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รายงานผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีครู 
บทนำ 
  การจัดกระบวนการเรียนรูเปนภาระงานของครูท่ีตองรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเปนไปตาม
เจตนารมณของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีท้ังความรู ความคิดความสามารถ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสำคัญท่ีสุด 
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาคนเอง สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 เรื่อง แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ขอ 
4 แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการ คือ การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยาง
สมดุล รวมท้ังใหมีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคนเกง สามารถ
ดำเนินไดอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานความเปนไทย เปนผูท่ีมีความสามารถพ่ึงตนเองได ครูผูสอนนอกจากจะ
มีหนาท่ีจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพผูเรียนแลวยังตองดูแลนักเรียนตามบทบาทครูท่ี
ปรึกษา การใหความรวมมือกับโรงเรียนสนับสนุนการจัดการศึกษา  รวมท้ังรับผิดชอบงานพิเศษอ่ืน ๆ อีกดวย 
ท้ังนี้เพ่ือใหโรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
  1. เพ่ือศึกษา บทบาท การปฏิบัติหนาท่ีครูในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน 
  2. เพ่ือประเมินการปฏิบัติหนาท่ีครูในการจัดกระบวนการเรียนรู การดูแลความประพฤติผูเรียน การ
ปฏบิัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
เปาหมายการปฏิบัติงาน 
  1. เพ่ือใหการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา มุง
พัฒนาผูเรียนแบบองครวม เปนคนดี มีความรู ความสามารถ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทำงาน มี
คุณธรรม มีจิตสำนึก ในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการทำงาน เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 
  2. ดูแลความประพฤติของผูเรียนคุณธรรม และจริยธรรม  คือ มีวินัย รูจักมารยาทไทย สะอาดกาย 
สะอาดใจ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัตงิานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรุจิรา  ทองศรีสุข  
ตำแหนง......ครู  ค.ศ....๒......วิทยฐานะ...ชำนาญการ...... 

++++++++++++++++++++++++ 
สวนที่  1  ขอมูลพ้ืนฐาน 
1.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

  ชื่อ  ...นางสาวรจุิรา........... นามสกุล.......ทองศรีสุข........ 
  อายุ  ...๓๕....ป    อายุราชการ.....๗......ป 
 คุณวุฒิทางการศึกษา...วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาสำหรบัครู.. 
  ตำแหนง ..คร.ู. วิทยฐานะ  ..ชำนาญการ..  ตำแหนง เลขท่ี  ...๕๗๖๖.... 
  สถานศึกษา    โรงเรียนปยะมหาราชาลัย    อำเภอ/เขต ..เมืองนครพนม....  
        สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   รับเงินเดือนอันดับ ...ค.ศ.๒....... ข้ัน ..๒๖,๙๖๐...บาท 
1.2 การรับราชการ 
  1. เริ่มรับราชการในตำแหนง ..ครูผูชวย... เม่ือวันท่ี  .๑๖... เดือน .พฤศจิกายน.. พ.ศ. ...๒๕๕๕.. 
  2. เคยดำรงตำแหนง/วิทยฐานะ ท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ป ตำแหนงและวิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

อันดับ ข้ัน (บาท) 
16 พ.ย. ๕๕ ครูผูชวย - ๙,๑๔๐ 
๑๖ พ.ย. ๕๗ คร ู ค.ศ.๑ ๑๙,๑๐๐ 
๑๙ พ.ย. ๖๑ คร ู ค.ศ. ๒ ๒๔,๗๕๐ 

 
 

  3. ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน เม่ือวันท่ี  ..๓... เดือน ...พฤษภาคม..... พ.ศ. ..๒๕๖๒.... 
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1.3 ขอมูลเกี่ยวกับเวลาการมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ (1  ตุลาคม  2562  ถึง 31  มีนาคม  2563) 

วัน เดือน ป 

ท่ีลา 

ลาปวย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครัง้ วัน ครั้ง วัน 

๒๖-2๗ ต.ค. ๖๒ - - ๑ ๒ - - - - - - 

28 ต.ค. ๖๒ 1 1 - - - - - - - - 

๒-๓ มี.ค.๖๓ - - 1 2 - - - - - - 

รวม 1 1 2 4 - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น จำนวน......3..........ครั้ง   จำนวน......5..........วัน 

1.4 ประวัติการเล่ือนข้ันเงินเดือน (๒ ปยอนหลัง) 
วัน/เดือน/ป ตำแหนง/วิทยฐานะ การเลื่อนขัน้ 

