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ก 

 

ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้ ได้จัดท าเพ่ือสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ (๑ เมษำยน  ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ ซึ่งได้สรุปกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ พอสังเขปและ
แสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดในด้านต่าง ๆ ทั้งต่อตนเอง นักเรียน โรงเรียนและชุมชน  นอกจากนี้ยังได้น าเสนอภาพ
กิจกรรมบางกิจกรรมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเขียนรายงานผลงาน 
ครั้งนี้ด้วย 

  ผู้จัดท าขอขอบคุณบุคลากรในโรงเรียนทุกท่านที่ได้ช่วยให้ข้อมูลในการอ้างอิงเอกสารจน
ส าเร็จได้ด้วยดี และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงใน  การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดท าได้อีกระดับหนึ่ง 
 
 
       พิกุลศรี  ดิษฐเจริญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

ข 

สำรบัญ 
                              

เร่ือง                   หน้ำ 

ค าน า            ก 

สารบัญ            ข 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป                                                                                ๑ 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง                                                                      ๓ 

ส่วนที่ 3 การประเมินตนเอง                                                                      ๕ 

ส่วนที่ 4 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน          ๘ 

 ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน                   ๘ 

 ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม             ๒๑                                  

 และจรรยาบรรณวิชาชีพ          

ภาคผนวก           ๒๗ 

       

  

                     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 
 

    ครั้งที่  ๑     (  ๑ ตุลาคม .....................  –  ๓๑  มีนาคม  ............................... ) 
    ครั้งที่  ๒     (  ๑ เมษายน...๒๕๖๔.......  –  ๓๐  กันยายน .........๒๕๖๔......... ) 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐำน 
ชื่อผู้รับการประเมิน      นางสาวพิกุลศรี  ดิษฐเจริญ             
ต าแหน่ง   ครูผู้ช่วย         เงินเดือน  ๑๖,๖๔๐     บาท 
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองคลอง    สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๑ 
สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   ๑ – ๔  ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
วิชาที่สอน 
 ๑. วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  รหัสวิชา  อ ๑๑๑๐๑ จ านวน     ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๒. วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา  อ ๑๒๑๐๑ จ านวน     ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๓. วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา  อ  ๑๓๑๐๑ จ านวน     ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๔. วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา  อ ๑๔๑๐๑ จ านวน     ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๕. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม รหัสวิชา  อ ๑๑๒๐๑ จ านวน     ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๖. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม รหัสวิชา  อ ๑๒๒๐๑ จ านวน     ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๗. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม รหัสวิชา  อ ๑๓๒๐๑ จ านวน     ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๘. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม รหัสวิชา  อ ๑๔๒๐๑ จ านวน     ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๙. วิชาศิลปะ   รหัสวิชา  ศ ๑๓๑๐๑ จ านวน     ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๑๐. วิชาการงานอาชีพ    รหัสวิชา  ง ๑๓๑๐๑ จ านวน     ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๑๑. วิชาลูกเสือ เนตรนารี   รหัสวิชา  -         จ านวน    ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
๑๒. ชุมนุม   รหัสวิชา  -         จ านวน    ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ชั่วโมงการสอน......................๒๒................................ชั่วโมงต่อสปัดาห ์
จ านวนวันลาในรอบการประเมิน........................-........................... วนั ประกอบด้วย 

(๑)  ลาป่วย  .....................................  วัน     (๒)  ลากิจ ................-..................... วนั 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
   ๑. วุฒิปริญญาตรี     การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ 
    จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  วิทยฐานะ       -                  ต าแหน่ง เลขที่  ๗๒๒๑ 
  สถานศึกษา/หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองคลอง    ต าบลป่ามะนาว 
  อ าเภอ/เขต บ้านฝาง    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑ 

   ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   รับเงินเดือนอันดับ   ครูผู้ช่วย   ขั้น  ๑๖,๖๔๐  บาท 

๑.๒ กำรรับรำชกำร 
  ๑. เริ่มรับราชการในต าแหน่ง......ครูผู้ชว่ย.....เมื่อวันที่......๘.........เดือน....มิถุนายน.......ปี…พ.ศ.๒๕๖๓ 
๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับเวลำกำรมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (๑ เมษำยน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔) 
 

 
ประเภท 

จ านวน  รวม 

ครั้ง วัน  ครั้ง วัน 
มาสาย - -  - - 
ลาป่วย - -  - - 
ลากิจ - -  - - 
ลาอุปสมบท - -  - - 
ลาช่วยเหลือภริยาที่คลอด
บุตร 

- -  - - 

ลาคลอด - -  - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ กำรพัฒนำตนเอง  
 

๒.๑ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/กำรเผยแพร่ผลงำน/กำรเป็นวิทยำกร/กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(๑ เมษำยน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔) 
 

ที ่ วัน /เดือน/ ปี เรื่อง หน่วยงำน หลักฐำน 

๑ ๑๙ พ.ค. ๖๔ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติ
ใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

๒ ๒๔ เม.ย. ๖๔  

รูปแบบการน าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการออกแบบ การวางแผน 
การบริหารและการประกันภายใน
สถานศึกษาน าสู่การปฏิบัติ 

สพป. ยโสธรเขต 1  เกียรติบัตร 

๓ ๑๐ – ๑๑ ส.ค. ๖๔ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารตามแนว Active learning 
ตามกรอบ CEFR โดยใช้แนวทาง Boot 
Camp Turbo 

สพป. ขอนแก่นเขต ๑ เกียรติบัตร 

๔ 
 
๑๑ ส.ค. ๖๔ 
 

ผ่านการอบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรค (COVID-19) ด้วยระบบออนไลน์ 

สพป. ขอนแก่นเขต ๑ 
 

เกียรติบัตร 

๕ ๑๒ พ.ค. ๖๔ 

เข้าร่วมการอบรมและผ่านการทดสอบวัด
และประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ 
โครงการ Good Food For All กินดี – อยู่
ดี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
บริษัท คะตะลิสต์ จ ากัด 

เกียรติบัตร 

๖ ๑๔ – ๑๕ ส.ค. ๖๔ 
ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
ส าหรับครู 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

๗ ๑๖ ส.ค. ๖๔ 
เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการ
การศึกษาแนวพุทธ 

สพป. ขอนแก่นเขต ๑ เกียรติบัตร 

๘ ๑๘ ส.ค. ๖๔ 
ได้ผ่านการทดสอบออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เนื่องในกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบางพลีราษฎร์
บ ารุง 

เกียรติบัตร 



๔ 
 

 
ที ่ วัน /เดือน/ ปี เรื่อง หน่วยงำน หลักฐำน 

๙ ๒๔ ส.ค. ๖๔ 
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภา
การศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

 
เกียรติบัตร 

๑๐ ๒๔ ส.ค. ๖๔ 
เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  
‘พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย’ 

