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คำนำ 

 
      รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2544 และฉบับแก้ไข และนโยบายของโรงเรียน ที่ต้องการให้ครูผู้ปฏิบัติงานสะท้อน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของตนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือนำผลที่ได้ ไปปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาชาติ  และผ่านเกณฑ์การประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย 
      ผลจากรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์                 
(Self  Assessment Report:SAR) ประจำปีการศึกษา  ต่อไป  
      
        อัจจิมา  เครือวัลย์  
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รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคร ู
โรงเรยีนจะนะชนูปถัมภ์  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

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

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  นางอัจจิมา  เครือวัลย์     ชื่อ-สกลุ (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Autchima 
Kruewan    วัน/เดือน/ปีเกิด  30  มีนาคม  2509    อายุ 55  ปี       วัน/เดือน/ปีเข้ารับราชการ  28  
มกราคม  2536             อายุราชการ  29  ปี   2  เดือน      ตำแหน่ง  คร ู    วิทยฐานะ  ครชูำนาญ
การพิเศษ      วุฒ ิ ปริญญาตร ี  วิชาเอก  ภาษาไทย     รับเงินเดือน ระดับ  8   ขั้น  58,020  บาท   
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                           โทรศัพท์  0994518252    ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้
ตั้งแต่   ว/ด/ป    1  ตุลาคม  2541    
ปฏิบัติหน้าที ่ ( โปรดทำเครื่องหมาย   ✓    ลงใน (       )  หน้ารายการที่ปฏิบัติ 
 

(  ✓ )  ครูปฏิบัติการสอน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1  จำนวน   4    รายวิชา  ดังนี ้
 

ที ่ รหัส-รายวิชา / ช้ัน 
จำนวน
ผู้เรยีน 

จำนวนผู้เรียนท่ีได้ระดับผลการเรยีน                   
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
1 ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน               

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
100 11 11 8 11 10 8 32 9 1.98 

2 ท31203 ภาษาเพื่อการแสดง        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

44 6 6 2 - 6 4 16 5 2.39 

3 ส31232 การป้องกันการทุจริต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

32 12 5 1 1 5 1 7 - 2.61 

4 ท32202 การเขียน 1                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

40 8 3 3 3 3 5 15 - 2.19 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ผ มผ  
1. ลูกเสือเนตรนารี  ช้ัน ม. 2 76  76 - 100 
2. กิจกรรมชุมนุม  ช้ัน. ม. 4/3 32  32 - 100 
3. กิจกรรมแนะแนว  ช้ัน. ม. 4/3 32  32 - 100 
4. เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ช้ัน. 
ม. 4/3 

32  32 - 100 
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( ✓ )  ครูปฏิบัติการสอน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2  จำนวน   4   รายวิชา  ดังนี ้
 

ที ่ รหัส-รายวิชา / ช้ัน 
จำนวน
ผู้เรยีน 

จำนวนผู้เรียนท่ีได้ระดับผลการเรยีน                   
ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
1  ท21202 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2              

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
23 1 1 1 4 11 5 - - 2.20 

2 ท31104 ภาษาไทยพ้ืนฐาน               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

100 19 9 9 10 9 8 27 3 2.17 

3 ท31206 วรรณกรรมท้องถิ่น  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

44 12 2 3 4 4 - 9 5 2.07 

4 ท32205 การเขียน 2               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

57 16 5 2 6 5 5 16 0 2.39 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน   ผ มผ  
1. ลูกเสือ เนตรนารี  ช้ัน ม. 2 76  75 1 99.99 
2. กิจกรรมชุมนุม  ช้ัน. ม. 4/3 32  27 - 84.00 
3. กิจกรรมแนะแนว  ช้ัน. ม. 4/3 32  27 - 84.00 
4. เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ช้ัน. 
ม. 3/3 

32  27 - 84.00 

 
(✓)  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4/3    ดูแลนักเรยีน  จำนวน    32    คน 
(✓)  ครูเวรประจำวันพุธ       หน้าที่ที่รับผิดชอบ   รับนักเรียนตอนเช้า 
(✓)  หน้าที่พิเศษ 

1. หัวหน้างานธุรการ 
2. เลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
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รายงานการพัฒนาตนเองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (พ.ค 64 – ต.ค 64) 
(จำนวนชั่วโมง  :  โดยถ้าอบรม  1 วัน  คิดเป็น 6 ชั่วโมง ) 

ที ่
ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ วิทยากร ผลที่ได้รับ จำนวน

ชั่วโมง 

1 

11 ก.ค.
64 

เสกลูกศิษย์ให้ขยันด้วย 
Active Learning & 
Growth mindset 

ออนไลน์ ชมรมพุทธศาสน์ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการสร้าง
นักเรียนให้อยาก

