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รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล 
(Self Assessment Report: SAR) 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

(๑ เมษายน  ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้รายงาน 

ชื่อ นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญพิเศษ 

 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
บันทึกข้อความ 

 
 ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านหนองคลอง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ที ่ ๔ / ๒๕๖๔     วันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) 
                                      ------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองรายบุคคล 
 

                  รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายครูผู้สอนเล่มนี้จัดท าขึ้น เพ่ือประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายครูผู้สอน ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้รวบรวมข้อมูล และเรียบเรียง น าเสนอผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและรับผิดชอบ ตามมาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ ตลอดจนงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมายโดยให้
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ท าหน้าทีจ่ัดกิจกรรมการเรียนการสอนและหน้าที่อ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้นบัดนี้ จึงขอสรุป และรายงานผลการด าเนินงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ต าแหน่ง ครู สายงานการสอน ทั้ง ๒ ด้าน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการประเมินตนเอง และน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นล าดับต่อไป  
                ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ตลอดจนร่วม
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้การจัดท ารายงานเล่มนี้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี  
 
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

    
       (ลงชื่อ)............................................ 
                                  (นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง) 
                               ต าแหน่ง  ครู 
                                                                       ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 
ความเห็นของผู้บริหาร  
......................................................…………………...... 
…………………….………………………………………………… 
 
…………………….………………………………………………….............................................................................. 
 
 

                (ลงชื่อ).......................................... 
                (นางชุติมา  กะริอุณะ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 

                                                                         ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



                                
ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทั้งมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ข้าพเจ้าได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ พิเศษที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา จุดเน้นของโรงเรียนบ้านหนองคลอง และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  256๔ (1 เมษายน 256๔-3๐ กันยายน 2564) 

 อนึ่ง รายงานนี้  โรงเรียนสามารถน าผลการด าเนินงานไปจัดท าการประเมินคุณภาพภายในและสรุป
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา  ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชนในสังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองคลอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

 ข้าพเจ้า ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ท าให้รายงานเล่มนี้ ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้  ข้าพเจ้าจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้มี
ประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
 
      (ลงชื่อ)    

                   (นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง) 
                                                             ต าแหนง่ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

           ๑๓ /กันยายน / 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
             หน้า 

    ตอนที่  ๑  ข้อมูลส่วนตัว  
    ข้อมูลทั่วไป                                     ๑ 

                       ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่การสอน                                                         ๒ 
                       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                                                       ๓ 

                   การพัฒนาตนเอง                                                                          ๗ 
                   ผลงานดีเด่นของครู                                                                       ๑๑ 
                   การเป็นวิทยากร/กรรมการตัดสินกิจกรรม                                            ๑๑                     
    ผลการปฏิบัติงาน (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน)                            ๑๑                                                          
    ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน                                           ๑๒ 
    การประเมินตนเองของครู                                                       ๑๓    
   ตอนที่  ๒   ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ                               ๑๖ 
   ตอนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา        

         มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน                                   ๒๐                            
             มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ                                   ๒๑ 

            มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        ๒๒ 
 

       ภาคผนวก  
                     ส าเนาค าสั่ง 
                     ส าเนาเกียรติบัตร / วุฒิบัตร 
                     รูปภาพกิจกรรม 
                     อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 

 
ตอนที ่ 1  :  ขอ้มลูสว่นตวั 
1.1  ข้อมลูทัว่ไป      

ชื่อ  นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอกการบริหารการศึกษา จากสถาบัน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

      ปัจจุบันรับราชการต าแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ    อายุ   5๙ ปี     
      ปฏิบัติราชการ 3๘ ปี  เลขที่ต าแหน่ง 9379 เงินเดือน (๖๐,๑๒0 บาท    เงินวิทยฐานะ 11,200 บาท 
      เกิดวันที่ 25  เดือนมีนาคม  2505  
      บรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 1 เดือน กันยายน 2526 
      ปฏบิตัิการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
      ปฏบิตัิงานพเิศษ 

หัวหน้าแผนงานวิชาการ 
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หัวหน้างานวัดและประเมินผล 

      สังกัด โรงเรียนบ้านหนองคลอง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
แสดงจ านวนวนัลา ประจ าปีงบประมาณ  256๔  (1 เมษายน  256๔ – 30 กนัยายน 256๔) 
 

วัน เดือน ปี 
ที่ลา 

ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย 
ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

 - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 

รวมทัง้สิน้ จ านวน  - ครัง้   จ านวน  - วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2   ข้อมลูการปฏบิัตหินา้ที่ 
           1.2.1  ปฏบิตักิารสอนตลอดปีการศกึษา 256๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อวชิา ชัน้ 
จ านวน
ห้อง 