สพป. ร้อยเอ็ดเขต ๑ เกียรติบัตร 

๑๑ ๒๖ – ๒๗ ส.ค. ๖๔ 
เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทาง

การศึกษาระดับชาติครั้งที่ ๑๖ 
ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 
เกียรติบัตร 

๑๒ ๖ ก.ย. ๖๔ 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ 
Phonic ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

สพป. ขอนแก่นเขต ๑ 
 

เกียรติบัตร 

๑๓ ๗ ก.ย. ๖๔ 
ได้ผ่านการอบรมให้ความรู้และผ่านการท า
แบบทดสอบความรู้เรื่องยาเสพติด 

ส านักงานและ
ปราบปรามยาเสพติด 
ภาค ๔ 

เกียรติบัตร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 
ส่วนที่ ๓ กำรประเมินตนเอง 

๓.๑ กำรประเมินตนเองพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพ 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับของกำรปฏิบัติ/ คุณภำพ 

มำก 
ที่สดุ 

มำก 
ปำน 
กลำง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๑.  กำรมีวินัย      
๑.๑ การมีวินัยในตนเอง  ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ 
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของ
สังคม 

     

๑.๒ การรักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

     

๑.๓ การตรงต่อเวลา  การอุทิศเวลาให้แก่ราชการและผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 

     

๑.๔ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  การรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

     

๑.๕ การรักษาความสามัคคี  มีน้ าใจ  เอ้ือเฟือเผือแผ่ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน องค์กร และชุมชน 

     

๒. กำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี      
๒.๑ ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ 

     

๒.๒ การยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

     

๒.๓ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม  ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่
ถูกต้อง  เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

     

๒.๔ การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง 

     

๒.๕ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อม 

     



๖ 
 

 
๓.  กำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม      

๓.๑ การด ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

๓.๒ การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด      
๓.๓ การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทาง
ราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

     

    ๓.๔ การด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพ 
    และต าแหน่งหน้าที่ 

     

    ๓.๕ การประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทน      
 
๓.๒ กำรประเมินตนเองควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

รำยกำรปฏิบัติ 
ระดับคุณภำพ 

มำก 
ที่สุด 

มำก 
ปำน 
กลำง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๑. มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน  ความรู้ ทักษะ 
    กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     

๒. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง 
    แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

     

๓. ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
   บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

     

๔. ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ   
   ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

     

๕. การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือ 
    ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 

     

๖. มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

     

๗. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริม 
    และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

     

๘. ใหค้ าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน 
   การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

     

๙. มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน      



๗ 
 

   รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
๑. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

     

๒. จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

     

ร้อยละของผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำกขึ้นไป    ๑๐๐ 
 

 
 

3.  กำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม      
      

พฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับของกำรปฏิบัติ/ คุณภำพ 

มำก 
ที่สุด 

มำก 
ปำน 
กลำง 

น้อย 
มำก 
ที่สุด 

๔.  ควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพ      
๔.๑ การเป็นสมาชิกที่ดี  สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ
และทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

     

๔.๒ การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้
พัฒนาในวิชาชีพ 

     

๔.๓ การมีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ      
๔.๔ การรกัษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

     

๔.๕ การเสริสร้างปลูกจิตส านึกท่ีดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม      
๕.  ควำมรับผิดชอบในวิชำชีพ      
๕.๑ การเอาใจใส่  ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหา
ความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน 

     

๕.๒ การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็ม
ความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอเท่าเทียมกัน 

     

๕.๓ การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่  นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหน้าที่ 

     

๕.๔ การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

     

๕.๕ การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม      
ร้อยละของผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำกขึ้นไป ๑๐๐ 



๘ 
 

 
ส่วนที่ ๔ ตัวชี้วัดกำรปฏบิัติงำน 

ตอนที่ ๑ กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 
๑.ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ๑.๑ กำรสร้ำงและหรือพัฒนำหลักสูตร 
 ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์  มีความคิดสร้างสรรค์  
และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ รายวิชา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  ซึ่งเป็น
ระดับชั้นเรียนที่ต่อเนื่องกัน  และเป็นวิชาที่มีเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องกัน จึงท าให้ข้าพเจ้าใช้วิธีการสอนแบบ
บูรณาการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกัน ตามข้ันตอนดังนี้ 
    ๑) กำรศึกษำหลักสูตร   
   ข้าพเจ้าศึกษาเอกสารทางวิชาการ หลักสูตร  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ หลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองคลอง คู่มือการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยน าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษามาจัดท ามาตรฐานช่วงชั้น  
มาตรฐานการเรียนรู้รายปีในแต่ละชั้น  จัดท าตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้และ
กิจกรรม และจัดท าค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรของสถานศึกษา สู่แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน  และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    ๑)  กำรวิเครำะห์หลักสูตร   
   ข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
[หนองโพรง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษา และปรับใช้
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชา มาตรฐานรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  และมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  

ข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรโรงเรียน
บ้านหนองคลองพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาตลอดชีวิต มุ่ง เน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ และเสริมสร้างสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เป็นล าดับขั้นตอน ดังนี้  
   



๙ 
 

 
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 

  - ก าหนดสาระส าคัญ ว่าผู้เรียนรู้อะไร ท าอะไรได้ 
  - จัดท าโครงสร้างรายวิชา 
  - วิเคราะห์มาตรฐานสู่สมรรถนะและคุณลักษณะ 
  - วิเคราะห์หลักฐานการเรียนรู้ 
  - วางแผนก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ 
  - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - ศึกษาองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้      
 มีการน าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ที่มีการบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน โดยมีการก าหนดสาระส าคัญ ว่า
ผู้เรียนรู้อะไร  ท าอะไรได้ จัดท าโครงสร้างรายวิชา  วิเคราะห์มาตรฐานสู่สมรรถนะและคุณลักษณะ  ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  อย่างครบถ้วน 
 

๑.๒  กำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ๑.๒.๑  กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ 
ข้าพเจ้าได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ในทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๔ โดยใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองคลองและ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของ โรงเรียนบ้านหนองคลองเป็นแนวทางและข้อสารสนเทศในการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การปรับประยุกต์ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนบ้านหนองคลองและเหมาะสม
กับผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าออกแบบขึ้น ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกรายวิชาที่สอน  มีกิจกรรมการ 
เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้อง กับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการสอน  และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ตลอดจนมีการประเมินผลการใช้หน่วย
การเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้ และได้น าผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้มาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้นทุกปี
การศึกษา ดังปรากฏหลักฐานร่องรอย คือ ๑.หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติการสอน ๒.
หลักฐานการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้  
 

๑.๒.๒ กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  ข้าพเจ้าได้จัดท า ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  สาระส าคัญ  ชื่อ
เรื่อง หัวเรื่อง  จัดท าก าหนดการสอน และก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผล  ดังนี้ 



