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รายงานผลการการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ( PA ) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานนะครูช านาญการพิเศษ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ 2565 
ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่  31  เดือน กันยายน  2565 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 ชื่อ นางสุนีย์  นามสกุล  รักหอม   เลขประจ าตัวประชาชน  3920700249946 
เกิดวันที่  25  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2508  อายุ  57 ปี  
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาโอน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2   
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  วิชาเอก วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา      
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  อันดับ  ค.ศ. 3  ขั้น  55,330 บาท 
ต าแหน่งเลขท่ี  2930  อายุราชการ  30 ปี 9 เดือน   
เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่   30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2568  
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่  11 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขท่ี 62400413085992 ออกให้เมื่อวันที่  9 ธันวาคม  2562               
หมดอายุ วันที่  8  ธันวาคม  2567 
จ านวนวันลาในรอบการประเมิน ในครึ่งปีที่แล้ว ลากิจ ....1......ครั้ง .....1......วนั     
ลาป่วย...-.....ครั้ง ......วัน   ลากรณีอ่ืน ๆ .......-..... ครั้ง .....-......วัน  รวมลา .....1.....ครั้ง...1....วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมารฐานต าแหน่ง 
 ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

ตอนที่ 1 ความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
        ข้าพเจ้าได้มีภาระการสอนตามตารางสอน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
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 1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน  20  ชั่วโมง/สัปดาห์  ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
        รายวิชา ภาษาไทย 14101    จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
        รายวิชา ภาษาไทย 15101    จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
       รายวิชา ภาษาไทย 16101    จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
        รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

รายวิชาศิลปะ       จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      

รายวิชาการงานอาชีพ        จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าที่พลมือง      จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาการป้องกันการทุจริต    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
          กิจกรรมแนะแนว                จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี      จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  กิจกรรมชุมนุม           จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  

  กิจกรรมโฮมรูม        จ านวน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
             ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน   จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  
  คณะกรรมการโครงการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

การจัดท าแผน/การท าสื่อ   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
การเข้าร่วมและเป็นผู้น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ          จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้    จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน  20  ชั่วโมง/สัปดาห์  ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

        รายวิชา ภาษาไทย 14101    จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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        รายวิชา ภาษาไทย 15101    จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
       รายวิชา ภาษาไทย 16101    จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
        รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

รายวิชาศิลปะ       จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      

รายวิชาการงานอาชีพ        จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชาหน้าที่พลมือง      จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาการป้องกันการทุจริต    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
                    กิจกรรมแนะแนว                จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

           กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี      จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  กิจกรรมชุมนุม           จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

 1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
  กิจกรรมโฮมรูม        จ านวน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ปฏิบัติหน้าที่ครเูวรประจ าวัน   จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์  
  คณะกรรมการโครงการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

การจัดท าแผน/การท าสื่อ    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
การเข้าร่วมและเป็นผู้น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ      จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์    

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้    จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  
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2. งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู  
ข้าพเจ้า นางสุนีย์  รักหอม  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่  

และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู  และมีภาระงานสอนเป็นไปตาม 
กคศ.ก าหนด มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่า  เน้นผู้เรียน         
เป็นส าคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้     
ตามสภาพจริง เพ่ือแก้ไขปัญหา ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนา นวัตกรรมให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น พัฒนา
ตนเอง พัฒนาวิชาชีพ  น าความรู้   ความสามารถ  ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ               
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้  ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ข้าพเจ้าจัดท าและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ                

ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชีว้ัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสม 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 
 
 
 
 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
ข้าพเจ้ามกีารวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2563) เพ่ือพัฒนาและจัดท าโครงสร้างรายวิชาและหน่วย        
การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย เพ่ือพัฒนา การอ่าน เขียนภาษาไทย 
ระดับช่วงชั้นที่ 2 น าไปจัดท าค าอธิบายรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้   เผยแพร่ให้ค าแนะน า นิเทศ
ติดตามในการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระฯ โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนในสถานศึกษา 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่สนใจได้  และในปีการศึกษ  2565  ทางโรงเรียนซึ่งได้
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาโดยตลอด  ข้าพเจ้าจึงใช้หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาพัฒนาและใช้ร่วมกันเพราะสามารถพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายได้ 
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1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนโดยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการอ่าน  และเขียนภาษาไทย       

ให้ถูกต้อง  เขียนครบตามขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การอ่าน เขียนภาษาไทย การจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และทุกคนมีส่วนร่วม  โดยใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่าน เขียน
ภาษาไทย ด้วย RLPA Model โดยใช้กระบวนการ  Active  Learning  ส าหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 

RL ( Recieve - Ling ) คือการสอนให้นักเรียนรู้จักค า รับรู้ความหมายของค า   
P ( Practice ) คือ  รู้จักการแจกลูกค า  การเขียนสะกดถูก  แสดงการเชื่อมโยงของ พยัญชนะ สระ  

วรรณยุกต์ 
A ( Apply )  คือการประยุกต์ใช้  น าไปสู่การเขียนที่ถูกต้อง การเขียนสื่อความ การแต่งประโยคหรือ