จ านวนชัว่โมง / 
สปัดาห ์

ภาคเรยีนที ่1 
1) ท15101 ภาษาไทย ป.5 1 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
2) ค15101 คณิตศาสตร์ ป.5 1 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
3) ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 1 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
4) ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
5) ส15102 ประวัติศาสตร์ ป.5 1 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
6) พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
7) ศ15101 ศิลปะ ป.5 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
8) ง15101 การงานอาชีพ ป.5 1 ๑ ชั่วโมง/สัปดาห ์
9) อ15101 ภาษาต่างประเทศ ป.5 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์

10) อ15201 ภาษาต่างประเทศ (เพ่ิมเติม) ป.5 1 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รวม 1 2๒ ชัว่โมง/สปัดาห ์

ภาคเรยีนที ่2 
1) ท15101 ภาษาไทย ป.5 1 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
2) ค15101 คณิตศาสตร์ ป.5 1 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
3) ว15101 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ป.5 1 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
4) ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
5) ส15102 ประวัติศาสตร์ ป.5 1 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
6) พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
7) ศ15101 ศิลปะ ป.5 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
8) ง15101 การงานอาชีพ ป.5 1 ๑ ชั่วโมง/สัปดาห ์
9) อ15101 ภาษาต่างประเทศ ป.5 1 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์

10) อ15201 ภาษาต่างประเทศ (เพ่ิมเติม) ป.5 1 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รวม 1 2๒ ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
 
 
 
 
 
 
 



 
           1.2.2   กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ที่ปฏบิตักิารพฒันาผู้เรยีนตลอดปีการศกึษา  256๔ 
 

ที ่ กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน และชมุนมุ 
ชัน้ /
ห้อง 

จ านวน
นักเรยีน 

ผา่น ไมผ่า่น 

1) กิจกรรมแนะแนว 1 ๒๒ ๒๒ - 
2) กิจกรรมนักเรียน 

2.1 ลูกเสือ 
2.2 เนตรนาร ี

 
๑ 
 

๒๒ ๒๒ 
 
- 
- 

3) ชุมนุมกีฬา 6 ๓๒ ๓๒ - 
4) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 ๒๒ ๒๒ - 

 
         1.2.3 ปฏบิตัหินา้ที่ครปูระจ าชัน้ 
 

ชัน้ / ห้อง 
จ านวนนกัเรียน 

รวมทัง้สิน้ (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ๑๒ ๑๐ ๒๒ 
รวม ๑๒ ๑๐ ๒๒ 

                    
        งานพิเศษ ในโรงเรียน  ได้แก่ หัวหน้าแผนงานวิชาการ ประกอบด้วยงาน  

 แผนงานวัดและประเมินผล 
                           งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                           งานหลักสูตรสถานศึกษา  
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประทศ (ภาษาอังกฤษ) 
                           ครูเวรวันศุกร์   
 1.3  การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
       1.3.1  จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้    ดงันี้ 
 

ที ่ รหสัวชิา สาระการเรยีนรู/้รายวชิา ระดบัชัน้ จ านวน/แผน 
1) ท 15101 ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 5 ตลอดปีการศึกษา 
2) ค 15101 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ตลอดปีการศึกษา 
3)  อ 15101 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประถมศึกษาปีที่ 5 ตลอดปีการศึกษา 

รวม 3  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3.2  ผลติสือ่ / นวตักรรม ๕ ชิน้     ได้แก ่
 

ที ่ ชื่อสือ่/นวัตกรรม จ านวน (ชิน้) 
1) บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง Article / Past  Simple Tense 4๐ 
2) ลูกเต๋าค าศัพท์ ๒0 
3) บัตรค าศัพท์ ภาษาอังกฤษ  ๓0 
4) แถบประโยค (Classroom Language) ๓๐ 

รวม  ๔  เรื่อง 1๒๐ 
 

        1.3.3  จดัท าหนว่ยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ (สวนพฤกษศาสตร,์ เศรษฐกจิพอเพียง) ไดแ้ก่ 
 

หนว่ยที ่ เรื่อง จ านวนชัว่โมง 
1) หน่วยการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา (การออม) 3 
2) หน่วยการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย เรื่อง “อ่านคิดพินิจอย่างพอเพียง” 
3 

3) หน่วยการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง “การขยายพันธุ์พืช” 

4 

4) หน่วยการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เรื่อง “Food and Drinks” 

4 

รวม   4  กลุม่สาระการเรยีนรู้ 14 
  

       1.3.4  จดัท าวจิยัในชัน้เรียน จ านวน 1 เรื่อง    ไดแ้ก ่
 

ที ่ เรื่อง ระดบัชัน้ 
1) การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย

มาตราตัวสะกด แม่กง แม่กม แม่เกย และแม่เกอว ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  

ประถมศึกษาปีที่ 5 

รวม  1  เรื่อง 
 
 

        1.3.5 การแนะน า/มอบหมายงาน นักเรยีนไปศกึษาค้นควา้/ใชแ้หลง่เรยีนรูน้อกโรงเรยีน 
               จ านวนครัง้  ดงันี้ 