๑๐ 
 

  ๑.๒.๒.๑ ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  ๑.๒.๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา องค์ประกอบส าคัญ  คือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง  สาระการเรียนรู้  และกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๑.๒.๒.๓ น าสาระการเรียนรู้มาจัดท ากรอบเนื้อหา เพ่ือแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นรายแผนการ
จัดการเรียนรู้  เพื่อประโยชน์ในการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  ๑.๒.๒.๔ น าชื่อเรื่อง  และหัวข้อเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้  โดยพิจารณาจ านวนแผนการ
จัดการเรียนรู้  ขอบข่าย เนื้อหา และเวลาในการจัดการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดไว้ 
 
     ๑.๒.๒.๕ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  โดยมีส่วนประกอบ  ดังนี้ 
         ๑.  เรื่อง 
         ๒.  เวลา 

      ๓.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
      ๔.  สาระส าคัญ 
      ๕.  หน่วยการเรียนรู้ 
      ๖.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      ๗.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      ๘.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
      ๙.  การวัดและประเมินผล 
     ๑๐.  กิจกรรมที่เสนอแนะ 
     ๑๑.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
     ๑๒.  บันทึกผลหลังการสอน 
     ๑๓.  เครื่องมือวัดผลการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

     ๑.๒.๒.๖ เลือกใช้เอกสาร  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในห้องเรียนและตามแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
     ๑.๒.๒.๗ จัดท าเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  ตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยวิธีการสังเกต                      
การใช้แบบทดสอบ และการประเมินผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้   แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้     
ได้น าจุดประสงค์การเรียนรู้  วิธีการวัดผลด้วยวิธีที่หลากหลาย  มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
     ๑.๒.๒.๘ การสรุปผลการประเมินหลังการเรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าจุดบกพร่องและ
จุดที่เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  แจ้งให้นักเรียนทราบเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงพัฒนาขึ้นตามล าดับ บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียน
จึงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



๑๑ 
 

     ๑.๒.๒.๙ น าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนาต่อไป ผลที่ได้จากการเตรียมการสอน  
มีดังนี ้
     ๑.  ท าให้ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักเรียนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
     ๒.  สามารถสอนได้ตามล าดับขั้นตอน  การสอนด าเนินการไปอย่างราบรื่น ครบทุกกระบวน
การและบรรลุตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ 
     ๓.  นักเรียนมีความตั้งใจเรียน  และมีความกระตือรือร้นในการเรียน  ตระหนักและมีทัศนคติ               
ที่ดีต่อการเรียนทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๔.  นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน  
     ๕.  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
     ๖.  สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   แก่
ครูผู้สอนคนอ่ืน ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
     ๗.  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครูผู้สอนคนอ่ืน ๆ 
     ๘.  เกิดผลดีแก่สถานศึกษา คือ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับ                      
ของผู้ปกครองและชุมชน 
 

    ๑.๒.๓  กลยุทธ์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ข้าพเจ้า นางสาวพิกุลศรี  ดิษฐเจริญ ได้จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ – ๔  โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เน้นการปฏิบัติ ดังปรากฏหลักฐานร่องรอยใน ๑. แผนการจัดการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลายในการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและการ
ประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการ เรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองคลองและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียน
การสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาหรือยุคโลกาภิวัฒน์  ครูผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าหาวิธีการสอนที่ทันสมัย เพ่ือให้
ทันต่อเหตุการณ์ของโลก  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรได้ 
 ในฐานะเป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ วิชาภาษาอังกฤษ  ได้ศึกษาหาวิธีสอนแบบ
ใหม่ๆมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น  จากการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และ                                    
สื่อการสอนที่เตรียมไว้  น ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ปฏิบัติดังนี้ 

๑) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนน ามาจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
๒) น าเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันไป  เช่น  การสนทนา ซักถาม 

การสังเกตภาพ  การร้องเพลง  เป็นต้น  เพื่อเร้าความสนใจให้นักเรียนอยากเข้าร่วมกิจกรรม 
๓) แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 

         ๔) ใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวัยของผู้เรียน  โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม                         
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ใช้วิธีการหลาย ๆ วิธี  เช่น 



๑๒ 
 

- ท ากิจกรรมนอกสถานที่หรือนอกห้องเรียน 

- ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา 

- ร่วมกันตั้งค าถาม 

- อาสานักเรียนที่สมัครใจ 

- แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 

- ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

- สนทนาซักถามและตอบปัญหา 

- การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

- ศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียน 

- ให้นักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญ  เพื่อทบทวนให้นักเรียนเข้าใจอีกครั้ง 

- วัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ผลที่ได้รับจำกกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
  ๑.  นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  ๒.  นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
  ๓.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๔.  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
๕.  นักเรียนผ่านจุดประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๖.  นักเรียนชอบเรียนในทุกรายวิชามากขึ้น 
๗.  นัก เรียนได้แสดงออกและร่วมกิจกรรม  เช่น  การอภิปรายประเด็นค าถาม                             

การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
  ๘.  การน าเทคนิควิธีการสอนและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้  ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนรู้                        
ที่แตกต่างกันของนักเรียน 
 

 ๑.๒.๔  คุณภำพผู้เรียน 
  ๑.๒.๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ข้าพเจ้า นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนใน ทุกรายวิชา ทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ โดยได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
แล้วน าไปจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จนเกิดผล
การจัดการเรียนรู้ใน ทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  โรงเรียนบ้านหนอง
คลองและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ แนะแนว ชุมนุม ตามเอกสารหลักฐานในแบบบันทึกผลการเรียนรู้
รายวิชา (ปพ.๕)  

 

 



๑๓ 
 

๑.๒.๔.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้าพเจ้า นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนใน ทุกรายวิชา      

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด แล้วน าไปจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จน
เกิดผลการจัดการเรียนรู้ใน ทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – ๔  โรงเรียนบ้าน
หนองคลองและเกิดการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเอกสารหลักฐานในแบบบันทึกผลการเรียนรู้
รายวิชา (ปพ.๕)  
  

