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นางถนอม   ไชยเพศ 
ตำแหน่ง  ครู   

 
 
 

 
โรงเรียนจะนะชนปูถัมภ์  อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 

รายงานผลการปฏิบติังานขา้ราชการครู 
ปีการศึกษา  2564 

เอกสารล าดบัท่ี 
จช.-บง.-     -2564 

โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ส าเนา  ……  ชุด 
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ค าน า 

 

      รายงานผลการปฏิบติังานฉบบัน้ีจดัท าขึ้นตามหมวด 6 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2544 และฉบับแก้ไข และนโยบายของโรงเรียน ท่ีต้องการให้ครูผู ้ปฏิบัติงานสะท้อน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานของตนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อน าผลท่ีได้ไปปรับปรุง 
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาชาติ  และผ่านเกณฑ์การประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการจดัการศึกษาให้กับผูเ้รียน
และประชาชนอีกทางหน่ึงดว้ย 
      ผลจากรายงานฉบับน้ีจะเป็นข้อมูลการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ ์                
(Self  Assessment Report:SAR) ประจ าปีการศึกษา  ต่อไป  
      
        ถนอม  ไชยเพศ   
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รายงานผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 
โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ ์ อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา 

ปีการศึกษา  2564 
.................................................................. 

ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)  นางถนอม    ไชยเพศ     ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Thanom  Chaiphet    
วนั/เดือน/ปีเกิด   17 กุมภาพนัธ์  2514    อาย ุ51  ปี       วนั/เดือน/ปีเขา้รับราชการ    27  สิงหาคม  2536             
อายรุาชการ   28  ปี   7  เดือน      ต าแหน่ง  ครู     วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ      วุฒิ  ปริญญาตรี   
วิชาเอก  ภาษาองักฤษ     รับเงินเดือน ระดบั  8    ขั้น  53,530  บาท   สังกดักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
โทรศพัท ์ 0810931422    ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่   ว/ด/ป    15  มิถุนายน  2541    
ปฏิบติัหนา้ท่ี  ( โปรดท าเคร่ืองหมาย   ✓    ลงใน (       )  หนา้รายการท่ีปฏิบติั) 
 

(  ✓ )  ครูปฏิบติัการสอน  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ี 1  จ านวน   2    รายวิชา  ดงัน้ี 
 

ท่ี รหสั-รายวิชา / ชั้น 
จ านวน
ผูเ้รียน 

จ านวนผูเ้รียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน                   
ค่าเฉล่ีย 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
1 อ22101 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
119 22 11 12 11 22 2 39 - 2.31 

2 อ33202 ภาษาองักฤษ 
อ่าน-เขียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

91 26 18 16 12 7 3 5 - 2.99 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   ผ มผ  
1. ยวุกาชาด  ชั้น ม. 2 31  31 - 100 
2. กิจกรรมชุมนุม  ชั้น. ม. 3/3 31  31 - 100 
3. กิจกรรมแนะแนว  ชั้น. ม. 3/3 31  31 - 100 
4. เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ชั้น. ม. 3/3 

31  31 - 100 
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( ✓ )  ครูปฏิบติัการสอน  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ี 2  จ านวน   2    รายวิชา  ดงัน้ี 
 

ท่ี รหสั-รายวิชา / ชั้น 
จ านวน
ผูเ้รียน 

จ านวนผูเ้รียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน                   
ค่าเฉล่ีย 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
1 อ22105 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
120 11 7 20 16 41 0 25 - 2.29 

2 33207 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

91 12 18 17 14 5 1 24 - 2.55 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   ผ มผ  
1. ยวุกาชาด  ชั้น ม. 2 44  44 - 100 
2. กิจกรรมชุมนุม  ชั้น. ม. 3/3 31  31 - 100 
3. กิจกรรมแนะแนว  ชั้น. ม. 3/3 31  31 - 100 
4. เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ชั้น. ม. 3/3 

31  31 - 100 

 
(✓)  ครูท่ีปรึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   3/3    ดูแลนกัเรียน  จ านวน    31    คน 
(✓)  ครูเวรประจ าวนัองัคาร       หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ   ตรวจบริเวณโรงอาหาร 
(✓)  หนา้ท่ีพิเศษ 

1. หวัหนา้งานวิทยฐานะ 
2. งานประเมินผลโครงการ (ตามค าสั่งท่ีไดรั้บมอบหมาย)  
3. ผูช่้วยงานพฒันาบุคลากร 
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รายงานการพฒันาตนเองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( พ.ค 64 – ต.ค 64 ) 
(จ านวนชัว่โมง  :  โดยถา้อบรม  1 วนั  คิดเป็น 6 ชัว่โมง  ) 