เขียนเรื่องราวต่าง   
Active  Learning  คือการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้จักการเชื่อมโยง  สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ด้วยการปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรม  ที่มีครูเป็นผู้แนะน า  กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และสร้างความคิด
รวบยอด   

ออกแบบการจัดการเรียนรู้  โดยเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง  สร้างแรงบันดาลใจ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 1)  จัดท าหน่วยการเรียนรู้  ผู้สอนได้ท าการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชา ดังนี้ 

1) รายวิชาภาษาไทย   รหัสวิชา ท 16101.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้จัดท า 
หน่วยการเรียนรู้  ทั้งหมด  15  หน่วยการเรียนรู้  เวลา  160  ชัว่โมง  จ านวน 4 หน่วยกิต  ได้แก่ 

หน่วยที่  1  ทักษะสัมพันธ์ 
หน่วยที่  2  ขุนช้างขุนแผนตอนก าเนิดพลายงาม 
หน่วยที่  3  ภาษาพัฒนาชีวิต 
หน่วยที่  4  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
หน่วยที่ 5  สุภาษิตสอนหญิง 

   หน่วยที่ 6  สร้างสรรค์งานเขียน 
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   หน่วยที่ 7  พูดอย่างสร้างสรรค ์    

หน่วยที่ 8  อ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
   หน่วยที่ 9 อ่านพูดคิดพิจารณา 

หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นาคพระโขนงที่สอง 
หน่วยที่ 11  เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา 
หน่วยที่ 12  รามเกียรติ์ตอน ศึกไมยราพ 
หน่วยที่ 13  สมุดมิตรภาพ 

   หน่วยที่ 14  ภาษาไทย ภาษาถิ่น 
หน่วยที่ 15 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน  
  

ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
ในการออกหน่วยการเรียนรู้  ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และ

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในการบูรณาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  โดยจัดท าหน่วยการเรียนรู้เป็น
ล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 

 
 
 

 ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้    
 ในการเรียนรู้ของหน่วยเชื่อมโยงกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดหรือไม่   ครูต้องวิเคราะห์หาค าส าคัญในตัวชี้วัด

ว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร ท าอะไรได้ แล้วท าการสังเคราะห์เป็นแก่นความรู้หรือเรียกว่า Concept ของ
หน่วยนั้นในลักษณะที่นักเรียนเข้าใจ 
 ขั้นตอนที่ 2  การก าหนดหลักฐาน/ร่องรอยการเรียนรู้ 
 ซึ่งครูผู้สอนจะต้องน ามาตรฐาน/ตัวชี้วัด จากเป้าหมายการเรียนรู้ในหน่วยมาก าหนดชิ้นงาน/ภาระงาน
ที่จะให้นักเรียนได้แสดงออกตามเป้าหมายที่ก าหนด หรืออาจให้นักเรียนร่วมก าหนดขึ้นได้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ครูผู้สอนต้องท าการประเมินว่าชิ้นงาน/ภาระงานที่ผู้เรียนแสดงออกมีคุณภาพหรือไม่ โดย
ก าหนดประเด็นการประเมินเป็นมิติ หรือเป็นระดับคุณภาพว่าผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
 ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอัน
พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน  ซึ่งครูผู้สอนอาจจัดขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบทฤษฎี              
วิธีสอน  กระบวนการเรียนรู้  เทคนิคการสอน  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ตามความ
ประสงค์  ถ้าวิธีการดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดได้    

2)  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 150 แผน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ........................ เรื่อง.........................                  เวลา  1 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รายวิชาภาษาไทย     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
3. วัตถุประสงค์ 
4. สาระการเรียนรู้ 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
9. การประเมินผล 
10. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
11. บันทึกผลหลังสอน 

- ผลการจัดการเรียนการสอน 
- ความส าเร็จ  
- ปัญหาอุปสรรค 
- ข้อจ าากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

 ลงชื่อผู้สอน .......................... 
12. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
                                ลงชื่อผู้ตรวจ ……………………. 

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564 ผ่าน   Aplication  Google  
Meet  รวมทั้งการจัดแบบ On Hand ผสมผสานกัน ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาดโคโรนา 19 มีการปรับ
รูปแบบเทคนิค และวิธีการที่หลากหลาย ตอบสนองให้กับนักเรียนหลายช่องทางอย่างเหมาะสม มีการวัดและการ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้  ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนอย่างเหมาะสม ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการสอนที่ทันสมัย เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์    
ของโลก สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  โดยได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  แล้วน าไปจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด มีการพัฒนาการอ่าน การเขียน ผ่านการท าแบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนา 
การอ่าน การเขียน ด้วย  RLPA Model  โดยใช้กระบวนการ  Active  Learning ส าหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2  
สอดคล้องกับสาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 สาระที่ 2 การเขียน  มาตรฐาน ท 2.1  กลุ่มสาระภาษาไทย          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะส าคัญ 
ตามบริบทโรงเรียนบ้านเขาโอน   วิเคราะห์และจัดท า   ก าหนดการจัดการเรียนรู้ ออกแบบ และเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือจัดกิจกรรมให้ครบตามหน่วยการเรียนรู้  มีการริเริ่ม  พัฒนา แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน
ภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมตามสภาพจริง   
ตรงตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการเรียน เพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความแตกต่างของนักเรียนควบคู่ไปกับการสร้างเสริมนิสัยให้นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน  มีวินัยและใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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1.3..1  รูปแบบ/ วธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ คือ ข้อใดบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
    / รูปแบบการสอน Online       / รูปแบบการสอน On-hand 