 ๑.๓  กำรสร้ำงและหรือพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและ แหล่งเรียนรู้ 
 ข้าพเจ้าได้มีการสร้างและพัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระรายวิชา และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และน าผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถน าสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ไปปรับประยุกต์ ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
  จัดท าสื่อและการใช้สื่อการสอนจากการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า ท าให้ทราบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้  แต่ละครั้งจะต้องใช้สื่ออะไรในการสอน  ซึ่งมีทั้งสื่อที่ผู้สอนผลิตขึ้นเอง  จัดซื้อมาขอยืม
จากห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองคลองในการจัดท า จัดหาและใช้สื่อการสอนได้ด าเนินการดังนี้ 
    ๑) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดเตรียมไว้ 
    ๒) จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาวิธีใช้   
เมื่อผู้เรียน น าสื่อการเรียนไปใช้ สามารถท ากิจกรรมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง  การท ากิจกรรมก็จะส าเร็จ               
ตามเวลาที่ก าหนด   
    ๓) ผลิตสื่อการสอนที่สามารถผลิตได้ด้วยตนเอง โดยยึดหลักประหยัดและมีคุณภาพมากที่สุด                  
เช่น เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ใบงาน  ใบความรู้ ได้จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ  ก่อนน ามาใช้ประกอบการเรียน 
    ๔) พยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  เช่น  ป้ายนิเทศ รายงาน                     
สมุดภาพ โครงงาน 
 ผลที่ได้จำกกำรเตรียมและกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน 
   ๑. ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดี  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์
ตรงจากสื่อต่าง ๆ 
   ๒. ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากข้ึน รู้จักการแก้ปัญหา และเรียนอย่างมีความสุข   
   ๓. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
   ๔. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่ได้ร่วมผลิตสื่อ และน ามาใช้ประโยชน์ 
   ๕. สื่อการเรียนการสอน  เป็นเครื่องผ่อนแรงครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี 



๑๔ 
 

   ๖. เป็นการช่วยเหลือเพ่ือนครูที่ต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทเดียวกัน 
   ๗. ครูผู้สอนเกิดความมั่นใจ  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามล าดับขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่องตามกระบวนการเรียนที่ก าหนดไว้ 
 

 ๑.๔  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ข้าพเจ้าได้ด าเนินการวัดผลและประเมินผล  โดยปฏิบัติดังนี้ 

  ๑)  ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
๒)  ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓)  ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผล การเรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ซึ่งเป็นการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ในด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย 
  ๔)  จัดท าเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย 
      -  เครื่องมือวัดผลเพ่ือปรับปรุงการเรียน  ประกอบด้วย  แบบทดสอบก่อนเรียน                          
และหลังเรียน  แบบทดสอบปลายภาคเรียน 
             -  เครื่องมือวัดผลเพ่ือประเมินผลการเรียน  ประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  โดยการน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาคุณภาพ  โดยน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และผู้ เชี่ยวชาญ  พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อนั้น  สามารถวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่  แล้วน าข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ได้รับค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง  และน า
แบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียน (Try  Out)  เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)  ค่าอ านาจจ าแนก (r)  
และค่าความเชื่อมั่น (rtt)  รายข้อ  เลือกข้อสอบข้อที่ได้มาตรฐานมาพิมพ์เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนปลายภาคเรียนที่ ๒ (ฉบับสมบูรณ์) 

           -  เครื่องมือประเมินพฤติกรรมและจิตพิสัยของนักเรียนประกอบด้วย  แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน  การช่วยกันสรุปเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และแบบประเมินการตรวจผลงานการท ากิจกรรม                              
ซึ่งเป็นการประเมินผู้เรียนด้านจิตพิสัย เป็นรายบุคคล  
  ๕)  ด าเนินการวัดผลและประเมินผล ดังนี้ 

ประเมินผลก่อนเรียน   
ได้ท าการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนทุกครั้ง  เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้ 

พ้ืนฐานเบื้องต้น  โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เช่น  การท างานอย่างมีข้ันตอน  ปฏิบัติ    กิจวัตร
ประจ าวัน  ร่วมกิจกรรมด้วยความร่าเริง  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้เวลาท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์  ตั้งใจ  มีมารยาท  ช่วยเหลือและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  เป็นต้น   ใช้วิธีการสัมภาษณ์  การสอบถาม
เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียน 
  
 



๑๕ 
 

ประเมินผลระหว่ำงท ำกำรสอน   
เพ่ือเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอน และท าให้ทราบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าใน 

การเรียนมากน้อยเพียงใด  มีความเข้าใจในเรื่องที่สอนไปแล้วมากน้อยเพียงใด  นักเรียนพบปัญหาในการเรียน
วิชาต่างๆ อย่างไร นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมตามที่ก าหนดหรือไม่ โดยการสังเกตความ
รับผิดชอบในการท างานร่วมกัน  การท างานทันตามก าหนดเวลา  ความสนใจและตั้งใจศึกษาค้นคว้า  การ
แสดงความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน    การซักถามความเข้าใจ  ความคิดเห็นและเจตคติ
ของนักเรียน  ตรวจผลงานการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ และประเมินความเอาใจใส่ต่อการเรียน  ความ
รับผิดชอบในงานที่ก าหนดให้ท า  โดยถือเกณฑ์ที่นักเรียนผ่านได้คะแนนจากการท ากิจกรรมร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป  
ในการวัดผลระหว่างเรียนแต่ละครั้ง  จะวัดผลครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  โดยใช้
แบบทดสอบวัดรายจุดประสงค์ ตรวจผลงาน  ความสนใจและตั้งใจเรียน  และเจตคติต่อการเรียน วิชาต่างๆ  
และรวบรวมผลการประเมินลงในจุดประสงค์ย่อย ปพ.๕  

ประเมินผลปลำยภำคเรียน   
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 -  ก าหนดอัตราส่วนของคะแนน  ก าหนดตามที่หลักสูตรของโรงเรียนได้ก าหนดไว้  ดังนี้  
๑. คะแนนสอบระหว่างภาค 

- สอบรายจุดประสงค์ก่อนกลางภาค ๒๕ คะแนน 
- สอบกลางภาค    ๒๐ คะแนน 
- สอบรายจุดประสงค์หลังกลางภาค ๒๕ คะแนน 

๒. คะแนนสอบปลายภาค    ๓๐ คะแนน 
น าคะแนนการสอบที่ได้ระหว่างภาคและปลายภาคมารวมกันเป็น ๑๐๐ คะแนน 
 
 
เกณฑ์ตัดสิน 

            ๘๐   คะแนนขึ้นไป ได้ผลการเรียน  ๔ 
    ๗๕ – ๗๙   คะแนน   ได้ผลการเรียน  ๓.๕ 
    ๗๐ – ๗๔   คะแนน   ได้ผลการเรียน  ๓ 
    ๖๕ – ๖๙   คะแนน   ได้ผลการเรียน  ๒.๕  
    ๖๐ – ๖๔   คะแนน   ได้ผลการเรียน  ๒ 
    ๕๕ – ๕๙   คะแนน  ได้ผลการเรียน  ๑.๕ 
    ๕๐ – ๕๔   คะแนน   ได้ผลการเรียน  ๑ 
    ต่ ากว่า  ๕๐ คะแนน  ได้ผลการเรียน  ๐ 
   ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  