0.5/1.0/1.5 
เงินเดือน หมายเหตุ 

๑ เมษายน ๒๕๖๑ คร/ูชำนาญการ ๐.๕ ๒๓,๑๘๐  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คร/ูชำนาญการ ๑.๐ ๒๔,๗๕๐  
๑ เมษายน ๒๕๖๒ คร/ูชำนาญการ ๓.๓๑% ๒๕,๗๕๐  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ คร/ูชำนาญการ ๔.๐% ๒๖,๙๖๐  

1.5  ดานปฏิบัติการสอน  (1  ตุลาคม  2562  ถึง 31  มีนาคม  2563) 
 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ัน 
จำนวน
หอง 

จำนวนช่ัวโมง / 
สัปดาห 

1 ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยาเพ่ิมเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ๒,๖,7,๘ ๔ ๑๒ 
2 ว๓๐๒๙๑ โครงงานวิทยาศาสตร ๒, ๓ ๒ ๒ 
      
      
      
      

      
      

รวม ๖ ๑๔ 

 

1.6  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีปฏิบัติการพัฒนาผูเรียนตลอดปการศกึษา  2562 
 

ท่ี กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และชุมนุม 
ช้ัน /
หอง 

จำนวน
นักเรียน 

ผาน ไมผาน 

จำนวน
คาบ/

สัปดาห 
1 เนตรนารี ม.1 2, ๓ 1๖ 1๖ ๐ ๑ 

2 เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน4 ม.5 2 15 15 ๐ ๑ 

3 ชุมนุมวิทยาศาสตร  ๖ ๕, ๖ ๑๕ ๑๕ ๐ ๒ 
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1.7  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   ทำหนาท่ีครูท่ีปรึกษาชั้น..๕/๒... ครูท่ีปรึกษารวม....นางสุคนธ  ศรีมีชัย....... 
   จำนวนนักเรียน....๓๐........... คน (นักเรียนชาย....๘......คน นักเรียนหญิง..๒๒...คน) 
   ดูแลหองเรียน หอง...๑๔๒๗....อาคารกันเกรา.............................................................................................. 
   หนาท่ีครูเวรประจำวัน วัน..จันทร................................................................................................................... 
   ดูแลเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (ระบ)ุ...ประตู ๔...................................................................................................... 
1.8 (งานสนับสนุนการสอนท่ีไดรับมอบ) 

สวนที่ 2  ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน(จำนวน ๗๐ คะแนน) 

(1 ตุลาคม 2562 – 7 มีนาคม 2563 และคาดวาจะเกิดข้ึนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563) 
1. ดานการจัดการเรียนการสอน  (ใหครูผูสอนรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามตัวชี้วัด

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู สายครูผูสอน) 

1.1  การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 

รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

๑.วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  ระดับกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

2.จัดทำคำอธิบายรายวิชา  โครงสรางรายวิชา ปรับปรุงหนวย

การเรียนรู  ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู ตารางแบบวัดผลและ

ประเมินผลระหวางภาคเรียนตอปลายภาคเรียนในรายวิชาท่ี

ตนเองรับผิดชอบ   

-หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด ในรายวิชา
เพ่ิมเติม   

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ี งานท่ีไดรับมอบหมาย กลุมงาน 
1 หัวหนางานพัฒนาหลักสตูร วิชาการ 
2 หัวหนางานประกันคุณภาพ วิชาการ 

3 งานวเิทศสัมพันธโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร วิชาการ 

4 งานหองเรียนพิเศษ Education Hub วิชาการ 

5 งานรับนักเรียน วิชาการ 

6 ครูท่ีปรึกษา ม. ๕/๒ บริหารท่ัวไป 
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1.2  การจัดการเรียนรู 

 1.2.1  การออกแบบหนวยการเรียนรู 

รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

๑. ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

๒. จัดทำโครงสรางรายวิชาและแนวการสอน 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

๓. กำหนดอัตราสวนคะแนนระหวางปกับปลายป 

๔. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู 

-แผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
-แนวการสอน (Course Syllabus) 
-ผงัการออกขอสอบ(Test Blue Print) 
 

1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอน 

รายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ  
 
ท่ี 

 
รายการ 

จำนวน 
ช่ัวโมง 
ท้ังหมด 

จำนวน 
หนวยการ 

เรียนรู 

จำนวน
แผน 

ท้ังหมด 
1  แผนการจัดการเรียนรู      โครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา..ว๓๒๒๔๒... ชื่อวิชา...ชีววิทยา เพ่ิมเติม ๓.... 
๕๔ ๕ ๒๑ 

2  แผนการจัดการเรียนรู      โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา..ว๓๗๒๙๑... ชื่อวิชา..โครงงานวิทยาศาสตร ๒.... 