เรียนรู้ 

3.5 

2 

14-15 
ส.ค.64 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์
สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ออนไลน์ วิทยากรจาก 
สพฐ. 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์ 

15 

3 

20 ส.ค.
64 

กิจกรรมโครงการ “ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา” 

โรงเรียน                   
จะนะชนูปถัมภ์ 

วิทยากรจาก
โรงเรียนจะนะ 
ชนูปถัมภ์ 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

3 

4 

22,29 
ส.ค.64 

อบรม”โครงการส่งเสริมผู้นำ
ทางปัญญา” ด้วยการ
สนทนาออนไลน์ 

ออนไลน์ วิทยากรจาก
โรงเรียนเทพ
พิทยาภานุมาศ 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการนำ
พุทธศาสนามาใช้
ในการเรียนการ
สอน 

12 

5 

23-24 
ส.ค.64 

อบรม “การวัดผล
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาด 
COVID – 19” 

โรงเรียนจะ
นะชนูปถัมภ์ 

วิทยากรจาก  
สพม.สข.สต. 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
ในช่วงการแพร่
ระบาด COVID – 
19 

12 

6 

28 ก.ย.
64 

อบรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 

Google Meet วิทยากรจาก
สพม.สข.สต. 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับวิธีการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสำหรับ
ผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็น
พิเศษ 
 

8 
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7 9-10 
 ก.ย. 
64 
 

การอบรมโครงการ 
“พัฒนาการบริหารและ      
การจัดการศึกษาตาม
แนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล”  
โดยใช้รูปแบบออนไลน์
ในช่วงการแพร่ระบาด 
COVID-19 

โรงเรียน
หาดใหญ่
วิทยาลัย 

วิทยากรจาก 
โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ 
“พัฒนาการ
บริหารและการ
จัดการศึกษาตาม
แนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล” 
 

12 

8 10 
 ก.ย. 
64 
 

อบรมโครงการพัฒนา
หลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล 
OBEC  Microsoft 
Innovative Educator  
หลักสตูรที่ 1 การบริหาร
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ พร้อม
ประสบการณ์จริงจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 (Next Normal 
Education reimagined) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

วิทยากรจาก 
สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและ
บริษัทไมโคร
ซอฟห์ 
(ประเทศไทย)
จำกัด 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการ
เรียนการสอน
ออนไลน์ พร้อม
ประสบการณ์จริง
จากผู้บริหาร
สถานศึกษา 
(Next Normal 
Education 
reimagined) 

3 

9 11 
ก.ย. 
64 
 
 
 

อบรมโครงการพัฒนา
หลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล 
OBEC  Microsoft 
Innovative Educator  
หลักสูตรที่ 2 กลยุทธ์การ
จัดการเรียนการสอนและ
การจัดประชุมออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพในยุค 
Next Normal  ( Virtual 
Classroom and Meeting 
Guide, Steps and Best 
Practices in Next 
Normal) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

วิทยากรจาก 
สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและ
บริษัทไมโคร
ซอฟห์ 
(ประเทศไทย)
จำกัด 

ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ 
กลยุทธ์ 
การจัดการเรียน
การสอนและ 
การจัดประชุม
ออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพใน
ยุค Next 
Normal  ( 
Virtual 
Classroom and 
Meeting Guide, 
Steps and Best 
Practices in 
Next 

3 

10 4  
ต.ค. 
64 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจใน
แนวทางการเตรียมความ

โรงเรียน 
จะนะชนูปถัมภ์  
อำเภอจะนะ 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 

นำความรู้ที่ได้มา
ใช้ในการจัด 
การเรียน 

6 
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 พร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2564 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

จังหวัดสงขลา ตำบลคู การสอน 

11 12 ต.ค. 
64 

อบรมออนไลน์โครงการ”
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ” 

ออนไลน์ โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย 

การพัฒนาตนเอง
ในด้านต่าง ๆ 
แล้วนำมาใช้กับ
อาชีพครู 

6 

12 28  
ต.ค. 
64 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ” 
หลักเกณฑ ์ การเลื่อนวิทย
ฐานะ แบบใหม่ ว PA (PA : 
Performance Appraisal) 
ระบบออนไลน์ 

โรงเรียน 
จะนะชนูปถัมภ์  
อำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 

โดย  
ดร.สำรวย  ภักดี   
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน            
เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา
มัธยมศึกษา                
สุราษฎร์ธานี  
ชุมพร 

ได้รับความรู้ใน
เรื่อง หลักเกณฑ์
การเลื่อน         
วิทยฐานะแบบ
ใหม่ ว PA (PA : 
Performance 
Appraisal) 
 

