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คํานํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553 
ได�กําหนดอย�างชัดเจนถึงความมุ�งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีต�องมุ�งเน�นคุณภาพและ
มาตรฐาน  โดยกําหนดไว�ในหมวด  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยกําหนดให�
สถานศึกษา  ต�องจัดให�มีการประกันภายใน  เพ่ือเป8นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
ท่ีต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง  และจัดทํารายงานเสนอหน�วยงานต�นสังกัดเป8นประจําทุกป9 

ข�าพเจ�าในฐานะครูผู�สอนกลุ�มสาระการเรียน.........................................................................  
ได�จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR)  ประจําป9การศึกษา  2557  
เพ่ือแสดงให�เห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอนของข�าพเจ�า  และเป8นข�อมูลท่ีสามารถใช�เป8นฐาน 
ในการบริหารโรงเรียน  สามารถเปMดเผยต�อชุมชน  และผู�ปกครองได� 

ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ประจําป9
การศึกษา  2557  ครั้งนี้  ข�าพเจ�าขอขอบคุณท�านผู�อํานวยการ  รองผู�อํานวยการ  หัวหน�า 
กลุ�มบริหารงานวิชาการ  หัวหน�ากลุ�มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  หัวหน�ากลุ�มบริหารงาน
กิจการนักเรียน  หัวหน�ากลุ�มบริหารท่ัวไป  และหัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู�....................................  
ท่ีให�คําปรึกษา  เสนอแนะในการจัดทํารายงานครั้งนี้ 
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สารบัญสารบัญ  

คํานําคํานํา  

สารบัญสารบัญ  

ตอนท่ี ตอนท่ี 11  ข4อมูลท่ัวไปข4อมูลท่ัวไป  11  
1.1 ประวัติการศึกษา 1 
1.2 ประวัติการรับราชการ 1 
1.3 ข�อมูลการปฏิบัติงาน ป9การศึกษา  2557 
1.4 หน�าท่ีความรับผิดชอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากการสอน 2 

ตอนท่ี ตอนท่ี 22  ข4อมูลการพัฒนาตนเองข4อมูลการพัฒนาตนเอง  33  
2.1 วิสัยทัศนR 3 
2.2 กลยุทธRในการพัฒนางาน 3 
2.3 เปTาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 10 
2.4 ข�อมูลการอบรม/สัมมนา 22 
2.5 ข�อมูลการศึกษาดูงาน 25 
2.6 ข�อมูลการเป8นวิทยากร/การบําเพ็ญประโยชนRต�อสังคม 25 
2.7 ข�อมูลการพัฒนาเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน 26 
2.8 การบันทึกผลหลังการสอนเพ่ือใช�พัฒนาในอนาคต 27 

ตอนท่ี ตอนท่ี 33..  ผลการประเมินการปฏิบัติงานป$การศึกษา  ผลการประเมินการปฏิบัติงานป$การศึกษา  22555577  3300  
3.1 ข�อมูลผลประเมินศักยภาพด�านการจัดการเรียนการสอนของครู 30 
3.2 ข�อมูลผลการประเมินด�านงานอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 33 
3.3 ข�อมูลผลการประเมินด�านทัศนคติ ท่ีเก่ียวข�อง 40 

ตอนท่ี  ตอนท่ี  44    วิเคราะห6ปIจจัยจากผลประเมินและทิศทางการพัฒนาตนเองในอนาคตวิเคราะห6ปIจจัยจากผลประเมินและทิศทางการพัฒนาตนเองในอนาคต  4400  
4.1 จุดเด�น 40 
4.2 จุดท่ีควรพัฒนา 40 
4.3 โอกาส 40 
4.4 อุปสรรค 40 
4.5 ทิศทางการพัฒนาตนเองในอนาคต 40 
4.6 สิ่งท่ีต�องการความช�วยเหลือ 40 

  



ตอนท่ี ตอนท่ี 11  ข4อมูลท่ัวไปข4อมูลท่ัวไป  

ช่ือ  นามสกุล   ตําแหน.ง   อายุ       ป9 
ท่ีอยู.ปIจจุบัน 
เริ่มปฏิบัติราชการ......................................................... ถึงปXจจุบันรวมเป8นเวลา      ป9 

1.1 ประวัติการศึกษา (เรียงจากสูงสุดลงมา) 

วุฒิ สาขาวิชา ป9 พ.ศ.ท่ีจบ จากสถาบัน 

    
    
    
    

