัพย์สิ่งของแก่เพื่อนครูตามโอกาส 
บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน
อื่น  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรม งาน โครงการที่โรงเรียน จัดอย่างเต็มใจ ปฏิบัติงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือผู้เรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยความเต็มใจ และมีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่นร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่นอย่าง 



สม่ำเสมอ อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่มาขอใช้สถานที่  หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังเสียสละเวลาและอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุด โดยปฏิบัติงาน
อย่างไม่คำนึงถึงเวลาราชการเท่านั้น แต่จะยึดความสำเร็จของส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง   

 
 
 
ลงช่ือ            ผู้รายงาน 

 (นายพงษ์วิศิษฐ์  ปะนัดถา) 
     ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 

ลงช่ือ   ผู้รับรองรายงาน 
      (นางศิริภร  วาลมูลตรี) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

              

ลงช่ือ           ผู้รับรอง
รายงาน 
      (นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง) 
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                                                   

ลงช่ือ                  ผู้รับรองรายงาน 
 (นางปราณี   รัตนธรรม) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 

- สำเนาคำส่ัง 
- สำเนาเกียรติบัตร  ประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร 
- สำเนาโล่รางวัล 
- สำเนารูปภาพกิจกรรม 
- อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรยีนนาเชอืกพิทยาสรรค์
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



ชื่อ – นามสกลุ : นายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย 

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต าแหน่ง : ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์
วัน / เดือน / ปี เกิด : 2 เมษายน 2540
วัน / เดือน / ปี บรรจุเข้ารับราชการ : 1 ธันวาคม 2563
ปฏิบัติการสอน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ปฏิบัติงานพิเศษ : งานแผนงานและยทุธศาสตร์ 

กลุ่มบริหารงานแผนงาน ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ



การลา
ลาป่วย ลากิจ ลา

อุปสมบท
ลาคลอด มาสาย

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน

รวม - - - - - - - - - -

รวมทั้งสิ้น จ านวน......0.....ครั้ง   จ านวน.....0....วัน



ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ที่ ชั้นที่สอน วิชาที่สอน จ านวนคาบ/
สัปดาห์

จ านวน
นักเรียน

1 ม. 3/1 - 3/6 ภาษาไทยพืน้ฐาน (ท23102) 18 202
3 สวดมนต์ 1 36
4 ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 1 36
5 ชุมนุมเสียงสือ่สาร 2 23

6 กิจกรรมยุวกาชาด 1 84
7 PLC ระดับชั้น ม.3 1 -
8 สอนเสริมวิชาการ 2 36
9 กิจกรรม 5 ส 1 36

10 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 1 36
รวม 28 489



งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่แผนงานและยุทธศาสตร์
เลขานุการ ระดับชั้น ม.3

ผู้น ายุวกาชาด หน่วยสีชมพู
ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียน ม.3/4

ครูเวรประจ าวันศุกร์
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย



งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนงานและยุทธศาสตร์

งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รบัมอบหมาย



การจัดท าหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ รหัสวิชา สาระการเรียนรู้/
รายวิชา ระดับชั้น จ านวน/

แผน

1 ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 47

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดการจัดการเรียนรู้



การผลิตสื่อ / นวัตกรรม 

ที่ ชื่อสื่อ/นวัตกรรม จ านวน (ชิ้น)

1 โดมิโน ค าราชาศัพท์ 2

2 สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ ระดับภาษา 1

3 บัตรค า เร่ือง ค าทับศัพท์ ค าราชาศัพท์ 1

4 เกมถอดสระศัพท์วิชาการ 1

5 วีดิทัศน์ บทละครพูด เร่ือง เห็นแก่ลูก 1



การผลิตสื่อ / นวัตกรรม 

ที่ ชื่อสื่อ/นวัตกรรม จ านวน (ชิ้น)