๔๐ ๑๐ - 

  

1.2.3  กลยุทธในการจัดการเรียนรู 

 รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

๑. แบงกลุมนักเรียนตามผลการเรียน 

๒. นั่งเรียนตามกลุมท่ีจัดไว  

๓. ใชกระบวนการกลุมใน การตอบปญหา  การทดลอง 

อภิปราย สรุปผลการทดลอง และนำเสนอผลการทดลอง การ

ใชคำถามข้ันสูง การนำเสนอ concept map 

๔. ใหขวัญและกำลังใจ โดยมอบรางวัลหรือคำชมเชยเม่ือ
นักเรียน ตอบปญหาหรือนำเสนอขอมูลไดถูกตอง 
๕. ตั้งคาเปาหมายการสอนตามขอตกลงของกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 
๖. เม่ือนักเรียนไมผานตามท่ีตั้งไวในการสอบทุกครั้งใหมีการ 
สอนเพ่ิมเติม ศึกษาเพ่ิมเติม แลวทำการสอบแกไข 

- แบบบันทึกผลหลังสอน 
- แบบบนัทึกการใชสื่อ 
- สื่อการสอน 
- ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน 
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1.2.4  คุณภาพผูเรียน 

  1.2.4.1  ผลสมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี..๒. ปการศึกษา..๒๕๖๒.. 
 

รหัสวิชา/รายวิชา 
จำนวนนักเรียนท่ีไดรับผลการเรียน(คน)  

รวม 

รอยละของ
ผูเรยีน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส ผาน 
1 - 4 

0,
ร,ม
ส 

ว๓๒๒๔๒ 
ชีววิทยาเพ่ิมเติม๓ 

1 8 11 21 28 38 16 21 0 1 145 99.4 0.6 

ว๓๐๒๖๑ 
โครงงาน
วิทยาศาสตร๒ 

0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 100 0 

รวม 1 8 11 21 28 38 16 21 0 1 156 99.4 0.6 

คิดเปนรอยละ 0.6 5.2 7.1 13.5 18.1 24.5 10.3 20.6 0 0.6 100 99.4 0.6 

การอภิปรายผล (SD และ  CV) 
1. รายวิชา..ชีววิทยาเพ่ิมเติม๓..รหัส...ว๓๒๒๔๒..... 
       SD  =    ๐.86    แปลผลวา  นักเรียนมีคะแนนเกาะกลุมอยูในเกณฑปานกลาง 
       CV  =    ๐.32   แปลผลวา  ผลคะแนนมีความเชื่อถือมาก   (ไมเกิน ๑๐) 
2. รายวิชา..โครงงานวิทยาศาสตร๒..รหัส...ว๓๐๒๖๑.... 
       SD  =    ๐.00    แปลผลวา  นักเรียนมีคะแนนเกาะกลุมเดียวกัน 
       CV  =    ๐.00   แปลผลวา  ผลคะแนนมีความเชื่อถือ  (ไมเกิน ๑๐) 
  

 รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

๑. รวบรวมขอมูลจากการทดสอบรายวิชาตาง ๆ (แบบ

บันทึกคะแนนท่ีสรางเอง) 

๒. กรอกขอมูลลงในระบบ  SGS 

๓. นำผลสรุปของขอมูลแตละรายวิชา กรอกในระบบ 

โปรแกรมสำเนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (ไดรับความ

อนุเคราะหจากครูรสุวิน)  

๔.แปลผลจากคาท่ีได นำไปพัฒนาการเรียนการสอน 

-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการสอน วิชาชวีวิทยา 
เพ่ิมเติม ๓ ว๓๒๒๔๒ 
และวิชาโครงานวิทยาศาสตร๒ ว๓๐๒๙๑  
ผูเรียนรอยละ ๗๓.๐๘ ไดคะแนนสูงกวาคา
เปาหมายของกลุมสาระวิทยาศาสตร (คา
เปาหมาย ๒.๕) 
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1.2.4.2  คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของผูเรียน 

 รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

๑.สังเกตและบันทึกพฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรียน  เชนการ

รวมกระบวนการกลุม  การตอบคำถาม  การสงงาน เปนตน 

๒.กรอกขอมูลลงในระบบ  SGS 

๓.นำผลสรุปของขอมูลแตละรายวิชา กรอกในระบบ 

โปรแกรมสำเนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ไดรับความ

อนุเคราะหจากครูรสุวิน)  