     / การอธิบาย     การสืบสวนสอบสวน 
     / การสาธิต / ทดลอง       / กลุ่มสืบค้นความรู้    
  การใช้เกมประกอบ       / กลุ่มสัมพันธ์  
     / สถานการณ์จ าลอง                / การเรียนรู้แบบร่วมมือ   
  กรณีตัวอย่าง        / ความคิดรวบยอด     
     /      บทบาทสมมุติ     อริยสัจ 4 
     / การแก้ไขสถานการณ์       / การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
  โปรแกรมส าเร็จรูป                / การทัศนะศึกษานอกสถานที่ 
  ศูนย์การเรียน     การเรียนรู้จากห้องสมุด 
  ชุดการสอน        / การพัฒนากระบวนการคิด 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน       / การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
     / โครงงาน         / การอภิปรายกลุ่มย่อย 
               /      การถามตอบ        /     การแก้ปัญหา 

           อ่ืน ๆ ระบุ............                                         อ่ืน ๆ ระบุ……………………...… 
สรุป  จ านวนรูปแบบ / วิธกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้     19            วิธีสอน 
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1.4 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  

ข้าพเจ้ามีการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้  สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย  
ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย ด้วย RLPA  Model ใช้กระบวนการ  Active  Learning ส าหรับ
นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 คือการสอนให้นักเรียนรู้จักค า รับรู้ความหมายของค า  รู้จักการแจกลูกค า  การเชื่อมโยง
ของพยัญชนะ สระ  วรรณยุกต์ น าไปสู่การเขียนที่ ถูกต้อง การเขียนสื่อความ  การแต่งประโยคหรือ                  
เขียนเรื่องราวต่างๆ  จัดท าสื่อที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนโดยใช้นเทคโนโลยี เช่น การท าโครงงาน แผ่นพับ สื่อท า
มือ  ใบงาน  ใบความรู้  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนโดยการจัดท ามุมส่งเสริมการอ่าน/ป้ายนิ เทศ มุม
หนังสือ  ภายนอกห้องเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการ  ห้องพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์    ภายนอกโรงเรียนโดยน า
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้แก่  สวนป่าโรงเรียน ร้านค้า  วัด  โรงพยาบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ผลิตสื่อ/นวัตกรรม (ชิ้น) ได้แก่  

ที ่ ชื่อสื่อ/นวัตกรรม จ านวน(ชิ้น) 
1. การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Online ผ่าน Google Meet  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  วิชาภาษาไทย 
 

2 แบบฝึกทักษะภาษาไทยค าควบกล้ า  มาตราตัวสะกด  1 
3 ใบงาน / ใบความรู้ 1 
4 ค าไวพจน์ 1 
5. สื่อการผันวรรณยุกต์ 1 
6. สื่ออักษรสามหมู่ 1 
7. บิงโกค าควบกล้ า 1 
8. ส านวนไทย 6 
9.  มาตราตัวสะกด 9 
10 ค าคล้องจองผลไม้ 1 
11. ส่วนประกอบประโยค 1 
12. ค าคล้องจอง 1 
13. นิทานหน้าเดียว 5 
14. Mind  mapping ชนิดของค า 7 

 

 

 

              1.5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ข้าพเจ้า มีการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนา รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และน าผลการวัดและประเมินผล     
การเรียนรู้มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ศึกษาหาความรู้
และวิธีการใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีเพ่ิมเติมอยู่เสมอ  เพ่ือพัฒนาการวัดผลประเมินผล มีวิธีการดังนี้  

1.  ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ดังนั้น จึงใช้
วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การทดสอบ การรายงาน
ตนเองของ ผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น  

2.  ก าหนดเครื่องมือในการประเมินผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริง    ได้ก าหนดเครื่องมือ     
อย่างหลากหลาย เช่น  การบันทึกข้อมูลจากการศึกษาผลงาน  โครงงาน แบบบันทึกต่าง ๆ ได้แก่                    
แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง) หลักฐานร่องรอย
หรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น  

-   แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ  
-   แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น ทั้งตัวผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
- แฟ้มสะสมงาน เป็นการรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ 

ความพยายาม หรือความถนัดของผู้เรียนที่เก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
-   แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด 

ตัวอย่าง  

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

              

 

 

รายงานผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ  ปีการศึกษา  2565 
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แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
โรงเรียนบ้านเขาโอน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ความสามารถในการคิด 

รวม เฉลี่ย 
สรุปผล 

การประเมิน ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

1 เด็กชายรัตภูมิ  เงินสมทอง 3 3 4 4 4 18 3.6 ดี 

2 เด็กหญิงอินทิรา  คงแก้ว 4 5 5 4 3 21 4.2 ดี 

3 เด็กหญิงชลธิชา  เชาวด ี 4 4 5 4 4 21 4.2 ดี 

4 เด็กหญิงอทิตยา  เชาวดี 5 5 5 5 5 25 5 ดีมาก 

5 เด็กชายณัฎฐ์  หลงขาว 5 5 5 5 5 25 5 ดีมาก 

6 เด็กหญิงไปรยาไชยต้นเทือก 5 5 5 5 5 25 5 ดีมาก 

 
1.6  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้  
       ข้าพเจ้า มีการริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 