1.2 ประวัติการรับราชการ 

วัน เดือน ป$ ตําแหน.ง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ข้ัน (บาท) 
    
    

    
    
    

1.3 ข4อมูลการปฏิบัติงาน ป$การศึกษา  2557 

 ภาคเรียนท่ี 1 

ท่ี รหัสวิชา รายวิชา ระดับชั้น 
จํานวน
ผู�เรียน 

จํานวน
ชั่วโมง 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
      

สรุปข�อมูลการปฏิบัติงานสอน รวมจํานวน       รายวิชา  รวมจํานวน       ห�อง  
รวมจํานวน      คาบ/สัปดาหR 
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ภาคเรียนท่ี  2  

ท่ี รหัสวิชา รายวิชา ระดับชั้น 
จํานวน
ผู�เรียน 

จํานวน
ชั่วโมง 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

สรุปข�อมูลการปฏิบัติงานสอน รวมจํานวน      รายวิชา รวมจํานวน      ห�อง  รวม 
จํานวน    คาบ/สัปดาหR 

1.4 หน4าท่ีความรับผิดชอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากการสอน  ได4แก. 

 1) ครูประจําชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี     ห�อง     มีนักเรียนจํานวน      คน 
 2) หน�าท่ีภายในกลุ�มสาระ/สาขาวิชาคือ 
 3) กิจกรรมชุมนุม.......................... 
 4) กิจกรรมแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี    ห�อง    
 5) กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี     ห�อง    
 6) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนR  ชั้นมัธยมศึกษาป9ท่ี     ห�อง   
 7) ครูเวรประจําวัน 
 8) ปฏิบัติงานหน�าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
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ตอนท่ี ตอนท่ี 22  ข4อมูลการพัฒนาข4อมูลการพัฒนาตนเองตนเอง  

2.1 วิสัยทัศน6 

คติประจําใจ 

   

ข4าพเจ4าขอน4อมนําพระราชดํารัสเกี่ยวกับปรัชญาข4าพเจ4าขอน4อมนําพระราชดํารัสเกี่ยวกับปรัชญาข4าพเจ4าขอน4อมนําพระราชดํารัสเกี่ยวกับปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  ดงัน้ีของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  ดงัน้ีของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  ดงัน้ี   
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2.2 กลยุทธ6ในการพัฒนางาน 

 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ข�าพเจ�าปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรฐานตําแหน�งและมาตรฐานวิทยฐานะตําแหน�ง  

ด�วยความมุ�งม่ัน ทุ�มเทการสอนอย�างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนานักเรียนให�มีคุณภาพ
บรรลุเปTาหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะหRหลักสูตรอย�างรอบด�าน กําหนดเปTาหมายในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนท่ีชัดเจน ศึกษาและวิเคราะหRนักเรียนเป8นรายบุคคล นําข�อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะหR มาออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู�ท่ีตอบสนองความแตกต�างระหว�างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปXญญา ใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และนําภูมิปXญญาท�องถ่ินมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู�และประเมินผลท่ีมุ�งเน�นพัฒนาการของนักเรียนด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย ให�คําแนะนํา 
คําปรึกษาและแก�ไขปXญหานักเรียนอย�างท่ัวถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู�และพัฒนานักเรียนโดย
ใช�กระบวนการวิจัยอย�างต�อเนื่อง 

  จัดการเรียนการสอนในกลุ.มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
(ตามหลักสูตรของกลุ.มสาระการเรียนรู4...)  โดยให4นักเรียนเรียนรู4 

  1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติ 
ในการพัฒนาตนเอง และการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข เป8นผู�กระทําความดี มีค�านิยมท่ีดีงาม พัฒนา
ตนเองอยู�เสมอ รวมท้ังบําเพ็ญประโยชนRต�อสังคมและส�วนรวม 

  2. หน4าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครอง
ในสังคมปXจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRทรงเป8นประมุข ลักษณะและ
ความสําคัญ การเป8นพลเมืองดี ความแตกต�างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค�านิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝXงค�านิยมด�านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRทรงเป8นประมุข  สิทธิ หน�าท่ี เสรีภาพ 
การดําเนินชีวิตอย�างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

  3. เศรษฐศาสตร6 การผลิต การแจกจ�าย และการบริโภคสินค�าและบริการ   
การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดอย�างมีประสิทธิภาพ  การดํารงชีวิตอย�างมีดุลยภาพ 
และการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ในชีวิตประจําวัน 