๔.แปลผลจากคาท่ีได นำไปพัฒนาเนนคุณธรรมนักเรียน 

-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการสอน วิชาชวีวิทยา 
เพ่ิมเติม ๓ ว๓๒๒๔๒ 
และวิชาโครงานวิทยาศาสตร๒ ว๓๐๒๙๑  
ผูเรียนรอยละ ๑๐๐ ผานในระดับดีเยี่ยมของการ
ประเมินคุณลักษณะท่ีพึบประสงค 
 
 

 

1.3  การสรางและหรือพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหลงเรียนรู 

ท่ี ประเภทสื่อ จำนวน ใชสอนเรื่อง 
1 PowerPoint ๕ การยอยอาหาร การหายใจ ระบบ

หมุนเวียนสาร ระบบภูมิคุมกัน ระบบ
ขับถาย 

2 ใบกิจกรรม ๒๑ การยอยอาหาร การหายใจ ระบบ
หมุนเวียนสาร ระบบภูมิคุมกัน ระบบ
ขับถาย 

3 ยูทูปเรื่องลองผาหัวใจหมูดูกันเถอะ ๑ โครงสรางของหัวใจ 
 

 รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

๑. ศึกษาสาระการเรียนรู 

๒. จัดทำใบงานใหสอดคลองกับตัวชี้วัด 

๓. ใหนักเรียนฝกทำเปนรายตัวหรือรายกลุม 

๔. นักเรียนสืบคนทางอินเตอรเน็ต 

๕. ทำสื่อท่ีนักเรียนสามารถเปดดูไดทุกเม่ือเชน ยูทูป 

-การเรียนการสอนโดยใชโปรเจกเตอร 
-ผลงานของนักเรียนท่ีเกิดจากการคนควาทาง
อินเตอรเน็ต 
- ลิงคสื่อยูทูป 
https://youtu.be/9UJRMTxYmo  

 

 

1.4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

   1. บันทึกผลการจัดการเรยีนรูตามตัวช้ีวัด 
   ๒. บันทึกการเรียนรู (K) 
   ๓. บันทึกทักษะกระบวนการ (P) 
   ๔. บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

-แบบบนัทึกผลหลังสอน 
 

https://youtu.be/9UJRMTxYmo
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1.5  ศึกษา  วิเคราะห สังเคราะห  และหรือวิจัย  เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผลตอ 

คุณภาพผูเรียน 

ท่ี ชื่อผลงานวิจยั แกปญหาเรื่อง 
1 สะเต็มศึกษา  - จัดสภาพหองเรยีนใหเปน Active learning 

- พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
- พัฒนาทักษะการ อาน เขียน คิดวิเคราะหและสื่อความ 
- สงเสริมความกลาแสดงออก  
- แกปญหาการเขาสังคมใหกับเด็กท่ีชอบปลีกตัวอยูคน
เดียว 

สอนซอมเสริมนักเรียน..๒... คาบ จำนวนนักเรียน...๕.. คน 
ว.ด.ป. รายวิชาท่ีซอมเสริม เรื่อง จำนวนคาบ จำนวนนักเรียน 

 ชวีวิทยาเพ่ิมเติม ๓ ระบบหมุนเวียน ๒ ๕ 
รวม ๒ ๕ 

 

รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

- ทดสอบ และพบนักเรียนท่ีมีปญหาในเนื้อหา 

- นัดเวลาวางเพ่ือทบทวนบทเรียน 

- ภาพถาย 

2.  ดานท่ีการบริหารจัดการช้ันเรียน 

2.1  การบริหารจัดการช้ันเรียน  และการจัดทำขอมูลสารสนเทศ 

รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

   ๑.  จัดบรรยากาศของช้ันเรียนใหนาอยู  ตั้งเวรทำความสะอาด 

   ๒.  เลือกหัวหนาช้ันและรองหวัหนาช้ันเปนผูประสานงาน 

   ๓.  รายงานผลการจดัการเรียนรูลงในระบบ  SGSและบันทึกลงใน

แบบสรุปผลการวัดประเมินผล 

 

-แบบบนัทึกการทำความสะอาดหอง  

-แบบสรปุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

วิเคราะหผูเรียนเปนรายบคุคล, จัดทำและบันทึกขอมูล, เยี่ยม

บาน, และประชุมผูปกครอง  ประสานงานและแจงทางไลน

กลุมผูปกครอง 

การประเมินตนเอง SDQ  (นักเรียน) 
-การประเมิน SDQ  (ครูท่ีปรึกษาประเมิน) 
-การประเมิน SDQ  (ผูปกครอง) 
-รายงานสรุปแยกนักเรียนตามกลุมตางๆ SDQ 

-รายงานการเยี่ยมบาน 

-รายงานการประชุมผูปกครองม.๕/๒ 
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3.  ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

3.1  การพัฒนาตนเอง 

 
สรุปผลการอบรม/พัฒนา .......๒........ครั้ง.......๔๔.......ชั่วโมง 

3.1.1.  พัฒนาตนเองดานเทคโนโลยี 
     สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรม  Microsoft Word    Excel    Power Point    

อยูในระดับ  (ดี พอใช ตองพัฒนา).....ดี.......................................................................................................... 
       โปรแกรมอ่ืน ๆ (ใหระบุ)...SGS...อยูในระดับ (ดี พอใช ตองพัฒนา).....ดี............ 
 