ที่ส่งผลต่อ คุณภาพผู้เรียนและน าผลการศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหา หรือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ สูงขึ้น โดย 
        -  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

       -  จัดกลุ่มนักเรียนจากการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลน ามาจัดกลุ่ม ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง           
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 

       -  วางแผนพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดท าแผนแก้ปัญหา 

1.  สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสื่อประเภทต่าง ๆ  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ดีเยี่ยม ดี  ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน    
นักเรียน   

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป    

ร้อยละ 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี
ขึ้นไป    

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 9 7 2 0 0 9 100.00 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 6 0 4 2 0 4 66.67 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 6 6 0 0 0 6 100.00 

รวม 21 13 6 2 0 19  
ร้อยละ 100 61.69 28.57 9.52 0.00 90.48  
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กลุ่มอ่อนโดยการท าวิจัยเรื่อง พัฒนาการอ่าน และเขียนค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  และสร้าง
นวัตกรรมเรื่อง แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย ด้วย RLPA  Model  โดยใช้กระบวนการ Active  
Learning  

 
 

      1.7  จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม  สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ สร้างแรงบันตาลใจ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิต   ทักษะการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี                                
ช่วงโรคระบาด  ได้ใช้สื่อการเรียนการสอน Online ผ่านทาง Google Meet  ได้ผลสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้  
นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน  เมื่อมีการเปิดเรียนตามปกติ ข้าพเจ้า ได้จัดบรรยากาศในห้องเรียน ให้ มีแสงสว่าง
เพียงพอ   มีพัดลมและหน้าต่างส าหรับอากาศถ่ายเทสะดวก จัดทางเดินเป็นจุด เพ่ือเว้นระยะห่าง              
การจัดโต๊ะเรียน โดยเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร มีจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้อง มีเจลแอลกอฮอล์และ
หน้ากากอนามัย บริการนักเรียนตลอดเวลา มีข้อตกลงในชั้นเรียนชัดเจน มีท าเนียบสมาชิกในชั้นเรียน        
เวรประจ าวัน ป้ายนิเทศ และยังมีมุมต่าง ๆ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน เช่น  มุมรักการอ่าน  รักสะอาด 
มุมสื่อการเรียนรู้  มุมหนังสือ  มุมผลงานนักเรียน  มุมเก็บอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว  มุมผลงานของฉัน 
มุมส่งงาน ฯลฯ   

  1.8   อบรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
    ข้าพเจ้า มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 

ค่านิยม  ความเป็นไทยที่ดีงาม โดยริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ค านึงถึง              
ความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ และเป็นแบบอย่างที่ดี                    
ในการอบรมและพัฒนา คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริม              
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความ สนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา อบรมบ่มนิสัย   ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวน 
การคิด  ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม โดยได้จัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันสุดสัปดาห์ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมโรงเรียนวิ ถีพุทธ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข 
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2.  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ    
เรียนรู้ ดังนี้ 

      2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
 ข้าพเจ้ามีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน  

เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ข้าพเจ้ามีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือ 
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง โดยหาช่องทาง
ติดต่อสื่อสาร ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ  ประกาศ  ประชุมผู้ปกครอง  และยังได้รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ต่อผู้บังคับบัญชา  น าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลกรอกเข้าสู่ระบบ  CCT ระบบคัดกรองนักเรียน  โฮมรูม  
กิจกรรมวิถีพุทธ  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  ฯลฯ 
 

         
 

      2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 

ล าดับที่ ฝ่าย/งาน งานที่ได้รับมอบหมาย 

1. การบริหาร
งบประมาณ 

- พัฒนาระบบบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
- งานการเงินและบัญชีเน้นความโปร่งใส ชัดเจน  ตรวจสอบได้ 
- ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  
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- จัดท าหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจ าส่งธนาคารและรายบุคคล 
- และงานอื่นที่เก่ียวกับการเงินบัญชี และงบประมาณอ่ืนๆ ของโรงเรียน 

2. การ
บริหารงาน
วิชาการ 

- ร่วมเป็นกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสารประกอบหลักสูตร  
- ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
- งานกิจการนักเรียน 
- งานวัดผลประเมินผล   
- งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการจัดท า SAR 
-  เป็นผู้น า PLC  

3. การบริหาร
ทั่วไป 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

4. การ
บริหารงาน
บุคลากร 

- งานวินัยและรักษาวินัย 
- การปฏิบัติงาน  กิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน 

  2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และสถานประกอบการ 
ข้าพเจ้าประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพ่ือ 

ร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาผู้เรียน โดยมีไลน์กลุ่มชั้นเรียนเพื่อประสานความช่วยเหลือระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง มีการจัดประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น
พ้ืนฐานและผู้น าชุมชน การประสานเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเปลี่ยนรู้ทางวิชาชีพ  
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3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

3.1 การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และการเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1. 1 มี.ค -18 ส.ค 
64 

ได้ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

อบรม
ออนไลน์ 

สพป ตรัง เขต 2  เกียรติ
บัตร 

2. 30 ก.ค. 64 ผ่านการทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์
เรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