  4. ประวัติศาสตร6 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรR วิธีการทางประวัติศาสตรR 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปXจจุบัน ความสัมพันธRและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณRต�างๆ 
ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณRสําคัญในอดีต  บุคคลสําคัญท่ีมีอิทธิพลต�อการเปลี่ยนแปลงต�างๆ 
ในอดีต ความเป8นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปXญญาไทย  แหล�งอารยธรรมท่ีสําคัญของโลก 
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  5. ภูมิศาสตร6 ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ   
แหล�งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต�างๆ ของโลก การใช�แผนท่ีและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตรR ความสัมพันธRกันของสิ่งต�างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธRของมนุษยR 
กับสภาพแวดล�อมทางธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษยRสร�างข้ึน การนําเสนอข�อมูลภูมิสารสนเทศ   
การอนุรักษRสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  คุณภาพผู4เรียน 
  จบช้ันมัธยมศึกษาป$ท่ี 3 
  1. ได�เรียนรู�และศึกษาเก่ียวกับความเป8นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทย

เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคต�างๆในโลก เพ่ือพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 
  2. ได�เรียนรู�และพัฒนาให�มีทักษะท่ีจําเป8นต�อการเป8นนักคิดอย�างมีวิจารณญาณ

ได�รับการพัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณR เปรียบเทียบระหว�างประเทศไทยกับประเทศ 
ในภูมิภาคต�าง ๆ ในโลก ได�แก� เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต�  
ในด�านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค�านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมือง 
การปกครอง ประวัติศาสตรRและภูมิศาสตรR ด�วยวิธีการทางประวัติศาสตรR และสังคมศาสตรR 

  3. ได�รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะหRเหตุการณRในอนาคต สามารถนํามาใช� 
เป8นประโยชนRในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานได�อย�างเหมาะสม 

  จบช้ันมัธยมศึกษาป$ท่ี 6 
  1. ได�เรียนรู�และศึกษาความเป8นไปของโลกอย�างกว�างขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
  2. ได�รับการส�งเสริมสนับสนุนให�พัฒนาตนเองเป8นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมท้ังมีค�านิยมอันพึงประสงคR สามารถอยู�
ร�วมกับผู�อ่ืนและอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข รวมท้ังมีศักยภาพเพ่ือการศึกษาต�อในชั้นสูงตาม 
ความประสงคRได� 

  3. ได�เรียนรู�เรื่องภูมิปXญญาไทย ความภูมิใจในความเป8นไทย ประวัติศาสตรR 
ของชาติไทย  ยึดม่ันในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRทรงเป8น
ประมุข 

  4. ได�รับการส�งเสริมให�มีนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได� 
อย�างเหมาะสมมีจิตสํานึก และมีส�วนร�วมในการอนุรักษR ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล�อม มี
ความรักท�องถ่ินและประเทศชาติ มุ�งทําประโยชนR และสร�างสิ่งท่ีดีงามให�กับสังคม 

  5. เป8นผู�มีความรู�ความสามารถในการจัดการเรียนรู�ของตนเอง ชี้นําตนเองได� และ
สามารถแสวงหาความรู�จากแหล�งการเรียนรู�ต�างๆในสังคมได�ตลอดชีวิต 
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  โดยดําเนินการดังนี้ 
   1) กําหนดเปTาหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนครอบคลุมท้ังด�านความรู�  

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคRท่ีสอดคล�องกับความมุ�งหมาย 
ของหลักสูตรสถานศึกษา 

    การปฏิบัติงาน 
     (1) มีความรู� ความเข�าใจในเปTาหมายคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
     (2) สามารถแสดงการเชื่อมโยงเปTาหมายคุณภาพนักเรียนและ

มาตรฐานการเรียนรู�ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู�ได�อย�างชัดเจน 
     (3) วางแผนการจัดการเรียนรู�โดยกําหนดเปTาหมายคุณภาพนักเรียน

ครอบคลุมท้ังด�านความรู� ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคRได� 
อย�างเหมาะสม 

     (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู�แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพนักเรียน 
ครอบคลุมท้ังด�านความรู� ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคR 
อย�างชัดเจน 

   2) ศึกษาวิเคราะหRนักเรียนเป8นรายบุคคล จัดทําสารสนเทศอย�างเป8นระบบ  
ใช�ข�อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะหRนักเรียนมาใช�ในการวางแผนการจัดการเรียนรู�เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนท่ีสอดคล�องกับความแตกต�างระหว�างบุคคล 