ที ่ ชื่อแหลง่เรยีนรู้ เรื่อง จ านวนครัง้ 
1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชน บ้านหนองคลองน้อย หมู่ 8 
การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ๑ 

2) บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7 ห่วงโซ่อาหาร ๑ 
๓) วัดคลองสะอาด บ้านหนองคลอง

ใหญ ่
ประเพณีบุญเดือน ๘ “วันเข้าพรรษา” ๑ 

รวม   ๓ 



 

 

 

 

 

1.3.6  เชญิวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรูแ้กน่ักเรยีน จ านวน  ๒ ครั้ง    ไดแ้ก ่
 
ที ่ วนั /เดือน / ปี ชื่อวทิยากร เรื่อง / หวัขอ้ 
1) ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๔ พระอาจารย์ โต้ง การสวดพระธรรมจักรกัปวัตนสูตร 
2)  ๕  มิถุนายน ๒๕๖๔ นางมารินทร์  แฝงฤทธิ์ การท าขนมบัวลอย 

รวม  ๒  ครัง้ 
 
 

1.3.7 รปูแบบ/ วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีค่รใูช ้คอื ขอ้ใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ข้อ)  
                  การอธิบาย     การสืบสวนสอบสวน 
               การสาธิต / ทดลอง       กลุ่มสืบค้นความรู้ 
     การใช้เกมประกอบ    กลุ่มสัมพันธ์ 
     สถานการณ์จ าลอง       การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  กรณีตัวอย่าง     ความคิดรวบยอด 
     บทบาทสมมุติ        อริยสัจ 4 
  การแก้ไขสถานการณ์       การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  โปรแกรมส าเร็จรูป       การทัศนศึกษานอกสถานที่ 
  ศูนย์การเรียน        การเรียนรู้จากห้องสมุด 
     ชุดการสอน        การพัฒนากระบวนการคิด 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน       การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     โครงงาน        การอภิปรายกลุ่มย่อย 
                 การถามตอบ               การแก้ปัญหา 

          อ่ืน ๆ ระบุ ทางไกล (DLTV) ดาวเทียม              อ่ืน ๆ ระบุ  การเรียน Online / On Hand 
 
สรปุ  จ านวนรปูแบบ / วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีค่รูใช ้ 1๕ วธิ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.3.8  สภาพการปฏิบัติงานสอน  เขียนเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงที่ท่านปฏิบัติอยู่  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1) 

ที ่ รายการปฏบิตัิ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1) ตรงตามวุฒิ/สาขาวิชาที่จบการศึกษา      
2) ตรงตามความถนัด      
3) ตรงตามประสบการณ์การสอน      
4) ตรงกับความรู้ความสามารถ      
5) ตรงกับความต้องการ/ความสนใจ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.9  การพัฒนาตนเอง (การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ / การเข้าร่วมอบรม / ประชุมสัมมนา/ ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 
 

 

ที ่ วนั /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หนว่ยงานทีจ่ัด หลักฐาน 

1) 
๒๒ 
เมษายน 
256๔ 

การทดสอบออนไลน์ “เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณา
ราม 

เกียรติบัตร 

2) 
๒๘ 
เมษายน 
256๔ 

ได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตร “ทักษะ
ครูในศตวรรษที่ 21” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๓ 

วุฒิบัตร 

๓) 
๒๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมออนไลน์ OBEC 20๒๑  
Webinar “การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” การจัด
กิจกรรมออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชั่น  
และการวัด และประเมินส าหรับการ
เรียนออนไลน์ 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

วุฒิบัตร 

๔) 
๒๖ 
พฤษภาคม 
 256๔ 

ผ่านการทดสอบความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา” ใน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อ าเภอ
เมือง ก าแพงเพชร 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๕) 
๒๖ 
มิถุนายน 
256๔ 

ผ่านการทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔“ครูกวีศรี
รัตนโกสินทร์” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

โรงเรียนปทุมคงคา เกียรติบัตร 

๖) 
๒๖ 
มิถุนายน 
256๔ 

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง “ระบบ
ต่างๆในร่างกายมนุษย์ และสัตว์” ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 
 

เกียรติบัตร 

๗) 
๒๘ 
มิถุนายน 
256๔ 

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง “ระบบ
กระดูกของมนุษย์ (Skeletal 
System)” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 
 

เกียรติบัตร 

๘) 
๒๙ 
มิถุนายน 
256๔ 

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง “อวัยวะรับ
ความรู้สึก” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด 
 

เกียรติบัตร 



 
 

ที ่ วนั /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หนว่ยงานทีจ่ัด หลักฐาน 

๙) 
๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการทดสอบบทเรียนออนไลน์ 
หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วินัย” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 
 

เกียรติบัตร 

๑๐) 
๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรม และทดสอบออนไลน์ 
หลักสูตร “English Vocabulary of 
COVID – ๑๙” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ 
 