อบรม
ออนไลน์ 

โรงเรียนบ้านบางไม้แก้
ประชาสามัคคี 

เกียรติ
บัตร 
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3. 3-4 ส.ค. 64 ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
อบรม
ออนไลน์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มทร.ศรีวิชัย 

เกยีรติ
บัตร 

4. 9 ส.ค. 64 ผ่านการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรสร้างเว็บ
ห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Forms 

อบรม
ออนไลน์ 

สพป.อุทัยธานี เขต 1  เกียรติ
บัตร 

5. 9 ส.ค. 64 ผ่านการทดสอบพัฒนาศักยภาพ                
ครูแนะแนว  เพ่ือให้นักเรียนค้นพบตัวเองสู่
เส้นทางอาชีพด้วยระบบออนไลน์ 

อบรม
ออนไลน์ 

โรงเรียนบ้านเกาะ
เคี่ยม 

เกียรติ
บัตร 

6. 
 

9 ส.ค. 64 ผ่านการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร สร้างเว็บ
ห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Site 

อบรม
ออนไลน์ 

สพป.อุทัยธานี  เขต 1  เกียรติ
บัตร 

7. 14 - 15 ส.ค. 
64 

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

อบรม
ออนไลน์ 

สพฐ. เกียรติ
บัตร 

8. 25 ส.ค. 64 ได้ร่วมฟังบรรยายเรื่อง  ภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย : ระดับประถมศึกษา 

อบรม
ออนไลน์ 

สพป. ตรัง เขต 2 
ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 

เกียรติ
บัตร 

ที ่ วัน เดือน ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

9. 17 ก.ย.64 ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน อบรม
ออนไลน์ 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เกียรติ
บัตร 

10. 15 ก.ย.64 อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษา 

อบรม
ออนไลน์ 

สพป.ตรัง เขต 2  เกียรติ
บัตร 

11                                                                                                 
. 

24 ส.ค. 64 ผ่านการเข้าร่วมอบรม การใช้งานชุดสื่อ
การเรียนรู้พลังงานสะอาดเคลื่อนที่ 

อบรม
ออนไลน์ 

กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติ
บัตร 

12. 14  ก.ย. 64 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  3 หลักสูตร 

อบรม
ออนไลน์ 

กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติ
บัตร 

13. 14 ต.ค. 64 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม
ศักยภาพคุณครู  ( โครงการครอบครัว
พอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจ าปี
การศึกษา 2564 ) 

อบรม
ออนไลน์ 

มูลนิธิครอบครัว
พอเพียงร่วมกับกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติ
บัตร 
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14. 12 พ.ย. 64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

ศักยภาพครูในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพรุ่นที่ 3 ครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

อบรม
ออนไลน์ 

สพป.ตรัง เขต 2  เกียรติ
บัตร 

15. 20 พ.ย. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท านวัตกรรมและ
วิจัยในชั้นเรียนด้วยระบบ ZOOM Cloud 
Meeting  

อบรม
ออนไลน์ 

โรงเรียนรัษฎานุ
ประดิษฐ์อนุสรณ์ 

เกียรติ
บัตร 

16. 16  ม.ค. 65 ร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาส
งานวันครู  ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 

อบรม
ออนไลน์ 

คุรุสภา เกียรติ
บัตร 

17. 25 ม.ค. 65 อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 รหัส 
63024 

อบรม
ออนไลน์ 

สพฐ. 17. 

18. 15 ก.พ. 65 อบรมการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย (Moe Safety Platform ) 

อบรม
ออนไลน์ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

     

          

              
 
 

     3.2  การมีส่วนร่วม และเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
            ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมและเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือแก้ไขปัญหา    

และสร้างนวัตกรรมเพ่ือ พัฒนาการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างท่ีดีใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ 
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ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียนเป็นแนวทาง ในการพัฒนาและแก้ปัญหา เริ่มจากการวางแผน  ( Plan )  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (  Do )  การสังเกตและสะท้อนผลการสอน (See) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้                        
ภาษาไทย  ตามล าดับดังต่อไปนี้  

1. การวางแผนแก้ปัญหา โดยการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีสื่อและ 
เอกสารประกอบแผนอย่างครบถ้วน แล้วน าไปให้เพ่ือนครูในโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ช่วยตรวจสอบ และ
เสนอแนะให้ความเห็น เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน และ
เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือให้การเสนอแนะและอนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสาร
ประกอบแผน  

2. บันทึกเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือขออนุมัติและให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเพ่ือนคร ู
และวิชาการโรงเรียน ช่วยสังเกตการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้ง
สร้างแบบสังเกตการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ไว้สังเกตการสอน  

3. สรุปและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เสนอเพ่ือนครู  ครวูิชาการ 
โรงเรียน  และผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ภายหลังการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ทุกครั้ง  
 
 

4.  น าข้อเสนอแนะจากเพ่ือนครู ครูวิชาการ และผู้อ านวยการสถานศึกษามาปรับปรุง                        
แก้ไข  แผนการจัดการเรียนรู้   และสื่อประกอบแผนที่จะน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนถัดไปทุกครั้ง  
จนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้  