    การปฏิบัติงาน 
     (1) วิเคราะหRนักเรียนเป8นรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศอย�าง 

เป8นระบบ 
     (2) นําข�อมูลสารสนเทศสนเทศมาใช�ในการวางแผนจัดการเรียนรู� 

โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนท่ีแตกต�างกัน จัดกิจกรรมท่ีเป8นแบบอย�างท่ีดีแสดง
ถึงการแก�ปXญหาหรือพัฒนานักเรียนให�มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและสามารถชี้แนะ ให�คําแนะนํา 
แก�ผู�อ่ืนได� 

     (3) ส�งต�อข�อมูลสารสนเทศให�ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 
   3) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู� ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงคR นํามาออกแบบการจัดการเรียนรู�โดยเลือกใช�วิธีสอน เทคนิคการสอน 
สื่อ/แหล�งเรียนรู� การวัดและประเมินผล  เพ่ือให�นักเรียนได�พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึง 
ความแตกต�างระหว�างบุคคลและพัฒนาการทางด�านสติปXญญา จัดการเรียนรู�ท่ีเน�นนักเรียนเป8นสําคัญ
ด�วยกระบวนการเรียนรู�ท่ีหลากหลายและเชื่อว�าทุกคนมีความสามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได� 

    การปฏิบัติงาน 
     (1) ออกแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคR โดยเลือกใช�วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/
แหล�งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย สอดคล�องกับความแตกต�างระหว�างบุคคล  

     (2) จัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีกําหนดไว�  
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     (3) จัดกิจกรรมการส�งเสริมพัฒนาการทางด�านสติปXญญาของนักเรียน
ตามระดับความสามารถ และปรับปรุงพัฒนาการออกแบบการเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง 

   4) ศึกษาหลักการใช�สื่อ เลือกใช�สื่อท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย 
สอดคล�องกับวิธีการเรียนรู� ธรรมชาติของสาระการเรียนรู� และความแตกต�างของนักเรียน โดยจัดหา 
จัดทํา พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อด�วยการศึกษาค�นคว�า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู� ท้ังนี้ มีการนํา 
ภูมิปXญญาท�องถ่ิน เทคโนโลยีต�าง ๆ มาประยุกตRในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังมีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ออย�างต�อเนื่อง 

    การปฏิบัติงาน  
     (1) สํารวจและรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  

ภูมิปXญญาท�องถ่ิน และบริบทของท�องถ่ินท่ีเป8นปXจจุบัน เพ่ือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคล�องกับการจัดการเรียนรู� และนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช�
ในการจัดการเรียนรู�อย�างมีประสิทธิภาพ 

     (2) นําบริบทและภูมิปXญญาท�องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู� 
อย�างเหมาะสมสอดคล�องกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 

     (3) ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผ�านกระบวนการ
ศึกษาวิจัย 

   5) ศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุ�งหมายของการวัดและประเมินผล
การเรียนรู� ซ่ึงอยู�บนหลักพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนานักเรียน และเพ่ือตัดสิน 
ผลการเรียน โดยนักเรียนจะต�องได�รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพ่ือให�บรรลุตามมาตรฐาน 
การเรียนรู� สะท�อนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคRของนักเรียน ด�วยวิธีการวัดและ
ประเมินท่ีหลากหลาย เพ่ือให�ได�ข�อมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงพัฒนาการ ความก�าวหน�า และ
ความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียน 

    การปฏิบัติงาน 
     (1) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม

หลักการวัดและประเมินผลสอดคล�องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู� 
พร�อมท้ังจัดเก็บเครื่องมืออย�างเป8นระบบ  

     (2) วัดและประเมินผลพัฒนาการของนักเรียนด�วยวิธีการและเครื่องมือ
ท่ีหลากหลาย และตัดสินผลการเรียนรู�โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ   

   6) รัก เมตตา เอาใจใส� เอ้ืออาทรชีวิตความเป8นอยู�ของนักเรียนทุกคน 
อย�างใกล�ชิด มีการศึกษานักเรียนเป8นรายบุคคล เพ่ือนําข�อมูลมาวางแผนในการให�ความดูแล 
ช�วยเหลือ ให�คําแนะนํา คําปรึกษา และแก�ไขปXญหาของนักเรียนท้ังด�านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด�วยความเท�าเทียมกัน 