เกียรติบัตร 

๑๑) 
๑๐ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการประเมินผลการพัฒนาตนเอง 
เรื่อง “การเทียบโอนผลการเรียน”แนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

โรงเรียนปทุมคงคา 
 

เกียรติบัตร 

๑๒) 
๑๘ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร 
“การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และรูปแบบ
ออนไลน์” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕ ร่วมกับ
บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

ประกาศนี
ยบัตร 

๑๓) 
๒๐ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการประเมินผลการพัฒนาตนเอง 
เรื่อง “การเทียบโอนผลการเรียน”แนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

โรงเรียนปทุมคงคา 
 

เกียรติบัตร 

๑๔) 
๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการทดสอบออนไลน์ หลักสูตร 
“Picture Dictation Compettition” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

โรงเรียนเตรียมอุดมสห
พัฒนาการ ยาณาวัฒน์ 

เกียรติบัตร 

๑๕) 
๑๑  
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค 
(COVID –๑๙) 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

เกียรติบัตร 

๑๖) 
๑๑  
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ 
“การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามแนว Active Learning” ตาม
กรอบ CEFR โดยใช้แนวทาง  Boot 
Camp Turbo โครงการยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การสื่อสารในศตวรรษที่ ๒๑ 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

เกียรติบัตร 



 
 

ที ่ วนั /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หนว่ยงานทีจ่ัด หลักฐาน 

๑๗) 
๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการทดสอบกิจกรรม “PK 
ASEAN DAY 2021” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

โรงเรียนปทุมคงคา 
 

เกียรติบัตร 

๑๘) 
๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

เกียรติบัตร 

๑๙) 
๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการทดสอบเพ่ือพัฒนาตนเอง 
เรื่อง “COVID – ๑๙  Vocabulary 
Practice” The Project 
Developing Foreign Language 
Potential,Academic Year ๒๐๒๑ 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๒ 

เกียรติบัตร 

๒๐) 
๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการทดสอบออนไลน์เพ่ือพัฒนา
ตนเอง เรื่อง “๑๔ ทักษะ ๕ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

โรงเรียนปทุมคงคา 
 

เกียรติบัตร 

๒๑) 
๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง “๒๐ 
สุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้า
ปล้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๑ 

เกียรติบัตร 

๒๒) 
๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เข้าชมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
และผ่านการท าแบบทดสอบวัด
ความรู้เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ระบบ
ออนไลน์ 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่าม
แจ้งข่า ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต ๑ 

เกียรติบัตร 

๒๓) 
๒๔  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภา
การศึกษา เสวนา (OEC Forum) 
ครั้งที่ ๕ เรื่อง “บทบาทของ
ภาคเอกชน ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ด้วยการศึกษา ในยุคดิจิทัล” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

เกียรติบัตร 

๒๔) 
๒๖-๒๗  
สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เข้าร่วมการประชุมการวิจัยทาง
การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ 
“นวัตกรรมทางการศึกษา กล้า
เปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

เกียรติบัตร 



 
 สรปุ การพฒันาตนเอง  จ านวน ๒๗ ครั้ง  จ านวน ๒๕ วนั คิดเปน็  ๗๕  ชัว่โมง   น ามาขยายผล  ๕  ครั้ง 
 
 
 
 
 

ที ่ วนั /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หนว่ยงานทีจ่ัด หลักฐาน 

๒๕) 
 ๒๘สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เข้าร่วมเสวนา สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี ผ่านระบบออนไลน์ 
จ านวน ๓ ชั่วโมง 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

โครงการครูดีของแผ่นดิน เกียรติบัตร 

๒๖) 
๖  กันยายน 
๒๕๖๔ 

เข้ารับการทดสอบเพ่ือพัฒนาตนเอง 
เรื่อง “นักวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญของ
โลก และนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ควร
รู้” 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

โรงเรียนปทุมคงคา เกียรติบัตร 

๒๗) 
๑๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมให้ความรู้ และผ่าน
การท าแบบทดสอบความรู้เรื่องยา
เสพติด ตามกรอบโครงการสร้างการ
รับรู้เรื่องยาเสพติดในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด 
ภาค ๔ 

เกียรติบัตร 

๒๘) 
๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการสร้างหน่วยการเรียนรู้
อัจฉริยะ ๔.๐ และการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยสมาร์ทดิจิทัล
แพลตฟอร์มการศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

บริษัท ไอเวิลด์ จ ากัด วุฒิบัตร 

๒๙) 
๑๙ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Microsoft Team Education 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

๓๐) 
๒๑ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ผ่านการประชุม และพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

วุฒิบัตร 

รวม  ๓๐  ครัง้ 



1.3.10 การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น / เกียรติประวัติที่ปรากฏต่อสาธารณชนด้าน
สถานศึกษา/ คร ู/ นกัเรยีน 
 

ที ่ วนั/เดอืน/ป ี รางวลั/เกยีรตคิุณ หนว่ยงานที่มอบ หลักฐาน 

1) 
11 กันยายน 
2563 

ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน  มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เกียรติบัตร 