6 

รวมจำนวนชั่วโมงท่ีเข้าอบรมทั้งสิ้น 89.50 
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รายงานการพัฒนาตนเองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (พ.ย 64 – เม.ย 65) 
(จำนวนชั่วโมง  :  โดยถ้าอบรม  1  วัน  คิดเป็น 6 ชั่วโมง ) 

 

ที ่
ว/ด/ป เรื่อง สถานที ่ วิทยากร ผลที่ได้รับ จำนวน

ชั่วโมง 
1 15 

พ.ย. 
64 
 

แนวทางและวิธีการ
ดำเนินการจัดทำข้อตกลง
ในการพัฒนางาน 
(Performance 
Agreement : PA) 

ณ  ห้องประชุม          
กำนันเมล์           
โรงเรียน 
นาทวีวิทยาคม  
อำเภอนาทวี  
จังหวัดสงขลา 

บุตลากรจาก
สำนักงาน           
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา
สงขลา สตูล    

มีความรู้ ความสามารถ      
ในด้านการจัดทำ
ข้อตกลงในการ        
พัฒนางาน 
(Performance 
Agreement : PA) 

6 

2 15 
พ.ย.
64 

อบรมแนวทางและวิธีการ
ดำเนินการจัดทำข้อตกลง
ในการพัฒนางาน ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียน
หาดใหญ่
วิทยาลัย 

วิทยากรจาก 
สพม.สข.สต.  

ได้รับความรู้ในเรื่อง
แนวทางและวิธีการ
ดำเนินการจัดทำ
ข้อตกลงในการพัฒนา
งาน ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

6 

3 29-30 
พ.ย.
64 

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณา
การชิ้นงานเพ่ือการวัดและ
ประเมินผลในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนจะ
นะชนูปถัมภ์ 

วิทยากรจาก 
สพม.สข.สต. 

ได้รับความรู้ในเรื่อง
การบูรณาการชิ้นงาน
เพ่ือการวัดและ
ประเมินผลในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

12 

4 6-10 
ธ.ค. 
64 

ศึกษาดูงานด้านการจัด         
การเรยีนการสอนในช่วง        
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
การจัดภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และศึกษาดูงานด้าน
หลักสูตรอิงสมรรถนะ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
(PLC : Professional 
Learning Community)  
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง   

โรงเรียนจันจรา้  
อำเภอแมจ่นั  
จังหวัดเชียงราย 
และโรงเรียนแม่
จันวิทยาคม  
อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย   
 

ครูและบุคลากร 
โรงเรียนจันจร้า  
อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย
และ โรงเรียน 
แม่จันวิทยาคม  
อำเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย   
 

ได้รับความรู้ในเรื่องด้าน
การจัดการเรียน การ
สอนในช่วง การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
การจัดภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และศึกษา
ดูงานด้านหลักสูตรอิง
สมรรถนะ ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC : Professional 
Learning 
Community)  โรงเรียน

6 
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มัธยมดสีี่มุมเมือง       
5 10,14-

15 
ก.พ.
65 

อบรมโครงการพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษาด้าน
การจัดการเรียนรู้และการ
วัดผลประเมินผลด้าน
สมรรถนะ 

โรงแรมวีว่า วิทยากรจาก
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้และการ
วัดผลประเมินผลด้าน
สมรรถนะ 

18 

6 16 
ก.พ.
65 

อบรมและตอบปัญหาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่อง
ในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา                  
“วันมาฆบูชา” 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษาโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์ 

วิทยากรจาก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษาโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์ 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา “วัน
มาฆบูชา” 

3 

รวมจำนวนชั่วโมงท่ีเข้าอบรมทั้งสิ้น 51 
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ผลงานที่ข้าพเจ้าภาคภมูิใจในรอบปีการศึกษา  2564 
 

ที ่ ชือ่ผลงาน 
ผลที่เกดิกับ 

ตนเอง ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน โรงเรียน 
      
      

หลักฐาน(เกียรติบัตร/ภาพถ่าย) 
 

การพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ในรอบปีการศึกษา  2564 
ที ่ วัน/เดือน/ปี นักเรียนชั้น/จำนวน ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่องที่นำนักเรียนไปศึกษา 
     
     
     

หลักฐาน(เกียรตบิัตร/ภาพถ่าย) 
 

การพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ในรอบปีการศกึษา  2564 
ที ่ วัน/เดือน/ปี นักเรียนชั้น/จำนวน ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่องท่ีนำนักเรียนไปศึกษา 
     
     
     

หลักฐาน(เกียรตบิัตร/ภาพถ่าย) 
 

การพานักเรียนศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในรอบปีการศึกษา  2564 
ที ่ วัน/เดือน/ปี นักเรียนชั้น/จำนวน ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่องท่ีนำนักเรียนไปศึกษา 
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หลักฐาน(เกียรติบัตร/ภาพถ่าย) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