    การปฏิบัติงาน 
     (1) ศึกษานักเรียนเป8นรายบุคคล มีการช�วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 

โดยให�คําแนะนํา คําปรึกษา และแก�ไขปXญหาของนักเรียนอย�างเป8นระบบ เป8นแบบอย�างท่ีดี รวมท้ัง 
ให�คําแนะนําชี้แนะแก�ผู�อ่ืนได� 
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     (2) ประสานความร�วมมือกับผู�เก่ียวข�องในการดูแลช�วยเหลือนักเรียน
ท้ังด�านการเรียนและคุณภาพชีวิตด�วยความเท�าเทียมกัน  

     (3) รายงานผลนักเรียนเป8นรายบุคคลให�ผู�ปกครองทราบ 
   7) ศึกษา ค�นคว�า แสวงหาความรู�เก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา มีความรู� 

ในการวิจัย มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก�ปXญหา และหรือพัฒนานักเรียนในกลุ�มสาระการเรียนรู� 
ท่ีตนรับผิดชอบ อย�างน�อยป9ละ 1 เรื่อง ผลจากการวิจัยในชั้นเรียนแสดงถึงการแก�ปXญหา และหรือ
พัฒนานักเรียนได� และได�รับการยอมรับ มีการเผยแพร�ผลงานวิจัย มีการนําผลการวิจัยไปใช� 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู�ของครู รวมท้ังพัฒนาการเรียนรู�ของนักเรียนอย�างต�อเนื่อง  

    การปฏิบัติงาน 
     (1) ศึกษาค�นคว�า แสวงหาความรู� และมีความรู�เก่ียวกับการวิจัย 

ในชั้นเรียน  
     (2) ทําวิจัยในชั้นเรียนอย�างน�อยป9ละ 1 เรื่องในกลุ�มสาระการเรียนรู� 

ท่ีตนรับผิดชอบ ผลงานเป8นแบบอย�างท่ีดีและสามารถให�คําแนะนํา ชี้แนะแก�ผู�อ่ืนได�  
     (3) นําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแก�ปXญหา และหรือพัฒนานักเรียน  

มีการเผยแพร�ผลงานวิจัยและมีการแก�ปXญหา และหรือพัฒนานักเรียนโดยการวิจัยอย�างต�อเนื่อง 
   8) ยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ และมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ีและงานท่ีได�รับ
มอบหมาย  พัฒนาตนเองให�มีความก�าวหน�าในวิชาชีพ ปฏิบัติตนเป8นแบบอย�างท่ีดีในการดําเนินชีวิต  
ท้ังต�อตนเอง ครอบครัว และสังคม ให�ความร�วมมือในการแก�ไขปXญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีความรักสามัคคีในหมู�คณะ รวมท้ังร�วมปกปTองและรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน 

    การปฏิบัติงาน 
     ประพฤติปฏิบัติตนเป8นแบบอย�างท่ีดีและการเป8นสมาชิกท่ีดี 

ของโรงเรียน  มีพฤติกรรมดังนี้ 
     (1) ยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
     (2) ยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
     (3) ปฏิบัติตนเป8นแบบอย�างท่ีดีในการดําเนินชีวิต ท้ังต�อตนเอง 

ครอบครัว  และสังคม  
     (4) พัฒนาตนเองให�มีความก�าวหน�าในวิชาชีพ 
     (5) รับผิดชอบต�อหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย 
     (6) ให�ความร�วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน 
     (7) รักสามัคคีในหมู�คณะ 
     (8) ร�วมปกปTองและรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน 
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   9) อุทิศตน ทุ�มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานสอนตามกลุ�มสาระท่ีได�รับ
มอบหมายอย�างครบถ�วน และมุ�งม่ันพัฒนานักเรียนให�มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

    การปฏิบัติงาน 
     (1) ปฏิบัติงานสอนตามกลุ�มสาระท่ีได�รับมอบหมายครบตามเวลา 

ท่ีกําหนด 
     (2) เตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน 

ให�มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง เป8น
ต�นแบบหรือแบบอย�างท่ีดี สามารถให�คําชี้แนะ แนะนําแก�ผู�อ่ืนได� 

     (3) ส�งเสริมนักเรียนจนได�รับรางวัลระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ข้ึนไป 

2.3 เปQาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียน  ดังนี้ 
1) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
 นักเรียนรู�จักดูแลตนเองให�มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส�วนตนและเข�าร�วม