3.2  การพัฒนาวิชาชีพ 

สรุปผลการอบรม/พัฒนา ...๒๙..ครั้ง...๕๘...ชั่วโมง 
 

3.2.1  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานดีเดน (ส่ือ, นวัตกรรม, งานวิจัย, รางวัลตาง ๆ คณะทำงานฯ) 
  1) ..การสรางสื่อโดยใช ยูทูป ลิงคสื่อยูทูป https://youtu.be/9UJRMTxYmo  

  2) ..คณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร โลก และอวกาศ  
  3) ..คณะทำงานกิจกรรมครูไทยรวมใจสูมาตรฐานสากล งาน ๓ ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจาฟา สู
โอลิมปกวิชาการ 

๔)...คณะทำงานกิจกรรมเด็กไทยมาจากไหนก็เกง งาน ๓ ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจาฟา โอลิมปก
วิชาการ 

๕)...เปนวิทยากรการอบรมหลักสูตรโอลิมปกวิชาการ คาย ๑ สอวน. วชิาชีววิทยา 
๖)...คณะทำงานการอบรมหลักสูตรโอลิมปกวิชาการ คาย ๑ สอวน. วชิาชีววิทยา 
 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป เรื่องท่ีรับการอบรม/พัฒนา สถานท่ีจัดอบรม หนวยงานท่ีจัด 
จำนวน 
ช่ัวโมง 

1 ๒๒-๒๔ พ.ย. 
๖๒ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาครผููสอนวิชา
วิทยาศาสตร โลก และ
อวกาศ (ดาราศาสตร) 

โรงแรมชลจันทร 
พัทยา บชี รีสอรท 
จ.ชลบุรี 

สพฐ. รวมกับ     
สอวน. 

๒๔ 

๒ ๒๐-๒๑ ธ.ค. 
๖๒ 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ปฏบิัติธรรมเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน ป
การศึกษา ๒๕๖๒ 

วัดนอยโพธิ์คำ โรงเรียนปยะมหา
ราชาลัย 

๒๐ 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป เรื่องท่ีรับการอบรม/พัฒนา สถานท่ีจัดอบรม หนวยงานท่ีจัด 
จำนวน 
ช่ัวโมง 

 ตลอดภาค
เรียน 

PLC กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

กลุมสาระฯ กลุมสาระ ๓๐ 

 ตลอดภาค
เรียน 

PLC STEM  หองเรียน Ed-
Hub 

หองเรียนพิเศษ 
Ed-Hub 

๒๘ 

https://youtu.be/9UJRMTxYmo
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3.2.2  รางวัลท่ีตนเองไดรับ (ในรอบ 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31  
มีนาคม 2563) 

ท่ี รางวัล หนวยงานท่ีจัด ระดับ จังหวัด/ภาค/ชาติ 
๑ ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ

เหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

สพม. ๒๒ จังหวัด 

 
 4.  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 4.1  งานพิเศษ   

หนาท่ี/รายการปฏิบัติ ผลงานการปฏิบัต ิ
๑. งานพิเศษ งาน หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
    กลุมงาน  กลุมบริหารวิชาการ 
    หนาท่ี/รายการปฏิบัติ 
    จัดเตรียม จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประสานงาน
กับครูผูสอนเก่ียวกับรายวิชาท่ีเปดสอนแตละภาคเรยีน 

- ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปดตามหลักสูตร 
- สำรวจคาบสอน วิชาท่ีสอน และครูผูสอนตามกำหนด 
 

๒. งานพิเศษ งาน  การรับนักเรียน 
    กลุมงาน  กลุมบริหารวิชาการ 
    หนาท่ี/รายการปฏิบัติ 
    ดำเนินการรับนักเรียนในทุกข้ันตอน ตามคำสั่งท่ี
ไดรับมอบหมาย 

    - รายงานการรับนักเรยีน 
 

3. งานพิเศษ งานหัวหนางานประกันคุณภาพ 
    กลุมงาน.บริหารวิชาการ. 
    หนาท่ี/รายการปฏิบัติ 
    จัดทำคำสั่งใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือจัดทำ SAR ของสถานศึกษาเพ่ือ
รายงานตอ สพม. 