    3.3  การน าความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้  
          ข้าพเจ้ามีการน าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี มาพัฒนาข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย 
ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน การริเริ่ม  พัฒนา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น เรื่อง การพัฒนาการ
อ่าน  เขียนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย ด้วย RLPA Model ใช้กระบวนการ  
Active  Learning ส าหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 คือการสอนให้นักเรียนรู้จักค า รับรู้ความหมายของค า  รู้จัก
การแจกลูกค า  การช่อมโยงของ พยัญชนะ สระ  วรรณยุกต์ น าไปสู่การเขียนที่ถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์
ในการเขียนสื่อความ การแต่งประโยคหรือเขียนเรื่องราวต่างๆ 

ส่วนที่ 2 : การพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
    ประเด็นท้าทาย เรื่อง แบบฝึกพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย ด้วย RLPA Model ใช้กระบวนการ  
Active  Learning ส าหรับนักเรียนในช่วงช้ันที่ 2  

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน 
      จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่ผ่านมาท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้   จึงจ าเป็นต้องใช้         
สื่อการสอนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โดยใช้ Google  meet ท าให้นักเรียนที่ขาดความเอาใจใส่ในบทเรียน      
และไม่มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้   ขาดทักษะการอ่าน การเขียนที่ถูกต้องท าให้มีผล          
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ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1  ครูจึงใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย        
ด้วย RLPA Model โดยใช้กระบวนการ Active Learning  คือการสอนให้นักเรียนรู้จักค า รับรู้ความหมายของ
ค า  รู้จักการแจกลูกค า  การเชื่อมโยงของ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ น าไปสู่การเขียนที่ถูกต้อง และน าไปใช้
ประโยชน์ในการเขียนสื่อความ  การแต่งประโยคหรือเขียนเรื่องราวต่างๆ  ซึ่งผู้สอนวิเคราะห์สภาพปัญหา              
จากการด าเนินการ  ผ่านกระบวนการ PLC  พบว่านักเรียนจ านวน  13  คน  ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2                    
ขาดทักษการอ่าน  เขียน  ปัญหาที่พบคือ  นักเรียนรู้จักเฉพาะค า  และมุ่งสอนให้นักเรียนอ่านเป็นค า             
เนื้อเรื่อง โดยไม่ได้เริ่มจากการเรียนรู้ตัวอักษรและไม่ให้ความส าคัญกับการสอนอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
และการประสมค า ส่งผลให้นักเรียนจดจ าพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การอ่านเขียนประสมค าไม่ได้ เพราะไม่ได้
เริ่มต้นเรียนอ่านเขียนอย่างเป็นระบบแต่เรียนโดยอ่านค าจากเนื้อเรื่องที่พบเห็นบ่อยๆ โดยการจ ารูปค าได้ และ
ไม่สามารถอ่านค าที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนได้ดี การสอนอ่านแบบดังกล่าวท าให้นักเรียนไม่รู้กระบวนการอ่าน
เขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง และเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้นักเรียนไทยอ่านไม่ออก   เขียนไม่ได้เป็นจ านวนมาก  
การไม่ออกเสียงในเสียงที่ต้องการ (Omission) เช่น การไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะท้าย การออกเสียง ร เรือ 
และเสียงควบกล้ า และอีกลักษณะคือ การแทนที่ของเสียง (Substitution) เช่น การสับสนเสียงอักษรสูง-
อักษรต่ า การสับสนพยัญชนะ ร-ล การสับสนพยัญชนะเสียงเดียวกันแต่รูปต่างกัน การสับสนพยัญชนะที่มี
รูปร่างคล้ายกัน การใช้ตัวสะกดผิดมาตรา การละตัวสะกด การเพ่ิมตัวสะกด การซ้ าตัวสะกด ในด้านการเขียน
วรรณยุกต์ เช่น การไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ การใส่รูปวรรณยุกต์ผิด การเพ่ิมรูปวรรณยุกต์ ส่วนในด้านสระ พบ
ปัญหาการสับสนระหว่างสระเสียงสั้น-ยาว การสับสนสระเปลี่ยนรูป-ลดรูป และสระประสม  ที่มีส่วนประกอบ
ของรูปสระหลายส่วน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันและมีความยากต่อการจดจ า นอกจากนั้นยังเกิ ดจากความ       
ไม่แม่นย าในการออกเสียงหรือความเคยชินในการออกเสียงแบบผิดๆ  ครูผู้สอนจึงท าข้อตกลงเพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ  ในสาระที่  1  มาตรฐาน ท 1.1  สาระที่  2 การเขียน  มาตรฐาน ท 2.1                              
แบบฝึกพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย ด้วย RLPA  Model โดยใช้กระบวนการ Active Learning  ส าหรับ
นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์  ตัวสะกด ซึ่งเป็นพื้นฐานเริ่มต้น 
ที่ส าคัญในการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ภายใน 1 ปี  งบประมาณ ซึ่ ง เป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ อันจะน าไปสู่การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทางด้านการศึกษาแก่นักเรียน    

2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
    2.1  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

2.1.1  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ส าหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่  
2 ก่อนและหลังใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย ด้วย RLPA  Model ใช้กระบวนการ  Active  
Learning  กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  