6 วีดิทัศน์ เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ 4

7 เกม ถอดรหัสดาวินชี 1

8 สื่อ PowerPoint ประกอบการสอน 12

9 แบบฝึกหัดประกอบการสอน 1

10 บทเรียนออนไลน์ 1



ตัวอย่างการผลิตสื่อ / นวัตกรรม 

โดมิโนค าราชาศพัท์ เกมถอดสระศพัทว์ิชาการ วิดิทัศน ์เร่ือง เห็นแก่ลูก

ตัวอย่างสือ่ PowerPoint เกมปริศนาดาวินชี



วิจัยในชั้นเรียน

ที่ เร่ือง ระดับชั้น
1 การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โดยใช้
วิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ม.3

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน



การพัฒนาตนเอง

เร่ือง สถานที่ หน่วยงานที่จัด
การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละ
ผู้บังคับบัญชายวุกาชาด 

หลักสูตร ครูผู้สอนยวุกาชาด
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานความร่วมมอื
กับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ระบบออนไลน์

ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา 
(องค์การมหาชน)



การพัฒนาตนเอง
เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด

การฝึกอบรมหลักสตูรสจุริต
ส าหรับข้าราชการ

ระบบออนไลน์ เครือข่ายสุจริตไทย

การทดสอบวัดความรู้ เร่ือง ความรู้
พื้นฐานด้านการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระบบออนไลน์

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา

มหาสารคาม

การฝึกอบรมพัฒนาและทดสอบ
ความรู้การจัดหลักสตูร
สถานศกึษาและประเมนิหลักสตูร

ระบบออนไลน์
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศกึษา
ล าพูน เขต 2



การพัฒนาตนเอง

เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด
ผ่านการประเมนิความรู้ระดบัดี
เยี่ยม ในกิจกรรมวนัภาษาไทย
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

ระบบออนไลน์
โรงเรียนเศรษฐบุตร

บ าเพ็ญ

ผ่านการทดสอบวัดความรู้ กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ (E-book) 
เรื่องวันสุนทรภู่

ระบบออนไลน์

ศูนย์การศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอสาม

พราน



การพัฒนาตนเอง



การพัฒนาตนเอง



การจัดการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน



การจัดการเรียนรู้ออนไลน์



การจัดการเรียนรู้ออนไลน์



การจัดการเรียนรู้ออนไลน์



การจัดการเรียนรู้ออนไลน์



การจัดการเรียนรู้ออนไลน์



ผลงานผู้เรียน

วีดิทัศน์ท านองเสนาะ แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ตัวอย่างผลงานค าราชาศัพท์

ตัวอย่างผลงานโฆษณา ตัวอย่างผลงานบทพากษ์เอราวัณ ตัวอย่างผลงานสุนทรียรส



ด้านที่ ๑ ด้านการปฏบิัติตน

วินัยและการรักษาวินยั คุณธรรม  จริยธรรม 



ด้านที่ ๑ ด้านการปฏบิัติตน

จรรยาบรรณวิชาชีพ การด ารงชวีิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง



ด้านที่ ๑ ด้านการปฏบิัติตน

จิตวิญญาณความเป็นครู จิตส านึกความรับผิดชอบ
ในวิชาชพีครู 



ด้านที่ 2 ด้านการปฏบิัติงาน

การจัดการเรียนการสอน 



ด้านที่ 2 ด้านการปฏบิัติงาน

การจัดการเรียนการสอน 



ด้านที่ 2 ด้านการปฏบิัติงาน

การบริหารจัดการชัน้เรียน 

หนึ่งห้องเรียน 
หนึ่งโครงงานคุณธรรม



ด้านที่ 2 ด้านการปฏบิัติงาน

การพัฒนาตนเอง 



ด้านที่ 2 ด้านการปฏบิัติงาน

การท างานเป็นทมี



ด้านที่ 2 ด้านการปฏบิัติงาน

งานกิจกรรมตามภารกจิบริหารงานของสถานศกึษา 



ด้านที่ 2 ด้านการปฏบิัติงาน

งานกิจกรรมตามภารกจิบริหารงานของสถานศกึษา 



ด้านที่ 2 ด้านการปฏบิัติงาน

การใช้ภาษาและเทคโนโลยี