ท่ี 
ว/ด/ป เร่ือง สถานท่ี วิทยากร ผลท่ีได้รับ จ านวน

ช่ัวโมง 

1 9-10 
 ก.ย. 
64 
 

การอบรมโครงการ 
“พฒันาการบริหารและ      
การจดัการศึกษาตาม
แนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล”  
โดยใชรู้ปแบบออนไลน์
ในช่วงการแพร่ระบาด 
COVID-19 

โรงเรียน
หาดใหญ่
วิทยาลยั 

วิทยากรจาก 
โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลยั 

ความรู้เก่ียวกบั 
“พฒันาการ
บริหารและการ
จดัการศึกษาตาม
แนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล” 
 

12 

2 10 
 ก.ย. 
64 
 

อบรมโครงการพฒันา
หลกัสูตรสมรรถนะครู
ดิจิทลั OBEC  Microsoft 
Innovative Educator  
หลกัสูตรท่ี 1 การบริหาร
จดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ พร้อม
ประสบการณ์จริงจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 (Next Normal Education 
reimagined) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

วิทยากรจาก 
ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
บริษทัไมโคร
ซอฟห์ 
(ประเทศไทย)
จ ากดั 

ความรู้เก่ียวกบั 
การบริหาร
จดัการเรียนการ
สอนออนไลน์ 
พร้อม
ประสบการณ์จริง
จากผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
(Next Normal 
Education 
reimagined) 

3 

3 11 
ก.ย. 
64 
 
 
 

อบรมโครงการพฒันา
หลกัสูตรสมรรถนะครู
ดิจิทลั OBEC  Microsoft 
Innovative Educator  
หลกัสูตรท่ี 2 กลยทุธ์การ
จดัการเรียนการสอนและ
การจดัประชุมออนไลน์ให้
มีประสิทธิภาพในยคุ 

ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

วิทยากรจาก 
ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
บริษทัไมโคร
ซอฟห์ 
(ประเทศไทย)

ความรู้เก่ียวกบั 
กลยทุธ ์
การจดัการเรียน
การสอนและ 
การจดัประชุม
ออนไลน์ใหมี้
ประสิทธิภาพใน
ยคุ Next Normal  

3 
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Next Normal  ( Virtual 
Classroom and Meeting 
Guide, Steps and Best 
Practices in Next Normal) 

จ ากดั ( Virtual 
Classroom and 
Meeting Guide, 
Steps and Best 
Practices in Next 

4 18  
ก.ย. 
64 
 

อบรมหลกัสูตร 
INTERACTIVE 
READING AND 
WRITING ACTIVITIES 
FOR THE ONLINE 
BASED INSTRUCTION 
ดว้ยระบบ Online ผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ โปรแกรม 
Zoom 

ศูนยพ์ฒันา
ศกัยภาพบุคคล
เพื่อความเป็น
เลิศ: โรงเรียน
หาดใหญ่
วิทยาลยั
สมบูรณ์              
กุลกนัยา 

วิทยากรจาก 
ศูนยพ์ฒันา
ศกัยภาพบุคคล
เพื่อความเป็น
เลิศ: โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลยั
สมบูรณ์กุลกนัยา 

ความรู้เก่ียวกบั 
INTERACTIVE 
READING AND 
WRITING 
ACTIVITIES 
FOR THE 
ONLINE 
BASED 
INSTRUCTION 

6 

5 19  
ก.ย. 
64 
 
 

อบรมหลกัสูตร 
Surviving in an Online 
Class : Strategies for 
Teaching Speaking & 
Listening Skills for 
Secondary School Level 
ดว้ยระบบ Online ผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ โปรแกรม 
Zoom 

ศูนยพ์ฒันา
ศกัยภาพบุคคล
เพื่อความเป็น
เลิศ: โรงเรียน
มหาวชิราวุธ  
จงัหวดัสงขลา 

วิทยากรจาก 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 

ความรู้เก่ียวกบั 
Surviving in an 
Online Class : 
Strategies for 
Teaching 
Speaking & 
Listening Skills 
for Secondary 
School Level 
 

6 

6 4  
ต.ค. 
64 
 

อบรมเชิงปฏิบติัการ “สร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจใน
แนวทางการเตรียมความ
พร้อมการเปิดภาคเรียนท่ี 2        
ปีการศึกษา 2564 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียน 
จะนะชนูปถมัภ ์ 
อ าเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา 

เจา้หนา้ท่ี
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลคู 

น าความรู้ท่ีไดม้า
ใชใ้นการจดั 
การเรียน 
การสอน 

6 
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7 28  
ต.ค. 
64 
 
 