2.1.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ประโยชน์สูงสุด  

          2.1.3  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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   2.2. ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม 
2.2.1  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่าน เขียนภาษาไทย ในเรื่องการอ่านออกเสียง   

การผันวรรณยุกต์  การอ่านค าควบกล้ า และมาตรตัวสะกด เขียนสื่อความไม่ได้  เขียนแผนการเรียนรู้ภาษาไทย 
เน้นพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ด้วยแบบฝึกพัฒนา           การอ่าน 
เขียนภาษาไทย ด้วย RLPA Model โดยใช้กระบวนการ Active Learning  ซึ่งมีองค์ประกอบ 
ของแผน คือมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด  สาระส าคัญ  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อแบบฝึกทักษะ  การวัดผลประเมินผล บันทึกหลังสอน และด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนที่เขียนขึ้น  

2.2.2  เลือกเนื้อหาที่นักเรียนอ่านไม่ออก  หรือเขียนไม่ได้ ( ค าควบกล้ า  )  จากผล 
การจัดกิจกรรม สอดคล้องกับ สาระที่ 1  การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 สาระที่ 2  การเขียน  มาตรฐาน ท 2.1    
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน               
บ้านเขาโอน (ฉบับปรับปรุง 2563) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาจัดกิจกรรม การอ่าน  การเขียน ด้วย
RLPA Model โดยใช้กระบวนการ  Active  Learning  ร่วมกับแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2   จ านวน  13  คน กิจกรรมละ 2  ชั่วโมง หรือฝึกจนเกิดความช านาญ ซึ่งมีขั้นตอน
การอ่านดังนี้  

ใช้วิธีการตามขั้นตอนของ  RLPA Model ( Receive -Ling Practice Apply ) คือ  
RL ( Recieve - Ling ) คือการสอนให้นักเรียนรู้จักค า รับรู้ความหมายของค า   
P ( Practice ) คือ  รู้จักการแจกลูกค า  การเขียนสะกดถูก  แสดงการเชื่อมโยงของ พยัญชนะ สระ  

วรรณยุกต์ 
A ( Apply )   คือการประยุกต์ใช้ การเขียนที่ถูกต้อง การเขียนสื่อความ การแต่งประโยคหรือเขียน

เรื่องราวต่าง   
Active  Learning  คือการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้จักการเชื่อมโยง  สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ด้วยการปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรม  ที่มีครูเป็นผู้แนะน า  กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และสร้างความคิด
รวบยอด   

จัดท าเนื้อหาการเรียนรู้ เรื่อง การอ่าน  การเขียน โดยน าสื่อการสอนเรื่องการอ่าน  การเขียน 
ภาษาไทย ด้วย RLPA Model โดยใช้กระบวนการ Active Learning  คือ    การสอนให้นักเรียนรู้จักค า รับรู้
ความหมายของค า  รู้จักการแจกลูกค า  การเชื่อมโยงของ พยัญชนะ สระ  วรรณยุกต์ น าไปสู่การเขียนที่
ถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์ในการเขียนสื่อความ  การแต่งประโยค หรือเขียนเรื่องราว ลงสู่การจัดกิจกรรม
ในห้องเรียน  

2.2.3  การจัดกิจกรรม เรื่องการอ่าน  การเขียน   มีขั้นตอนดังนี้ 
         - ครูผู้สอนทดสอบความรู้ก่อนเรียนเรื่อง การอ่าน  การเขียน   เ พ่ือได้ทราบ            
ความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล  และเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของนักเรียน 
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       - ด าเนินการตามข้ันตอนการสอน  คือการสอนให้นักเรียนรู้จักค า รับรู้ความหมายของค า  
รู้จักการแจกลูกค า  การช่อมโยงของ พยัญชนะ สระ  วรรณยุกต์ น าไปสู่การเขียนที่ถูกต้อง และน าไปใช้
ประโยชน์ในการเขียน  สื่อความ  การแต่งประโยค หรือเขียนเรื่องราว โดยใช้เนื้อหาความยากง่ายตามระดับช่วง
ชั้นที่ 2  จากแบบฝึกที่จัดท าข้ึน  ซึ่งปฏิบัติตามข้ันตอน คือ  