- จัดทำการประชาวิจารณการใหคะแนนและระดับ
คุณภาพตนเองตามมาตรฐาน 
- จัดทำประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน 
- จัดทำคำสั่งประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- จัดทำ SAR ของสถานศึกษาเพ่ือรายงานตอ สพม. 

๔. งานพิเศษ งาน   ท่ีปรึกษา ม.๕/๒ 
    กลุมงานกลุมบริหารท่ัวไป 
    หนาท่ี/รายการปฏิบัติ 
    ทำระเบียนสะสม  วิเคราะหผูเรียน SDQ 
  เยี่ยมบาน ประชุมผูปกครอง   เก็บเงินคาบำรุง
การศึกษา  จายเงินอุปกรณการเรียน 

-ระเบียนสะสม  
- วิเคราะหผูเรียน SDQ 
- รายงานเยี่ยมบาน ประชุมผูปกครอง   
-  เก็บเงินคาบำรุงการศึกษา 
-  จายเงินอุปกรณการเรียน 
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4.2 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายตามคำส่ัง (โรงเรียน/เขต/อ่ืน ๆ)  
 

ท่ี เลขท่ีคำส่ัง เรื่อง วัน/เดือน/ป หนวยงาน 

1. 307/2562 มอบหมายหนาท่ีปฏิบัติการสอนประจำป 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

16 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

2. 308/2562 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันปย
มหาราช ประจำป 2562 และงาน 110 ป 
ราตรีฟา-ชมพู 

16 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

3. 309/2562 แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานตางๆ 16 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 
4. 310/2562 แตงตั้งครูท่ีปรึกษานักเรียน ภาคเรียนท่ี 

2 ปการศึกษา 2562 
15 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

5. 311/2562 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการวัยใสใสบาตร 

16 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

6. 312/2562 แต งตั้ งคณะกรรมการรับเงินค าบำรุ ง
การศึกษา ภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา 
2562 

16 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

7. 313/2562 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน แขงขัน
กีฬาภายใน ประจำปการศึกษา 2562 

21 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

8. 314/2562 แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมิน
และนำเสนอผลงานในการประเมินภายนอก 
รอบ 4 (2559-2563) 

24 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

9. 326/2562 แตงตั้ งใหครู นักเรียน และบุคลากรไป
ราชการงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ครั้ งท่ี  69 ป
การศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

10. 327/2562 แตงตั้งบุคลากรปฏิบั ติหนาท่ีเวรประตู
โรงเรียน ประจำภาคเรียนท่ี 2/2562 

29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 
 

11. 334/2562 แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการตอนรับ
คณะกรรมการประเมินภายนอก รอบ 4 
(2559-2563) 

2 พฤศจิกายน 
2562 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 
 
 

12.  340/2562 แตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือเขารวมพิธีใน
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 

20 พฤศจิกายน 
2562 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 
 

13. 350/2562 แตงตั้งคณะกรรมการจายเงินคาอุปกรณ
การเรียน ภาคเรียนท่ี  2 ป การศึกษา 
2562 

28 พฤศจิกายน 
2562 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 
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ท่ี เลขท่ีคำส่ัง เรื่อง วัน/เดือน/ป หนวยงาน 

14. 352/2562 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย เขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุธ กิจกรรมสมาธิเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน ปการศึกษา 2562 

2 ธันวาคม 2562 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

15. 356/2562 การวัดผลกลางภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา 
2562 

16 ธันวาคม 
2562 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

16. 358/2562 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม
สรางขวัญกำลังใจใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สงทายป เกา ตอนรับป ใหม  
2563 (ปลอดอบายมุข) 

19 ธันวาคม 
2562 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

17. 008/2563 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป 
2563 สนามสอบโรงเรยีนปยะมหาราชาลัย 

9 มกราคม 2563 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

18. 18/2563 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 1 
หองเรียน 1 กิจกรรม (1 class 1 act) 

9 มกราคม 2563 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

19. 19/2563 แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หองเรียนพิเศษ 
Ed-HuB, MEP, วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (SC), หองเรียน
พิเศษ SC-ICT และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (SC), MEP, 
Science-Gifted, Language-Gifted ป
การศึกษา 2563 

14 มกราคม 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

20. 20/2563 แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในการกำกับหองสอบระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ปการศึกษา 2563 (หองเรียนพิเศษ) 