อบรมเชิงปฏิบติัการ 
“พฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ” 
หลกัเกณฑ ์       การเล่ือน
วิทยฐานะ    แบบใหม่ ว PA 
(PA : Performance 
Appraisal) ระบบออนไลน์ 

โรงเรียน 
จะนะชนูปถมัภ ์ 
อ าเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา 

โดย  
ดร.ส ารวย  ภกัดี   
รองผูอ้  านวยการ
ส านกังาน            
เขตพื้นท่ี 
การศึกษา
มธัยมศึกษา                
สุราษฎร์ธานี  
ชุมพร 
 

ไดรั้บความรู้ใน
เร่ือง หลกัเกณฑ์
การเล่ือน         
วิทยฐานะแบบ
ใหม่ ว PA (PA : 
Performance 
Appraisal) 
 

6 

รวมจ านวนชัว่โมงท่ีเขา้อบรมทั้งส้ิน 42 
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รายงานการพฒันาตนเองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ( พ.ย 64 – เม.ย 65 ) 
(จ านวนชัว่โมง  :  โดยถา้อบรม  1 วนั  คิดเป็น 6 ชัว่โมง  ) 

 

ท่ี 
ว/ด/ป เร่ือง สถานท่ี วิทยากร ผลท่ีได้รับ จ านวน

ช่ัวโมง 
1 15 

พ.ย. 
64 
 

แนวทางและวิธีการ
ด าเนินการจดัท าขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน 
(Performance Agreement 
: PA) 

ณ  หอ้งประชุม          
ก านนัเมล ์          
โรงเรียน 
นาทวีวทิยาคม  
อ าเภอนาทวี  
จงัหวดัสงขลา 

บุตลากรจาก
ส านกังาน           
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
มธัยมศึกษา
สงขลา สตูล    

มีความรู้ ความสามารถ      
ในดา้นการจดัท า
ขอ้ตกลงในการ        
พฒันางาน 
(Performance 
Agreement : PA) 

6 

2 6-10 
ธ.ค. 
64 

ศึกษาดูงานดา้นการจดั         
การเรียนการสอนในช่วง        
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  การจดั        
ภูมิทศัน์ภายในโรงเรียนท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ และ
ศึกษาดูงานดา้นหลกัสูตร
อิงสมรรถนะ ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC : Professional 
Learning Community)  
โรงเรียนมธัยมดีส่ีมุมเมือง   

โรงเรียนจนัจร้า  
อ าเภอแม่จนั  
จงัหวดัเชียงราย 
และโรงเรียน
แม่จนัวิทยาคม  
อ าเภอแม่จนั  
จงัหวดัเชียงราย   
 

ครูและบุคลากร 
โรงเรียนจนัจร้า  
อ าเภอแม่จนั  
จงัหวดัเชียงราย
และ โรงเรียน 
แม่จนัวิทยาคม  
อ าเภอแม่จนั  
จงัหวดัเชียงราย   
 

ไดรั้บความรู้ในเร่ือง
ดา้นการจดัการเรียน 
การสอนในช่วง        
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  การจดั          
ภูมิทศัน์ภายในโรงเรียน
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ และศึกษาดูงาน
ดา้นหลกัสูตรอิง
สมรรถนะ ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC : Professional 
Learning Community)  
โรงเรียนมธัยมดีส่ีมุมเมือง       
 

6 

รวมจ านวนชัว่โมงท่ีเขา้อบรมทั้งส้ิน 12 
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ผลงานที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจในรอบปีการศึกษา  2564 
 

ท่ี ช่ือผลงาน 
ผลท่ีเกดิกบั 

ตนเอง ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน โรงเรียน 
      
      

หลกัฐาน(เกียรติบตัร/ภาพถ่าย) 
 

การพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ในรอบปีการศึกษา  2564 
ท่ี วนั/เดือน/ปี นกัเรียนชั้น/จ านวน ช่ือแหล่งเรียนรู้ เร่ืองท่ีน านกัเรียนไปศึกษา 
     
     
     

หลกัฐาน(เกียรติบตัร/ภาพถ่าย) 
 

การพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ในรอบปีการศึกษา  2564 
ท่ี วนั/เดือน/ปี นกัเรียนชั้น/จ านวน ช่ือแหล่งเรียนรู้ เร่ืองท่ีน านกัเรียนไปศึกษา 
     
     
     

หลกัฐาน(เกียรติบตัร/ภาพถ่าย) 

 
การพานักเรียนศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในรอบปีการศึกษา  2564 

ท่ี วนั/เดือน/ปี นกัเรียนชั้น/จ านวน ช่ือแหล่งเรียนรู้ เร่ืองท่ีน านกัเรียนไปศึกษา 
     
     
     

 

หลกัฐาน(เกียรติบตัร/ภาพถ่าย) 
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