กิจกรรมการออกกําลังกายอย�างสมํ่าเสมอ มีส�วนร�วมในการเผยแพร�และรณรงคRเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต�งกายสะอาดเรียบร�อย เครื่องใช�ส�วนตัวสะอาด 
  2) นักเรียนปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการครบถ�วน  
  3) นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรมการออกกําลังกายมากกว�า 3 รายการ และปฏิบัติตน

จนเป8นนิสัย เป8นแบบอย�างท่ีดี  
  4) นักเรียนมีส�วนร�วมในการเผยแพร�หรือรณรงคRเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 

กับหน�วยงานภายนอกมากกว�า 3 ครั้ง 
2) มีน้ําหนัก ส.วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ6มาตรฐาน 
 นักเรียนมีพัฒนาการทางร�างกายเจริญเติบโตสมบูรณRตามวัยโดยเปรียบเทียบน้ําหนัก

ส�วนสูงกับอายุตามเกณฑRมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑRมาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีน้ําหนัก ส�วนสูง และพัฒนาการทางร�างกายเจริญเติบโตตามเกณฑR

มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
  2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑRมาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข�อ 
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3) ปQองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให4โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต.อ 
ความรุนแรง โรค ภัย  อุบัติเหตุ และปIญหาทางเพศ 

 นักเรียนรู�เท�าทันและสามารถปฏิบัติตนให�พ�นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุข
ต�าง ๆ  รู�จักวิธีดูแลรักษาตนเองให�ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไม�รู�ตัวจากโรค
และอุบัติภัย รวมท้ังจากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และปXญหาทางเพศ 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด รวมท้ังปXญหาทางเพศ  

ไม�ก�อเหตุทะเลาะวิวาท  
  2) นักเรียนแก�ปXญหาเม่ือเผชิญสถานการณRคับขัน  
  3) นักเรียนมีงานอดิเรกของตนเองหรือทํากิจกรรมร�วมกับผู�อ่ืนเพ่ือผ�อนคลาย

ความเครียด  
  4) นักเรียนเป8นผู�นําและเข�าร�วมการรณรงคRต�อต�านสิ่งเสพติด ความรุนแรงและ 

การล�วงเกินทางเพศกับหน�วยงานภายนอกด�วยความเต็มใจ  
4) เห็นคุณค.าในตนเอง มีความม่ันใจ กล4าแสดงออกอย.างเหมาะสม) 
 นักเรียนรู�จักและเข�าใจตนเอง รู�ว�าอะไรคือจุดเด�นและจุดด�อยของตนเอง  

มีความพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย�างสมํ่าเสมอ มีความม่ันคงทางอารมณR ภาคภูมิใจ 
ในตนเอง มองโลกในแง�ดี สร�างขวัญและกําลังใจในตนเองได� มีความมุ�งม่ันในการท่ีจะไปให�ถึง
เปTาหมาย ไม�กลัวความล�มเหลว ความผิดหวัง แสดงออกได�อย�างมีมารยาททางสังคม เหมาะสมกับ 
เพศวัย และบทบาทหน�าท่ี 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนรู�จักและเข�าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุง

ตนเองสมํ่าเสมอ  
  2) นักเรียนมีความม่ันคงทางอารมณR กล�าแสดงออกอย�างถูกต�อง เหมาะสมกับเพศ

วัยตามบทบาทหน�าท่ี ให�คําปรึกษาแก�ผู�อ่ืนได� เป8นตัวอย�างท่ีดีแก�ผู�อ่ืน 
5) มีมนุษยสัมพันธ6ท่ีดีและให4เกียรติผู4อ่ืน 
 นักเรียนมีความสามารถในการสร�างความสัมพันธRท่ีดีกับผู�อ่ืน สื่อสารระหว�างบุคคล 

ได�อย�างมีประสิทธิภาพ เสริมสร�างความร�วมมือร�วมใจกับผู�อ่ืน สร�างความสงบสุข จัดการกับ 
ความขัดแย�งได� ยอมรับความแตกต�างระหว�างบุคคล ปฏิบัติตนต�อผู�อ่ืนด�วยความสุภาพ อ�อนโยน  
อ�อนน�อม ไม�แสดงพฤติกรรมท่ีส�งผลเสียต�อตนเองและผู�อ่ืน ปรับตัวได�ดี ยืดหยุ�นต�อสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
คํานึงถึงสิทธิหน�าท่ีของตนเองและผู�อ่ืน 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีความสามารถในการสร�างความสัมพันธRท่ีดีกับผู�อ่ืน  
  2) นักเรียนสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต�อผู�อ่ืนอย�างเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิ

หน�าท่ีของตนเองและผู�อ่ืน  
  3) นักเรียนไม�แสดงพฤติกรรมท่ีส�งผลเสียต�อผู�อ่ืน เป8นท่ีปรึกษาหรือให�คําแนะนํา

แก�ผู�อ่ืนและเป8นตัวอย�างท่ีดีได� 
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6) สร4างผลงานจากการเข4าร.วมกิจกรรมด4านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปU กีฬานันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

 นักเรียนมีความชอบและเห็นคุณค�าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป_ กีฬา และนันทนาการ 
เข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ อย�างมีความสุข สร�างสรรคRผลงานได�ตามจินตนาการของตน และสามารถใช�
ประโยชนRจากศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป_ กีฬาและหรือนันทนาการ ในชีวิตประจําได� 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนชอบและเห็นประโยชนRด�านศิลปะ ด�านดนตรี นาฏศิลป_ กีฬา 

นันทนาการ 
  2) นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรมท้ังในและนอกโรงเรียนอย�างมีความสุข  
  3) นักเรียนสร�างผลงานท่ีเกิดจากความคิดของตนเองได� (จํานวนไม�น�อยกว�า 5 ชิ้น) 

พร�อมท้ังอธิบายท่ีมาของความคิดในการสร�างผลงานและนําความรู�ไปใช�ในชีวิตประจําวันได�ด�วย 
ความภาคภูมิใจ 

7) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค6ตามหลักสูตร 
 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคRตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ซ่ึงระบุไว� 8 ประการ ได�แก� 1) รักชาติ ศาสนR กษัตริยR 2) ซ่ือสัตยRสุจริต 3) มีวินัย 
4) ใฝaเรียนรู� 5) อยู�อย�างพอเพียง 6) มุ�งม่ันในการทํางาน 7) รักความเป8นไทย  8) มีจิตสาธารณะ  
ซ่ึงแต�ละคุณลักษณะได�มีการนิยามไว�ชัดเจน ดังนี้ 

 
คุณลักษณะ การแสดงออก 

1. รักชาติ ศาสน6 
กษัตริย6 

นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป8นพลเมืองดีของชาติ มีความ
สามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป8นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
ท่ีตนนับถือและแสดงความจงรักภักดีต�อสถาบันพระมหากษัตริยR 

2. ซ่ือสัตย6สุจริต นักเรียนปฏิบัติตรงตามความเป8นจริงท้ังทางกาย วาจา ใจ และยดึหลักความ
จริง ความถูกต�องในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต�อการกระทํา
ความผิด 

3. มีวินัย นักเรียนปฏิบัติตนตามข�อตกลง กฎเกณฑR ระเบียบข�อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคมเป8นปกติวิสัย ไม�ละเมิดสิทธิของผู�อ่ืน 

4. ใฝYเรียนรู4 นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู�และเข�าร�วมในกิจกรรมการเรียนรู� แสวงหาความรู�จากแหล�งเรียนรู� 
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอย�างสมํ่าเสมอ ด�วยการเลือกใช�สื่ออย�าง
เหมาะสม บันทึกความรู� วิเคราะหR สรุปเป8นองคRความรู� แลกเปลี่ยนเรียนรู� 
ถ�ายทอด เผยแพร�และนําไปใช�ในชีวิตประจําวันได� 

5. อยู.อย.างพอเพียง  
 

นักเรียนดําเนินชีวิตอย�างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง  
อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนด�วยความรับผิดชอบ ไม�เบียดเบียนผู�อ่ืน เห็นคุณค�าของ
ทรัพยากรต�าง ๆ  มีการวางแผนปTองกันความเสี่ยงและพร�อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
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คุณลักษณะ การแสดงออก 
6. มุ.งม่ัน 

ในการทํางาน  
 

นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับ
มอบหมายด�วยความเพียรพยายาม ทุ�มเทกําลังกาย กําลังใจในการปฏิบัติ
กิจกรรมต�าง ๆ ให�สําเร็จลุล�วงตามเปTาหมายท่ีกําหนดด�วยความรับผิดชอบและ
มีความภาคภูมิใจในผลงาน 