๑๖ 
 

ผลที่ได้รับจำกกระบวนกำรดังกล่ำว ปรำกฏผลดังนี้ 
๑. ท าให้การวัดผลมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนทุกรายวิชา 
๓. ท าให้การประเมินผลแต่ละครั้งมีคุณภาพ นักเรียนยอมรับผลการเรียนของตนเอง 
๔. นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ มีพัฒนาการของตนเอง นักเรียนเก่งก็ขยันเรียนมากข้ึน  ส่วน
นักเรียนอ่อนก็มีก าลังใจพยายามปรับปรุงตนเอง 
๕. ช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้ 
๖. ผู้ปกครองทราบผลการเรียนและความสามารถของนักเรียน 

 
 ๑.๕ ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อคุณภำพ
ผู้เรียน 

กำรวิจัยในชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียน และบทบาทครู คือ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนทั้งชั้น การสอนในชั้นเรียนไม่ใช่การบอกหนังสือ หรือ
การบอกให้จดหนังสืออย่างเดียว การสอนในชั้นเรียนครูจะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งชั้น
ซึ่งมีความสามารถพ้ืนฐานแตกต่างกันออกไป ท าให้บางครั้งเกิดปัญหากับผู้สอนที่ต้องจัดกิจกรรมหลากหลาย
สนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน การสอนควบคู่กับการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห์ 
ศึกษาสภาพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นต้องด าเนินการตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากครูสรุปได้ว่า
ปัญหาคืออะไร เกิดที่ไหนและมีแนวทางจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร กล่าวคือ ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วได้
น าไปทดลองใช้จนได้ผลแล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรม สามารถน าไปเผยแพร่ได้ต่อไป  
๒.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
 ๒.๑ กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนและข้อมูลสำรสนเทศ 
ควำมสำมำรถในกำรอบรม  ปกครอง  และดูแลนักเรียน 
        ๑)  กำรอบรมนอกชั้นเรียน  ได้ปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑   อบรมคุณธรรม และจริยธรรม การตรงต่อเวลา  การมาเข้าแถวหน้าเสาธง  ระเบียบ
แถวขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ  ชี้แจงเรื่องการเรียน  การแต่งกาย  ความสะอาดของร่างกาย  เช่น  เล็บ  ผม  
เสื้อผ้า  ถุงเท้า  รองเท้า  เป็นต้น  ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารนักเรียน โดยใช้เวลาช่วง ๐๘.๒๐ น.- 
๐๘.๔๐ น. หลังกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าทุกวัน 
  ๑.๒  ร่วมกับครูหัวหน้าช่วงชั้นและครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่รับผิดชอบงาน
ปกครองนักเรียนด้านประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้ส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนในขณะประชุมนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ฝึกฝนให้นักเรียนสามารถปกครองดูแลกันเองได้  ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี  รู้จัก
และปฏิบัติตนตามวิถีทางของประชาธิปไตย เป็นผู้มีคารวะธรรม  ปัญญาธรรม  และสามัคคีธรรม บ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  



๑๗ 
 

  ๑.๓ ให้ความรู้และอบรมนักเรียนเป็นรายบุคคล  เมื่อพบว่านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน  การแต่งกาย  การพูดจา  กิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม  การท าความเคารพ  การทิ้งขยะไม่เป็นที่  
การรักษาความสะอาด  การประหยัดน้ า  ไฟฟ้า  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น 
  ๑.๔ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี   เช่น  การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายและการรับประทานอาหารให้ตรงเวลา  ออกก าลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ รู้จักพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเอง 
  ๑.๕ ให้ความรู้และแนะน านักเรียนเกี่ยวกับการดูแลระวังตนเองในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
โดยการให้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข คือ  กินร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือ  และใช้หน้ากาก
อนามัยปิดจมูกและปากเวลาจาม  ไอหรือเมื่อมีไข้หวัด  น้ ามูกไหล  และการระมัดระวังตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดทั้ง
ในเวลากลางวันและกลางคืน 
  ๑.๖ การสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน  โดยการสนับสนุนให้นักเรียนรักการออกก าลังกาย เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองคลอง ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีการขาดเรียนน้อย
มาก 
       ๒)  กำรอบรมในชั้นเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ  ได้ปฏิบัติดังนี้ 
  ๒.๑  อบรมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม  โดยให้นักเรียนปฏิบัติตน                                       
ให้มีคุณธรรม  ๔  ประการ  และมีค่านิยมพ้ืนฐาน  ๕  ประการ  อบรมเก่ียวกับประชาธิปไตย   
เช่น  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  การปฏิบัติตามมติของเพ่ือนร่วมชั้นและการรู้จักรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
  ๒.๒  ขณะสอนในชั้นเรียน  ได้อบรมในเรื่อง  
   -  การใช้ภาษา  ทั้งการพูดและการเขียนในการตอบค าถาม 
   -  การรักษาระเบียบวินัยของการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  ด้วยการไม่ส่งเสียดังเป็นที่รบกวน
ผู้อื่น   

-  การตรงต่อเวลา เช่น  การไม่เข้าห้องช้า  การส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
   -  ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  เช่น  การตอบค าถามในกิจกรรม  เป็นต้น 
 
ควำมสำมำรถในกำรอบรมควำมประพฤติของนักเรียน  ได้แก่ 
        ๑)  การอบรมให้นักเรียนมีความประพฤติดี  สุภาพเรียบร้อย  อ่อนน้อมถ่อมตน  การพูดจาไพเราะ  
การรู้จักกาลเทศะ  การควรหรือไม่ควรกระท า 
 ๒)  การปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน  ๕  ประการ  อันได้แก่ 
  -  การพ่ึงตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และความรับผิดชอบ 
  -  การประหยัดและออม 

-  การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
-  การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 



๑๘ 
 

-  ความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 ๓)  การอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรม  ๔  ประการ  คือ 

-  การรักษาความสัตย์  ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่มีประโยชน์ 
-  การรู้จักข่มใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์  ความดี 
-  ความอดกลั้นและอดออม  ทั้งไม่ประพฤติล่วงความสัตย์  สุจริตไม่ว่าประการใด 
-  รู้จักละวางความชั่วความทุจริต  และรู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของ

บ้านเมือง 
 ๔)  หากพบนักเรียนใช้ถ้อยค า  ภาษาที่ไม่สุภาพ  กิริยามารยาทไม่เหมาะสม ได้ว่ากล่าวตักเตือน                    
ถ้ายังพบว่ายังไม่แก้ไข  ท าผิดซ้ าอีกก็จะรายงานให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนทราบเพื่อช่วยกันแก้ไขตักเตือน 
 ๕)  การอบรมเกี่ยวกับการแต่งกาย  ได้อบรมให้นักเรียนแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนทั้ง
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี  ชุดพละ หากพบนักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบ  ได้ว่ากล่าว
ตักเตือนให้แก้ไข  และถ้าท าผิดซ้ าอีกก็จะรายงานให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรี ยนทราบเพ่ือช่วยกันแก้ไข
พฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ต่อไป 
 ผลที่ได้จำกกำรอบรม  ปกครอง  ดูแลนักเรียน 
  ๑.  นักเรียนรู้สึกอบอุ่น  และนักเรียนมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นอย่างดี 
  ๒.  นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ  มีความประพฤติเรียบร้อย 
  ๓.  นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  ไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน 
  ๔.  อาคารเรียน  ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย                  
มีบรรยากาศร่มรื่น  และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  ๕.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ให้ความเชื่อถือและยกย่องชมเชยนักเรียนและครู 
  ๖. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูกระตุ้นและส่งเสริมด้วยความรู้สึกตระหนักและ
รับผิดชอบด้วยตนเอง 
 
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำผู้เรียน ได้ปฏิบัติดังนี้ 
       ๑)  ส ารวจความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียน               
การสอน  ให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น   ส่งผลให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  เมื่อนักเรียนมีทุนความรู้เดิมอยู่แล้ว จะส่งผลให้ประสบความส าเร็จใน              
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ง่าย 
              ๒)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเรียน  ปัญหาสุขภาพ  ปัญหาทางด้านพฤติกรรมของ
นักเรียน  และชี้แจงท าความเข้าใจ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน                      
การสร้างความเข้าใจที่ดีมี ความเป็นกัลยาณมิตร ท าให้ผู้รับบริการมีความม่ันใจ       
มีก าลังใจในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น มีความสุขในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างราบรื่นสงบสุข 



๑๙ 
 

              ๓)  แนะน าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เช่น 
  -  การปรับปรุงห้องเรียนให้น่าอยู่  น่าเรียน   
  -  การจัดกิจกรรมอิสระ  เช่น  การท าแบบฝึกหัดแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน  ฝึกการอ่านให้มีนิสัย
รักการอ่าน  หรือการท างานที่ค้างคาอยู่ให้เสร็จสิ้น เป็นการฝึกความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ 
        ๔)  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นักเรียน  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทุกครั้ง             
ได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และมารยาทสังคมที่ดีที่ควรปฏิบัติให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ                  
ไม่เคยปล่อยปละละเลยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือ พฤติกรรมที่บกพร่องของนักเรียน  จะตักเตือน  
แนะน าด้วยค าพูดที่สุภาพและเป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน  แล้วหาแนวทางแก้ไขและน าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 
เพ่ือลดความขัดแย้ง ลดความตึงเครียด ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ 
การท าบุญ การให้สิ่งของเป็นทาน การแบ่งปัน และการลดความอยากของตนลง  และเป็นการสืบสาน ท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและคงอยู่สืบไป 
 ๕)  การพัฒนาทักษะชีวิต  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตของผู้เรียน  น านักเรียนเข้ารับการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม” เพ่ือสร้างคนดีให้เป็นศรีสถาบัน เพ่ือสร้างหลักยึดเหนี่ยวที่
มั่นคงให้เกิดขึ้นในใจของนักเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตของนักเรียน  มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ใน
ครอบครัว ในโรงเรียน  ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
      ๖)  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ได้ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลายด้าน  ด้านการเรียนจะสานต่อการเรียนรู้  สอนซ่อมเสริม หรือ ท าการวิจัย
ในชั้นเรียน  ด้านความประพฤติก้าวร้าวให้ความรัก ความเมตตา  ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ  ให้ก าลังใจแนะน า
การท าความเข้าใจตนเอง  อบรมกล่อมเกลาจิตใจด้วยความละมุนละม่อม ดูแลเอาใจใส่ให้ก าลังใจ  แนะน า
แนวทางท่ีถูกที่ควรอย่างสม่ าเสมอและใกล้ชิด     
 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
              ผลจากการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนที่มีการเตรียมการ  และด าเนินการอย่าง
มีข้ันตอนส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
               -   ด้านสติปัญญา   เป็นผู้มีปัญญาสามารถเรียนรู้ท างานตามที่มอบหมายได้ส าเร็จ รู้จัก                     
การวิเคราะห์ปัญหา  แก้ปัญหาได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
                    -   ด้านอารมณ์   เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้  มีสุขภาพทางกาย   ทางใจ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีความสุขกับการเรียน 
                     -   ด้านสังคม  เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน ๆ สามารถร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ 
                     -   ด้านคุณธรรม จริยธรรม  เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามสามารถปฏิบัติตนตาม
แนววิถีพุทธ  และศาสนาที่ตนเองนับถือได้อย่างมีความสุข 



๒๐ 
 

                  นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนจะถูกปลูกฝังให้มีนิสัยรักความสะอาด   รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
ปลูกฝังให้รู้จักใช้/ประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ  เช่น  น้ า  ไฟฟ้า  เน้นให้ผู้เรียนน าไปปฏิบัติจริงที่บ้าน 
ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  กิริยา มารยาทที่ดีงามของไทย 
                    ผลจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ  ท าให้นักเรียนในความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้า  ปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหวัง
ของพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๒  ที่ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน                     
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 
๒.๒  กำรจัดกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-  จัดกิจกรรมโฮมรูม  ให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน  ห้องเรียน  ความสมัคร
สมานสามัคคี  ความมีน้ าใจ  ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห้องเรียน 

-  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจระหว่างครูประจ าชั้นและผู้ปกครอง  
รายการพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองเป็นรายบุคคลเฉพาะนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่น่าห่ว งเพ่ือช่วยกัน
ดูแลนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น  

 
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
๑. นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ 
๒. นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตัวเองดีขึ้นกว่าเดิม  มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตรงเวลาและส่งงานครบทุก  

ชั่วโมง 
๓. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

 
๓. ดำ้นกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
 ๓.๑  กำรพัฒนำตนเอง 

พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน  และสามารถพัฒนาตนเอง
ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น   ของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้  ครูจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ   ( Individual  
Development  Planning  :  IDP)  เพ่ือเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความ
สนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และ   เป็น
การพัฒนาที่ต่อเนื่องจนท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ในการ
ปฏิบัติงาน  อันน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถ
ตรวจสอบได้  และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป 
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๓.๒  กำรพัฒนำวิชำชีพ 
ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งท าให้  
๑. เกิดจากการประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้  
๒. เป็นนวัติกรรมใหม่ท่ีช่วยให้ครูแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
   ได ้ 
๓. ครู นักการศึกษา ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมกลุ่มกัน เรียนรู้ร่วมกันและสะท้อนการปฏิบัติ  
    อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
๔. เป็นการท างานกลุ่มหรือเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
๕. เป็นการรวมตัวกันไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ "ครูเพื่อศิษย์"  
๖. เป็นสถานที่ส าหรับ "ปฏิสัมพันธ์" ลดความ "โดดเดี่ยว"  
๗. สิ่งส าคัญท่ีสุดของ PLC คือ การท างานที่มุ่งไปที่การเรียนรู้ ของเด็กแต่ละคนเป็นส าคัญ  
๘. PLC มุ่งการปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