ขั้นที่ 1 เรียนรู้เสียงตัวอักษร (Analytic Phonics) โดยครูอ่านออกเสียงค า ให้ 
นักเรียนฟังช้าๆ และให้นักเรียนอ่านออกเสียงซ้ าตามครู ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเสียงของแต่ละค า เรียนรู้เชื่อมโยง
เสียงและวิเคราะห์เสียงของตัวอักษรเพ่ือให้เข้าใจความหมาย  
   ขั้นที่ 2 ฝึกการสอนประสมเสียง (Synthetic Phonics) โดยครูอ่านออกเสียงโดยการ
สะกดค าและแจกลูกค า และให้นักเรียนฝึกตาม จะสามารถสะกดเป็นเสียง /กา/ เป็นการฝึกผสมเสียงกับ
ตัวอักษรเพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ ท าให้นักเรียนเข้าใจเสียงของตัวอักษรแต่ละตัว และผสมเสียง
จนสามารถท่ีจะออกเสียงค านั้นๆ ได้ด้วยตนเอง  อ่านหนังสือระดับชั้นที่ต่ ากว่า เพื่อสังเกตการประสมเสียง 
                      ขั้นที่ 3 รู้จักการเทียบเคียง (Analogy-Based Phonics) โดยครูให้นักเรียนออกเสียง
โดยการแจกลูกค า และใช้การเทียบเคียงเสียงในการสอนเสียงวรรณยุกต์ได้อีกด้วย โดยครูให้นักเรียนอ่านออก
เสียงโดยการผันเสียงวรรณยุกต์ เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการเทียบเคียงเสียง ท าให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์
ส่วนประกอบของค า  และเทียบเคียงการออกเสียงกับค า ว่ามีหน่วยเสียงใดที่เหมือนกัน วิธีการนี้จะช่วยให้
นักเรียนรู้จักการอ่านค าใหม่ และช่วยในการสะกดค าและแจกลูกไปพร้อมกัน   
                      ขั้นที่ 4 หัดอ่านเขียนเข้าใจค า (Phonics Drill) โดยครูฝึกให้นักเรียนรู้จักการอ่าน
ออกเสียงและการเขียนไปพร้อมๆ  และฝึกฝนซ้ าไปซ้ ามาให้เข้าใจความหมายของค าที่อ่านและเขียน                      
จนสามารถอ่านออกและเขียนได้ หรือหากพบค าใหม่นักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับค าใหม่ได้
อย่างมีระบบ  อ่านเป็นเรื่องราว แล้วปิดหนังสือเล่าเป็นส านวนของตัวเอง ( การน าไปใช้ ) 

2.2.4   ด าเนินการพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย  โดยให้นักเรียนท ากิจกรรมการ 
อ่าน เขียนค าควบกล้ า จ านวน  38  กิจกรรม พร้อมบันทึกผล   

2..2.5  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียน เป็น 
แบบทดสอบปรนัย  4 ตัวเลือก  จ านวน 20  ข้อ  ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

2.2.6   สรุปผลการด าเนินงาน 
2..2.7  สะท้อนการสรุปผลการด าเนินงานให้นักเรียนทราบ หากมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมิน ให้ใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน และการสอนซ่อมเสริม และท าการทดสอบใหม่ จนนักเรียนมีผลการ
เรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.2.8  เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของเพ่ือนครูที่มี 
ลักษณะของปัญหาที่เหมือนกัน โดยได้น านวัตกรรมการเรียนรู้ เผยแพร่ต่อเพ่ือนร่วมประกอบวิชาชีพ  

2.2.9  น าผลสรุป เก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการ 
ด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริงในชั้นเรียน โดยใช้แบบประเมินผลการอ่าน                 
การเขียน  ทุกกิจกรรมที่มีการประเมิน  ด้วยการสอน และผลการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านและเขียนค าควบกล้ า     
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ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 มีประสิทธิภาพ 80.23./80.00 ซึ่งเป็นไปตามาเกณฑ์ 80/80  
 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
  3.1 เชิงปริมาณ  

       1.  นักเรียนช่วงชั้นที่ 2  จ านวน  13  คน  ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา            
เต็มตามศักยภาพ และรอ้ยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสูงขึ้น  อยู่ในระดับดีข้ึนไป  

3.2 เชิงคุณภาพ  
      1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2  จ านวน  13  คน  ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2  จ านวน  13  คน  มีทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปีและมีนิสัยรักการอ่าน 

2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2  จ านวน  13  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสูงขึ้น                        
อยู่ในระดับดีข้ึนไป  
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………ผู้รายงาน                                                                                      
             ( นางสุนีย์  รักหอม ) 

        ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
                                   วนัที่  15   สิงหาคม  2565 
 

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าการายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและเป็นความจริง 
 
 
        (ลงชื่อ).......................................ผู้บังคับบัญชา 
                                                 ( นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ ) 
              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน 
                         วันที่........................................................ 
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ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านเขาโอน  
ที ่.................................           วันที่ 15  สิงหาคม  2565 
เรื่อง  รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ส าหรับข้าราชการครูและ    
        บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน  

ตามท่ี โรงเรียนบ้านเขาโอน  ได้มีปฏิทินด าเนินงานการพัฒนางาน performance agreement 
ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๕ และได้แจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลการพัฒนางาน   
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม มติ กคศ. ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ว๙/๒๕๖๔) ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปนั้น 
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การนี้ข้าพเจ้า นางสุนีย์  รักหอม  จึงขอรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
ลงชื่อ........................................................... 
           (นางสุนีย์  รักหอม) 

ครูโรงเรียนบ้านเขาโอน  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ลงชื่อ........................................................... 
                  (นางสาวปฐมาพร บัวมาศ)                                                       
                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน 

 
ค ำน ำ 

        รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA ) ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ระหว่างวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA )  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2565 
ของนางสุนีย์  รักหอม  ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และใช้เป็นคุณสมบัติในการคงวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการประเมินเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน  ซึ่งรายงานฉบับ
นี้ได้สรุปผลการด าเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ในรอบปีงบประมาณ 2565 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

ข้อมูลที่ได้จากรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง  (Performance Agreement : 
PA ) ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 
  

           นางสุนีย์  รักหอม 
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                 สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
 

1  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน         1 
2. ส่วนที่  1  ข้อมูลการปฎิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง     2 
3.  ส่วนที่  2   การพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 20 
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