รวม 1  รายการ 
 
1.3.11  การไดร้ับเชญิเปน็วทิยากร/กรรมการตดัสนิภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

ที ่ วนั / เดือน / ป ี รายการ / เรือ่ง หนว่ยงานที่เชญิ 

๑) 
๑๗ กันยายน 
256๔ 

เป็นวิทยากรแกนน าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

รวม  ๑  รายการ 
 
1.4  ผลการปฏบิตังิาน 
     1.4.1  การปฏิบตัหินา้ทีจ่ดักจิกรรมการเรียนการสอนประจ าปกีารศึกษา 256๔ ปรากฏผลดงันี ้ 

ที ่ รายวชิา หอ้ง 
จ านว

น
ผูเ้รยีน 

ผลการเรยีน (คน) 
ร มส. 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

ปีการศกึษา 2563   1 ๒๒            
1) ภาษาไทย ป.5 ๒๒            
2) คณิตศาสตร์ ป.5 ๒๒            
3) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ป.5 ๒๒            

4) สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ป.5 ๒๒            

5) ประวัติศาสตร์ ป.5 ๒๒            
6) สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 ๒๒            
7) ศิลปะ ป.5 ๒๒            
8) การงานอาชีพ ป.5 ๒๒            
9) ภาษาต่างประเทศ ป.5 ๒๒            

10) ภาษาต่างประเทศ 
(เพ่ิมเติม) 

ป.5 ๒๒            

รวม             
ร้อยละ 100            

ร้อยละของนักเรยีนที่ไดร้บัผลการเรยีน 3 ขึน้ไป  



 
 

  1.4.2  การปฏิบตังิานหนา้ทีพ่ิเศษ  ปรากฏผลดงันี ้(หลกัฐานปรากฏในภาคผนวก) 
              1)  ฝา่ยวชิาการ 

1.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.  ปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.  งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

      สรปุไดว้า่   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน       ดี              พอใช้             ปรบัปรุง 
                                                 
1.5  ผลการประเมนิการสอนของครโูดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน) 
      ตาราง  แสดงร้อยละของระดับการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน 
 

กิจกรรม 
ระดับการประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ครูแจ้งผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน      
2.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ      
3.  เนื้อหาที่สอนทันสมัยเสมอ      
4.  ครูใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย      
5.  ครูใช้ค าถามซักถามนักเรียนบ่อย ๆ      
6.  ครูประยุกต์สาระที่สอนเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน/สภาพแวดล้อม      
7.  ครูส่งเสริมนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีการจัดการ และการแก้ปัญหา      
8.  ครูให้นักเรียนฝึกกระบวนการคิด คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์        
9.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล      
10. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ      
11. ครูมีการเสริมแรงให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน      
12. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหา      
13. ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ      
14. ครูสอดแทรกคุณธรรมและค่านิยม  12  ประการในวิชาที่สอน      
15. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู      
16. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน      
17. ครูมีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหมายและ 
      ยุติธรรม 

 
 

 
 

 

18. ครูมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
19. บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจาของครูเหมาะสม       
20. ครูเข้าสอนและออกชั้นเรียนตรงตามเวลา      

  จากผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน  พบว่าอยู่ในระดับ   
              มากที่สุด              มาก       ปานกลาง           น้อย            น้อยที่สุด 



1.6  การประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(เขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินด้านขวามือ) 

 

ดชันชีีว้ดั 
ระดบัคณุภาพ 

เกณฑ์การประเมนิ 
4 3 2 1 

1.  การวิเคราะห์ มาตรฐานฯ
และ  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
     (ระดับ 4 มี 5 ข้อ 
     ระดับ 3  มี  4 ข้อ 
     ระดับ 2  มี  3  ข้อ 
     ระดับ 1  มี  1-2  ข้อ) 

    1.  มีการระบุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
2.  มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้        
แยกออกเป็น 3  ด้านคือ  ความรู้  ทักษะ เจตคต ิ (KPA) 
3.  มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
4.  สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
5.  ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 

2.  การออกแบบกิจกรรม 
     การเรียนรู้  
     (ระดับ 4 มี 5 ข้อ 
     ระดับ 3  มี  4 ข้อ 
     ระดับ 2  มี  3  ข้อ 
     ระดับ 1  มี  1-2  ข้อ) 

    1.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอน 
2.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี 
     องค์ประกอบครบ 4  ด้าน  (แลกเปลี่ยน     
     ประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้      
      น าเสนอความรู้  ปฏิบัติ / ประยุกต์ใช้) 
3.  มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.  มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      ทั้ง 3 ด้าน (ความรู้ เจตคติ ทักษะ) 
5.  สามารถปฏิบัติได้จริง 