๔. งำนอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมำย         
 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่  
 ๑. เจ้าหน้าทีว่ิชาการ  
 ๒. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด 

 
ตอนที่ ๒ กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ 
๒.๑ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนรวม ไม่อำศัยหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ ำนำจและหน้ำที่ของ
ตน เพื่อแสวงหำประโยชน์ 
   ข้าพเจ้ามีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม                    
และแบบแผนอันดีงามของสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น าในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบวินัยของทาง
ราชการ ทั้งในด้านการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ ตรงต่อเวลา มาปฏิบัติ
ราชการก่อนเวลาและกลับหลังเวลาราชการ  อุทิศและเสียสละเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่  มีความ
อดทนอดกลั้น ต่อความเหนื่อยยากขณะปฏิบัติราชการ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมุ่งมั่นท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  ไม่
น าเวลาราชการไปท าประโยชน์ส่วนตัว  มีความรักสามัคคีในองค์กร มีความละอาย  และเกรงกลัวต่อการ
กระท าความผิด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ มีระเบียบวินัย   เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือน
ร่วมงานและนักเรียน เชิดชู และเคารพสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา   และพระมหากษัตริย์  

ข้าพเจ้าซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียน                         
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อย่างเต็มศักยภาพ รับผิดชอบงานในหน้าที่การสอน และงานหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ                          
ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากงานราชการ ไม่เอาเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตัว รักษาผลประโยชน์ 
ของโรงเรียน  เช่น  การประหยัดน้ า  ประหยัดไฟ  หรือใช้กระดาษของทางราชการโดยประหยัด  เป็นต้น               
พร้อมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ    
 
๒.๒ กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
  ข้าพเจ้ารักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ศึกษากฎหมายการศึกษา พระราชบัญญัติทางการศึกษาและ
บทบาทหน้าที่ทางราชการของครูในหมวดที่ว่าด้วยวินัยทางราชการจนเข้าใจ และได้ปฏิบัติตนตามกฎหมาย   
และระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ส าเร็จลุล่วงอย่างดีที่สุด 
การรักษาระเบียบวินัยในการมาและกลับในการปฏิบัติราชการที่ตรงเวลา การปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา
อย่างเคร่งครัด มีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติ
ตนตามหลักพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อเพ่ือนร่วมงาน และนักเรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรม และ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน  
 
๒.๓ มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร 
  ข้าพเจ้าตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร 
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อย่างเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ โดยไม่เอาเวลาราชการไปหาผลประโยชน์หรือท าธุรกิจส่วนตัว  หากได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบและท าให้เสร็จ แม้งานนั้นต้องน าไปท าต่อที่บ้าน
หรืออยู่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ หรือได้รับค าสั่งให้ท างานในวันเสาร์และวันอาทิตย์   ข้าพเจ้าไม่เคย
หลีกเลี่ยงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ในการสอนตามปกติแล้ว   
 
๒.๔ กำรมีจิตส ำนึกที่ดี  มุ่งบริหำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มความสามารถ  เต็มเวลา  เต็มหลักสูตร  โดยมา
ปฏิบัติงานก่อนเวลาและกลับหลังเวลาเลิกท างาน  วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ท าการวิเคราะห์
นักเรียนรายบุคคล  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากหลายสถานการณ์  หลากหลายวิธีการเรียนรู้ตามความแตกต่างของนักเรียน  ให้นักเรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้  ทักษะประสบการณ์  ทักษะการแก้ปัญหา  ตามความสามารถ ได้ให้ก าลังใจ และเสริมสร้างคุณลักษณะ
นิสัยที่ดีงามให้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมโฮมรูม และจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ให้
ก าลังใจในการเรียนรู้  การแข่งขันทักษะวิชาการ และจัดสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้น่าเรียน 
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รวมทั้งจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล  
    ข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่าง
สม่ าเสมอ เท่าเทียมกัน ให้ความรัก ความเมตตากรุณาต่อนักเรียน ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ก าลังใจแก่
นักเรียนทุกคนด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ในฐานะครูประจ าชั้น ข้าพเจ้าได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะพูดคุยกับ
ผู้ปกครองนักเรียน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนที่จ าเป็นต่อนักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนได้ตรงจุด ตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย ท าความรู้จักคุ้นเคยกับนักเรียนเป็น
รายบุคคล  เมื่อเกิดปัญหาจะแก้ไขทันที  มีการวางตนเป็นกลาง  ไม่ล าเอียง  และมีความยุติธรรมให้แก่นักเรียน
ทุกคน  มีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่มีพฤติกรรมดี และว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน ที่มี
พฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม พร้อมอธิบายเหตุผล ให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหม่ ตั้งใจดูแล
อบรมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความประพฤติที่ดีงาม  เพ่ือให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
    ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่                     
อุทิศตนแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ โดยการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาที่สอนทั้งในหนังสือ              
ระบบอินเตอร์เน็ต บทเรียนส าเร็จรูป โปรแกรมสื่อการสอน มาประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  สร้างและ
พัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสม ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  รวมทั้งการเข้าร่วมอบรม สัมมนา อบรมปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาตนเอง 
ศึกษาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาการสอนให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์   ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น  
      ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งงานการสอน งานที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งของโรงเรียน                
ด้วยความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน  มุ่งมั่นและรับผิดชอบงานสอนอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ดูแล  เอาใจ
ใส่นักเรียนในด้านการเรียน และความประพฤติ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความประพฤติที่ดี สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจให้เสร็จทันเวลา พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติ
ตนอย่างเรียบง่าย และประหยัดโดยใช้ทรัพยากรในหน่วยงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า   ช่วยลดค่าใช้จ่าย ใน
โรงเรียนด้วยการปิดน้ า ปิดไฟ และปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน รวมถึงการรณรงค์และ ปลูกจิตส านึก
ให้กับนักเรียนในการช่วยกันประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรียน และปิดก๊อกน้ า
ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน  
 ข้าพเจ้า นับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนา  รักษาศีล ๕ อย่างสม่ าเสมอ หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
และนักเรียน  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ให้กับนักเรียนทุกชั่วโมงที่สอน 
แสดงความเคารพโดยการไหว้ผู้ที่มีอาวุโสกว่า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา การแห่เทียนจ าน า
พรรษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ท าบุญตักบาตรในวันพระ ไปปฏิบัติธรรมเมื่อมีโอกาส แนะน าสั่งสอนให้
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นักเรียนได้ฝึกนั่งสมาธิในชั่วโมงโฮมรูม อบรมสั่งสอนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ให้เป็นคนดี มี
ค่านิยมที่ดีงาม มีความกตัญญูรู้คุณ รู้จักขอโทษ ให้อภัย เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว   และรู้จักช่วยเหลือสังคม  
ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้เรียนเสมอ และได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   
ให้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ในโอกาสต่าง ๆ  
 