14 มกราคม 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

21. 21/2563 แตงตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน
หองเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และนักเรียน
โควตา ม.3 (เดิม) ปการศึกษา 2563 

14 มกราคม 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

22. 22/2563 แตงตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนชำระคา
เรียนหองเรียนพิเศษ Ed-HuB, MEP, SC, 
SC-ICT, SC-G, LG ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 
2563 
 

14 มกราคม 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 
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ท่ี เลขท่ีคำส่ัง เรื่อง วัน/เดือน/ป หนวยงาน 

23. 23/2563 แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ป
การศึกษา 2563 (หองเรียนปกติ) 

14 มกราคม 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

24. 24/2563 แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในการกำกับหองสอบระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ปการศึกษา 2563 (หองเรียนปกติ) 

14 มกราคม 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

25. 25/2563 แตงตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน
หองเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
และชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  4 ปการศึกษา 
2563 

14 มกราคม 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

26. 26/2563 แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ปการศึกษา 2563  

14 มกราคม 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลยั 

27. 27/2563 แต งตั้ งค ณ ะก รรม ก าร คั ด เลื อ ก ผู ท ำ
คุณประโยชน ให แก กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำป 2563 

14 มกราคม 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

28. 33/2563 ใหบุคลากรตรวจขอสอบ โควตา ม.3 และ
จัดทำ ต.2 ข ปการศึกษา 2563  

22 มกราคม 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

29. 34/2563 แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน ปการศึกษา 2563 

21 มกราคม 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

30. 40/2563 แตงตั้งคณะกรรมการการประเมิน SDQ 
นักเรียน ประจำปการศึกษา 2563 

21 มกราคม 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

31. 53/2563 แตงตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบการเดิน
ทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ประจำปการศึกษา 2562 

6 กุมภาพันธ 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

32. 63/2563 การแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการตอนรับ
อาจารย นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

กุมภาพันธ 2563 โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

33. 66/2563 การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2562 

7 กุมภาพันธ 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 

34. 74/2563 แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในการออกขอสอบ จัดทำขอสอบ 
และตรวจขอสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
(หองเรียนพิเศษ) ปการศึกษา 2563 

19 กุมภาพันธ 
2563 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 
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คำส่ังท่ี ลงวันท่ี เรื่อง ผลการปฏิบัติงาน 
๘/๒๕๖๓ ๗ ม.ค.๖๓ คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนาม

สอบการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  
ใหเปนกรรมการกลาง 

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแลว  

ประกาศ ๔ ก.พ. ๖๓ แตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
สพม. ๒๒ เกมส ตานภัยยาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE ครั้งท่ี ๓ ประจำป 
๒๕๖๓ 
ใหเปนคณะกรรมการฝายพิธีเปดการ
แขงขันกีฬาและปฏิคม 

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแลว 

 

4.3  ผลงานการสงนักเรียนการสอบแขงขันรายการตาง ๆ 

ท่ี รายการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 
๑ ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ใบประกาศนียบัตร 

 
4.4  สอนแทน..๒๔.. คาบ 

ว.ด.ป. รายวิชาท่ีสอนแทน จำนวนคาบ สอนแทนครู 
๑๑ - ๑๕ ก.พ. 
๒๕๖๓ 

ชีววิทยา ม.๔ ๙ รามินทร ราชวิงค 

 การนำเสนอโครงงาน  ๒ รามินทร ราชิวงค 
นิภาภรณ จันทะโยธา 

 ชีววิทยาเพ่ิมเติม ๓ ม. ๕ ๙ ปตุพงษ  ทาคอ 
 ทักษะการปฏิบัติการวิทยาศาสตร ม.๑ ๔ ปตพุงษ  ทาคอ 
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ตอนท่ี 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(จำนวน ๓๐คะแนน)(1 ตุลาคม 2562 – 7 มีนาคม  2563 และคาดวาจะเกิดข้ึนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563) 
 

1. มีความซ่ือสัตย สุจริต  รกัษาประโยชนสวนรวม ไมอาศัย หรือยินยอมใหผูอ่ืนใชอำนาจหนาท่ีของ
ตนเอง เพ่ือแสวงหาประโยชน (รับรองตนเอง) 

รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย  สุจรติ เท่ียงตรงและเท่ียงธรรม 

ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน  และผูบังคับบัญชา รักษา

ผลประโยชนของทางราชการอยางคุมคา  ไมใชชองวางทาง

ระเบียบและกฎหมายเพ่ือประโยชนสวนตนและผูอ่ืน  อีกท้ัง

ผูปกครองและนักเรียน  และไดรับการยกยองชมเชย 

-รายงานการปฏิบัติงานและขอสังเกตของหัวหนา

กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  นโยบาย และคำสั่งของผูบังคับบัญชา 

รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย นโยบายและคำสั่ง

ผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด ยอมรับกฎกติกาและวัฒนธรรม

ของโรงเรียน 

-รายงานการปฏิบัติงานและขอสังเกตของหัวหนา

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
3.  มีความวิริยะ  อุตสาหะ  ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแกทางราชการ 

รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

อุทิศเวลาแกทางราชการโดยพิจารณาจากการพัฒนาตนเอง 

มุงผลสัมฤทธิ์ทางการสอน สอนบรรลุตามคาเปาหมายท่ีกลุม

สาระการเรียนรูตั้งไว  ทำหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดรวดเร็ว

ผลการปฏิบัติงานคุณภาพดีเยี่ยม 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-การอยูเวรรักษาราชการตามคำสั่งโรงเรียน 

 
4.  การมีจิตสำนึกท่ีดี  มุงบริการตอกลุมเปาหมายผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ 

รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

การมีจิตสำนึกท่ีดี  มุงบริการตอกลุมเปาหมายไมวาจะเปน

นักเรียน  ผูปกครอง  ไมวาจะในปจจุบันหรือ  ศิษยเกา  และ

อนาคต โดยไมเลือกท่ีรักท่ีชัง 

-การสนทนาและการแจงขาวในกลุมไลน

ผูปกครอง 

-การโพสตขอความหรือรูปภาพในทางบวก 
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5.  การกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

- เขารวมพัฒนางานโดยการอบรมการรับฟงนโยบายของ

ผูบังคับบัญชา  และการ PLC ในกลุมสาระและระหวางกลุม

สาระ 

- รักษาและดำรงตนใหอยูในจรรยา 

-รายงาน PLC 

 

- ขอสงัเกตของหวัหนากลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
6.  การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน และสังคม 

รายละเอียดการดำเนินการ หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

๑. รักษาระเบียบวินัยโดยปฏิบตัิตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา

ท่ีชอบดวยกฎหมาย 

๒. ยอมรับในการตัดสินของผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการ 

๓. ไมพูดหรือสรางแรงจูงใจใหเกิดการแตกแยก 

`-การรายงานการปฏบิัติงาน  (SAR) 

 

 

สวนท่ี 3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๑. จัดทำแผนการพัฒนาตนเองเปนรายภาค 

๒. เนนเทคนิคใหนักเรียนมีสวนรวมจากนามธรรมเปนรูปธรรมใหมากข้ึน 

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรูในรปูแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน คนเกงชวยคนออน 

๔. สอดแทรกขอสอบเขามหาวิทยาลัยในเรื่องท่ีสอน 

๕. กระตุนใหนักเรียนไดคิด จากการใชคำถามเพ่ือกระตุนความคิดข้ันสูง 

๖. ฝกใหนักเรียนเรียนรูโดยใช concept map 

๗. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในเนื้อหาและในคาบเรียน 
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หมายเหตุ 
ใหเขียนรายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานในรอบ 6 เดือน ท่ีผานมา เขาเลมใหเรียบรอย จำนวน 2 เลม (เมือ่เสนอผานผูอำนวยการ ถึงกลุมบริหารบุคคล
แลว จะสงคืนกลับใหเจาของรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือเก็บเปนผลงานการปฏิบัติงานและเตรียมพรอมรับการประเมิน จำนวน 1 เลม) 
 

ขอรับรองวาการรายงานผลการปฏิบัติงานขางตนของขาพเจา เปนความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ....................................................................... ผูรายงาน 
 (...นางสาวรุจิรา  ทองศรีสุข......) 

 วันท่ี....๑๙......../....มีนาคม..../...๒๕๖๓.... 
 

รับรองเอกสารถูกตอง 
 

ความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระฯ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 
ลงชือ่....................................................................... หวัหนากลุมสาระ  

(...นายศิลปกรณ  จันทไชย....) 
วันท่ี......๑๙....../......มีนาคม......./....๒๕๖๓.... 

 
ความคิดเห็นของรองผูอำนวยการกลุมบริหารบุคคล 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ.........................................................................รองฯบุคคล 

 (นางจันทรจิรา  แกนจันทร) 
วันท่ี............/.................................../......................... 

 
ความคิดเห็นของผูอำนวยการโรงเรียน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 
 

 ลงชื่อ.........................................................................ผูอำนวยการ 
 (นายบรรจง  ศรีประเสริฐ) 

 วันท่ี............/.................................../......................... 
 

 
 

 
 

 
 


	ส่วนที่ 3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