3.  การออกแบบปฏิสัมพันธ ์
       (ระดับ 4 มี 5 ข้อ 
     ระดับ 3  มี  4 ข้อ 
     ระดับ 2  มี  3  ข้อ 
     ระดับ 1  มี  1-2  ข้อ) 

    1.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
2.  มีความหลากหลายในการมีส่วนร่วมของผู้เรยีน 
3.  มีการก าหนดบทบาทและกิจกรรมอย่าง ชัดเจน 
4.  ปฏิบัติจริง 
5.  ผู้เรียนสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ 

4.  การออกแบบประเมินผล 
    (ระดับ 4 มี 5 ข้อ 
     ระดับ 3  มี  4 ข้อ 
     ระดับ 2  มี  3  ข้อ 
     ระดับ 1  มี  1-2  ข้อ) 

    1.  มีการประเมินผลการเรียนในแต่ละแผน        
2.  มีการก าหนดวิธีการประเมินผลหลากหลาย 
3.  วธิีการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
4.  ปฏิบัติจริง 
5.  น าผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ 

5.  การใช้สื่ออุปกรณ์ 
     การเรียนรู ้
    (ระดับ 4 มี 5 ข้อ 
     ระดับ 3  มี  4 ข้อ 
     ระดับ 2  มี  3  ข้อ 
     ระดับ 1  มี  1-2  ข้อ) 

    1.  มีการใช้สื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้ 
2.  มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการใช้สื่อ     
      หรือแหล่งเรียนรู้  
3.  มีการใช้สื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งการเรียนรู้ 
     เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.  มีสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
5.  มีการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 



สรุป :  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้นี้ อยู่ในระดับคุณภาพ ๔  
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 4     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก หรือพอใจมากที่สุด 
 3     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี หรือพอใจมาก 
 2     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง หรือพอใจพอใช้ 
 1     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง หรือไม่พอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7 ผลการประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 
 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน

(คน) 
ผลการประเมิน(คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป. 5 ๒๒ ๑๒ ๑๐ - - 

รวม ๒๒ ๑๒ ๑๐ - - 

ร้อยละ 100 ๕๔.๕๕ ๔๕.๔๕ - - 

 
          ผลการประเมนิการอา่นคดิ วเิคราะห ์และเขยีน 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน 

(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป. 5 14 ๗ ๑๐ ๕ - 
รวม 14 ๗ ๑๐ ๕ - 

ร้อยละ 100 ๓๑.๘๒ ๔๕.๔๕ ๒๒.๗๓ - 
 
           ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน 

(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.5 ๒๒ ๑๓ ๙ - - 
รวม ๒๒ ๑๓ ๙ - - 

ร้อยละ 100 ๕๙.๐๙ ๔๐.๙๑ - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒   
ผลการด าเนนิงานตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ  (OKRs ) 

 

 Objective ๒: ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
Key result กิจกรรม/ ภาระงาน ผลการด าเนินงาน 

  บรรลุ 
(๓ คะแนน) 

ไม่บรรลุ 
(๑ คะแนน) 

KR๑ –คร ูมีข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน ามาใช้
วางแผนจัดการเรียนรู้ 
 
 
  

๑)ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
๒) จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ 
DMC เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาใน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓) วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล
เพ่ือใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอน 

 ได้
ด าเนินการ
ครบทั้ง ๓ 
ประเด็น
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ตาม KR๑ 

 

KR๒ –คร ูมีการจัดกิจกรรมตาม
แผนการเรียนรู้และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

๑) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงอย่าง
น้อย ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒) มีบันทึกหลังการสอน 

 ได้
ด าเนินการ
ครบทั้ง ๒ 
ประเด็น
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ตาม KR๒ 

 

KR๓** –คร ูมีนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑)คร ูมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 
๑ นวัตกรรมในปีการศึกษา 
๒)ครูมีงานวิจัย ๑ เรื่องในปีการศึกษา 

 ได้
ด าเนินการ
ครบทั้ง ๒ 
ประเด็น
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ตาม KR๓ 

 

KR๔** –คร ูน าผลการประเมินมา
พัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๑)ครูมเีครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้  
๒)ครใูห้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
 

 ได้
ด าเนินการ
ครบทั้ง ๒ 
ประเด็น
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ตาม KR๔ 

 

สรปุคะแนนทีไ่ด ้ (คะแนนเตม็ ๑๒) ๑๒ - 
 
 



              Objective๓: การด าเนินการนิเทศภายในที่จริงจังและต่อเนื่อง 
 

Key result 
 

กิจกรรม/ ภาระงาน 
ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ  
(๖ คะแนน) 

ไม่บรรลุ 
(๔ คะแนน) 

KR๑ –ครไูด้รับการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
  ครูทุกคนได้รับการนิเทศ การจัดการเรียน
การสอน และผู้นิเทศให้การช่วยเหลือ 
สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน า เพ่ือทีน่ าไป
พัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียน การสอนของครูเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียน 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 