๒.๕ กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
   ข้าพเจ้าประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพ่ือนร่วมวิชาชีพ และผู้รับบริการ มีความรู้  ความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญของ
วิชาชีพ  มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของวิชาชีพครู และปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  ตั้งใจ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียนทุกคน   
   ข้าพเจ้าด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เหมาะสมกับสถานภาพและต าแหน่งหน้าที่  ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนร่วมงานและนักเรียน โดยประพฤติ ปฏิบัติและวางตน  ให้
เหมาะสมทั้งทางกาย วาจา ใจ เช่น แต่งกายสะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย                                                              
มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของศาสนา มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ
ความเป็นครู  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  ด ารงตนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติการสอนด้วยความตั้งใจ เอ้ืออาทรต่อศิษย์อย่างเสมอภาค มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว  มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ใช้ถ้อยค าสุภาพ มีน้ าเสียงน่าฟัง  ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งในห้องเรียน ในที่ประชุม และ
ชุมชน  ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ให้ค าแนะน า ตักเตือนนักเรียนที่พูดจาไม่สุภาพ ช่วยแก้ไขเ มื่อ
นักเรียนใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องทั้งการเขียนและการพูด เพ่ือสร้างนิสัยการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง พยายาม
หลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ  ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน
จนได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหาร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เข้า
สอนและออกจากห้องสอนตรงเวลาตามที่โรงเรียนก าหนด เอาใจใส่ สนใจและดูแลสถานที่ท างาน ห้องพักครู 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด เรียบร้อย  
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๒.๖ กำรรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 
   ข้าพเจ้ามีความสามัคคี  มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความเสียสละ เกื้อกูลกัน  
ประพฤติปฏิบัติงานอย่างกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความจริงใจ สุภาพเรียบร้อย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วม
กิจกรรมและให้ความช่วยเหลือกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมส าคัญของหน่วยงาน องค์กรและ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างสม่ าเสมอ โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้ความสะดวก  ให้ความเป็น
ธรรม  ให้การสงเคราะห์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ร่วมบริจาคเงินร่วมสมทบท าบุญโอกาสต่างๆ ได้แก่  กฐิน  
ผ้าป่าสามัคคี บิดามารดานักเรียนเสียชีวิต บิดา มารดาของครูในโรงเรียนเสียชีวิต ศิษย์เก่าเสียชีวิต ข้าพเจ้าได้
เสียสละเวลา และเสียสละเงิน ในการร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วยเหลือเ พ่ือน
ครูในด้านการแก้ไขปัญหางานวิชาการ ให้ค าแนะน าเพ่ือนครูอย่างกัลยาณมิตร ได้ร่วมวางแผน ร่วมปรับปรุง 
พัฒนาผลงานของหมู่คณะทั้งในและนอกกลุ่มสาระฯ ทุกขั้นตอน ด้วยความเต็มใจ บริสุทธิ์ใจ จนท าให้งาน
ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และได้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชุมชน  ที่อาศัยอยู่ เช่น งาน
แต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานอุปสมบทและงานฌาปนกิจศพ เป็นต้น 
  ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี และสมศักดิ์ศรีของการเป็นครู ซึ่งอาชีพครูจะได้รับการยกย่อง  หรือเชิดชูเกียรติหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตนของเรา  คนที่ใกล้เรามากท่ีสุด คือนักเรียน เราต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
นักเรียนเห็นอย่างไร เขาก็จะไปพูดหรือเล่าให้ผู้ปกครองฟังเช่นนั้น  การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือปรึกษาพูดคุย
กับผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน ท าให้ผู้ปกครองยกย่อง และเชิดชูเกียรติได้เช่นเดียวกัน ที่
เอาใจใส่และดูแลลูกหลานของเขาอย่างใกล้ชิด  การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันไหว้
ครูในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนไหว้ และบูชาครู ซึ่งแสดงถึงความอ่อนน้อม กตัญญู รู้คุณ กิจกรรมยกย่อง เชิดชู
เกียรติคร ูและผลจากการที่ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสมศักดิ์ศรีของการเป็นครู  
   ข้าพเจ้ามีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของครู ศักยภาพของนักเรียน งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนและ
หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้นอย่างเต็มใจ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  ให้การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ตามความเหมาะสมที่เราจะสามารถช่วยได้  โดยไม่ต้องคอยให้เขาขอ
ความช่วยเหลือ เห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ให้
ความช่วยเหลือและร่วมมือแก่ชุมชน แก่เพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ทั้งด้านก าลังกาย และก าลังทรัพย์ได้
ช่วยเหลือทุนทรัพย์สิ่งของแก่เพ่ือนครูตามโอกาส บริจาคทุนทรัพย์เพ่ือสาธารณประโยชน์ เพ่ื อช่วยเหลือ
นักเรียน ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรม งาน โครงการที่
โรงเรียน จัดอย่างเต็มใจ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ช่วยเหลือผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความเต็มใจ และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนร่วม
กิจกรรมประเพณีในท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ   อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการอ่ืน ๆที่มาขอใช้สถานที่  
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หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังเสียสละเวลาและอุทิศตนในการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุด  
โดยปฏิบัติงานอย่างไม่ค านึงถึงเวลาราชการเท่านั้น แต่จะยึดความส าเร็จของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง   

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง 
 
        

(ลงชื่อ).................................................. 
        (นางสาวพิกุลศรี  ดิษฐเจริญ) 

                                   ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
     วันที่  ๑๔  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ  
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 

          ............................................................................................................................................................ 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้บังคับบัญชา 
                       (นางชุติมา กะริอุณะ) 
       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
            วันที่ .................................................... 
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ภำคผนวก 
 

 เกียรติบัตร / ค าสั่ง  (๑ เมษำยน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔) 
                           ภาพกิจกรรม 
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เกียรติบัตรกำรอบรม 
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ภำพกิจกรรม 
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ประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันไหว้ครู  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
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กิจกรรมวันสุนทรภู่  
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ห้องสมุดเคลื่อนที ่
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กิจกรรมประชำธิปไตยในโรงเรียน  
เลือกตั้งสภำนักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
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กิจกรรมค่ำยวิชำกำรออนไลน์ส ำหรับนักเรียน 
กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

โครงกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ และวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 



๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
 
 



๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสอนด้วยระบบทำงไกลผ่ำนช่องทำงออนไลน์  
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ 

 



๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