๑) จัดประชุม /แต่งตั้งทีมนิเทศ 
๒) จัดท าคู่มือ /ปฏิทินนิเทศ/บันทึก
การนิเทศ 
๓) ด าเนินการนิเทศตามปฏิทิน  
๔) สะท้อนผลโดยใช้กระบวนการ 
PLC 
๕) เปลี่ยนบทบาทของผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ 
๖) น าข้อมูลจากการสะท้อน ผลไป
ปรับปรุงแก้ไข และจัดการเรียนการ
สอน 

 ได้
ด าเนินการครบ
ทั้ง ๖ ประเด็น
บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม 
KR๑ 

 

KR๒ –ครูมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ และ
มีทักษะความสามารถในการนิเทศ 
 

๑) จัดประชุม /แต่งตั้งคณะทีม
นิเทศ 
๒) จัดท าคู่มือ /ปฏิทินนิเทศ/บันทึก
การนิเทศ 
๓) ด าเนินการนิเทศตามปฏิทิน 
๔) สะท้อนผลโดยใช้กระบวนการ 
PLC 
๕) พัฒนาความเป็นผู้น าทาง
วิชาการโดยเปลี่ยนบทบาทของผู้
นิเทศเป็นผู้รับการนิเทศและผู้รับ
การนิเทศเป็นผู้นิเทศ 
๖) น าข้อมูลจากการสะท้อนผลไป
ปรับปรุงพัฒนา และจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 

 ได้
ด าเนินการครบ
ทั้ง ๖ ประเด็น
บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม 
KR๒ 

 

สรุปคะแนนที่ได้ (คะแนนเตม็ ๑๒ คะแนน) ๑๒  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Objective ๔: นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

Key result กิจกรรม/ ภาระงาน ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

KR๑ -ผลการทดสอบนักเรียนระดับชาติ
ทุกระดับ (RT,NT,O-NET) อยู่ในล าดับ
ที่ ..... ของจังหวัดขอนแก่น   

   

๑.๑–ผลการทดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT)  

ด าเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 
๑)จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิด
ค านวณและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๒) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
๓) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
๔) กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
๕) ประเมิน /รายงานผล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

-  

๑.๒ -ผลการทดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓  (NT)  

ด าเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 
๑)จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิด
ค านวณและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๒) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
๓) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
๔) กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
๕) ประเมิน /รายงานผล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

-  

๑.๓ -ผลการทดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET)  

ด าเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 
๑)จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิด
ค านวณและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๒) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
๓) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
๔) กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
๕) ประเมิน /รายงานผล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

-  

 



                           Objective ๕: (เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์/ จุดเน้นเฉพาะโรงเรียน) 
 

Key result กิจกรรม/ ภาระงาน ผลการด าเนินงาน 
  บรรลุ ไม่บรรลุ 

KR ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
จุดเน้นของโรงเรียน 
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-
๖ สามารถอ่านค าในบัญชีค าพ้ืนฐาน
ของแต่ละระดับชั้นได้อย่างคล่องแคล่ว
และถูกต้องตามอักขรวิธี 

ด าเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 
๑) จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน การ
คิดค านวณและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๒) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
๓) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
๔) กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
๕) ประเมิน /รายงานผล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 ได้
ด าเนินการ
ครบทั้ง ๕ 
ประเด็น
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตาม KR๑ 

 

สรุปคะแนนที่ได้ (คะแนนเตม็        คะแนน)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๓ 
                                    ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษา 

ค าชีแ้จง    
1. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองคลอง  มาตรฐานที่ 1-3 
2. มาตรฐานที่ 1-3  ประเมินผลแล้วจะได้ผลระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 
     แล้วท าเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคุณภาพ 
3.  เกณฑ์การตัดสิน 

 5     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
4     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับดีเลิศ 

 3     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับดี 
2     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับปานกลาง 

 1     หมายถึง    มีผลการปฏบิัติอยู่ในระดับก าลังพัฒนา 
 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รยีน 
 

ตวับ่งชี ้
ระดบัคณุภาพตวับง่ชี/้มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 
๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน      
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด

ค านวณ 
 

 
   

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 
 

   

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

 
   

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ      
๑.๒  คุณลักษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน      
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด      
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      
๔)   สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      

คะแนนรวม 4๕ ๔    
สรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่1 

(คะแนนรวมทั้งหมด/๑๐) 
4.๙ 

 
   

ระดบัคณุภาพ 
ยอด
เยีย่ม 

 
   

 
   



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
       ๑) สถานศึกษาควรจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
       2) สถานศึกษาควรจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
       ๓) สถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้กับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
  
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 

ตวับ่งชี ้
ระดบัคณุภาพตวับง่ชี/้มาตรฐาน 
5 4 3 2 1 

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน      
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
๒.๓  ด า เนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

   

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

  
 

  

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

  
 

  

คะแนนรวม 30     
สรปุผลการประเมนิมาตรฐานที่ 2 

(คะแนนรวมทั้งหมด/๖) 
5 

ระดบัคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

 1) สถานศึกษาควรจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ ความสามารถใน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) และเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
          2) สถานศึกษา ควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เต็มรูปแบบทุกชั้นเรียนเพ่ือความ
ต่อเนื่องในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          ๓) สถานศึกษาควรพัฒนาและจัดระบบการนิเทศภายใน และนิเทศ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบ
ออนไลน์อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 



                   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตวับ่งชี ้
ระดบัคณุภาพตวับง่ชี/้มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
สามารถน า ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

 
 

   

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล 
มาพัฒนาผู้เรียน 

 
 

   

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

   

คะแนนรวม ๒๕ - - - - 
สรปุผลการประเมนิมาตรฐานที่ 3 

(คะแนนรวมทั้งหมด/5) 
๕ 

ระดบัคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

          1) ครูผู้สอนควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
และน าข้อมูลสะท้อนกลับไปพัฒนาและปรับปรุงการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
          2) ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์แบบง่าย ให้กับผู้เรียน สลับกับการเรียน On Hand เพ่ือให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายรูปแบบ และต่อเนื่อง 
          ๓)  ครู้ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสืบทอด และอนุรักษ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

และควรน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างหลากหลายและมากขึ้น 
 
                     การรับรองรายงานการประเมินตนเอง 

      (Self Assessment Report ; SAR) 
 

     (ลงชื่อ) .............................................ผู้รายงาน 
               (นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง) 
          ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
                ๑๓ /กันยายน/256๔ 

 
    (ลงชื่อ)......................................... ผู้รับรองรายงาน 
              (นางชุติมา  กะริอุณะ) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
                        ๑๓ /กันยายน/๒๕๖๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        ภาคผนวก  
                                    ส าเนาค าสั่ง 
                                    ส าเนาเกียรติบัตร / วุฒิบัตร 
                                    รูปภาพกิจกรรม 
                                    อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

               ด้านที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน 
                          ๑.๑ ด้านการจัดการเรียนรู้  
                           (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19) 
 

 

 

 

 



ด้านที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
                          ๑.๑ ด้านการจัดการเรียนรู้  
                             (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19)  

 
 

          

 

             

 

 



         ด้านที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
                                ๑.๑ ด้านการจัดการเรียนรู้  

                     (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19) 
 
 

              

 

              

 



      ด้านที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
                           ๑.๑ ด้านการจัดการเรียนรู้  

                 (ปลกูฝังใหผู้้เรียนมีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ) 
 

           

 

            

 

 



  ด้านที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
                              ๑.๒ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
                        (ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   
                         โควิด -19) ตามนโยบายของรัฐบาล 
 

 

 

  

             

 



ด้านที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
                           ๑.๒ ด้านการบริหารจัดการ ชั้นเรียน  
                            (ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ  
                            ไวรัสโควิด -19 แจกเงินเยยีวยาผู้ปกครอง ตามนโยบายของรัฐบาล)                 
                              

                           

 
                

 

      

 

 



ด้านที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
                           ๑.๓) การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ  
                                 (การประชุม อบรม สัมมนา ออนไลน์) 

 

 

 

 

 



ด้านที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
                           ๑.๓) การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ  
                                  (การประชุม อบรม สมัมนา และเสวนาออนไลน์) 

 

      

 

 

 

 



ด้านที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
                           ๑.๓) การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ  
                                  (การประชุม อบรม สมัมนา และเสวนาออนไลน์) 

 

 

       

  

     



ด้านที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
                             ๑.๓) การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ  
                                  (การประชุม อบรม สมัมนา และเสวนาออนไลน์) 

 

 

                         

  



                  ด้านที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
                              ๑.๔) ปฏิบัติหน้าที่ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  

 (ร่วมเป็นกรรมการประเมินครูผู้ช่วย) 
 

 

      

 

 

 

 



ด้านที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
                           ๑.๔) ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
                         (ร่วมเป็นกรรมการจัดท าหลักสูตรบูรณาการของเขตพื้นที่ เขต ๑) 

 

        

 

       

 



          ด้านที่ ๒ การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                   ๒.๔ อุทศิเวลาให้กับราชการ มีจิตส านึกที่ดีมุง่บริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับ 
                        บริการโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 
                       

        

 
 

      



      ด้านที่ ๒ การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                    ๒.๕  การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                           การรักษาภาพลักษณ์ และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน สังคม 
 
 

   
 
 

     
 
 
 
 



      ด้านที่ ๒ การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                ๒.๕  การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                      การรักษาภาพลักษณ์ และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน สังคม 
                     บน : เป็นแบบอย่าง และผู้น าประกอบพิธีวันแม่แห่งชาติของชุมชน 
                     ล่าง : ให้บริการชุมชน/สังคมโดยไม่เลือกปฏบิัติ 
 
 

       
 
 

       