7. รักความเปZนไทย นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค�า ชื่นชม 
 มีส�วนร�วมในการอนุรักษR สืบทอด เผยแพร�ภูมิปXญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญcูกตเวที  ใช�ภาษาไทยในการ
สื่อสารได�อย�างถูกต�องและเหมาะสม 

8. มีจิตสาธารณะ นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป8นผู�ให�และช�วยเหลือผู�อ่ืน แบ�งปXน
ความสุขส�วนตน เพ่ือทําประโยชนRส�วนรวม เข�าใจ เห็นใจ ผู�ท่ีมีความเดือดร�อน 
อาสาช�วยเหลือสังคม อนุรักษR สิ่งแวดล�อมด�วยแรงกาย สติปXญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือ
แก�ปXญหา หรือร�วมสร�างสรรคRสิง่ท่ีดีงามให�เกิดในชุมชน โดยไม�หวังสิ่งตอบแทน 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคRตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครบ 8 ประการ  
  2) นักเรียนมีคุณลักษณะบางประการโดดเด�นจนเป8นลักษณะเฉพาะตนและ 

เป8นแบบอย�างท่ีดีจนได�รับการยอมรับจากบุคคลหรือหน�วยงานท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
8) เอ้ืออาทรผู4อ่ืนและกตัญ\ูกตเวที 
 นักเรียนแสดงออกถึงความมีน้ําใจ เอ้ือเฟdeอเผื่อแผ�แก�ผู�ด�อยโอกาสหรืออ�อนแอกว�า  

ให�ความช�วยเหลือผู�อ่ืนหรือมีส�วนร�วมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ี ดีของสังคมแสดง
ความกตัญcูกตเวที โดยประพฤติตนถูกต�องเหมาะสม เอาใจใส�ดูแลช�วยเหลือกิจการงาน ตอบแทน 
ผู�มีพระคุณ ประพฤติตนเป8นนักเรียนท่ีดี โดยแสดงความสุภาพ นอบน�อม โอบอ�อมอารี ช�วยเหลือผู�อ่ืน 
รับฟXงความคิดเห็นของผู�อ่ืน มุ�งม่ันในการเรียน ดูแลรักษาสถานท่ี สิ่งของท้ังส�วนรวมและส�วนตัว ยึด
ม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRทรงเป8นประมุข 

 ประเด็น 
 ระดับคุณภาพ 
  นักเรียนมีคุณลักษณะครบท้ัง 4 ด�านตามประเด็นการพิจารณา โดยมีความโดดเด�น

ในด�านการบําเพ็ญประโยชนRต�อสังคม และด�านอ่ืนอีก 1 ด�าน 
9) ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต.าง 
 นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนอย�างสุภาพ ยอมรับฟXงความคิดเห็นของผู�อ่ืนด�วย

ความเข�าใจ เห็นประโยชนRจากการแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน ยอมรับและเห็นความงาม 
ในความแตกต�างทางวัฒนธรรม เช�น กฎกติกาแห�งกิริยามารยาท การแต�งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน 
ศาสนา พิธีกรรม ความคิด ความเชื่อ เป8นต�น และสามารถแก�ปXญหา อยู�ร�วมกันได�ด�วยความเข�าใจ 
ท่ีถูกต�อง มีการสื่อสารอย�างสร�างสรรคR 
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 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด�วยความสุภาพ รับฟXง 

ความคิดเห็นของผู�อ่ืนด�วยความเข�าใจท่ีดี 
  2) นักเรียนแสดงมารยาทท่ีเหมาะสมให�เกียรติกันและกัน เช�น ไม�แสดงอาการ 

ดูหม่ิน หรือรังเกียจในเรื่องท่ีตนไม�ชอบ  
  3) นักเรียนเห็นประโยชนRของการมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในสังคม  
  4) นักเรียนร�วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ท�องถ่ินและปรับตัวได� 

อย�างกลมกลืนท้ังในและนอกโรงเรียนด�วยความเต็มใจ เป8นแบบอย�างท่ีดี และสามารถแนะนําโน�มน�าว
ผู�อ่ืนให�เข�าใจได� 

10) ตระหนัก รู4คุณค.า ร.วมอนุรักษ6และพัฒนาส่ิงแวดล4อม 
 นักเรียนเข�าใจถึงความสําคัญของสิ่งแวดล�อมอย�างถูกต�องชัดเจน รู�คุณค�าของสิ่งแวดล�อม 

ผลกระทบในการใช�และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  เข�าร�วมคิด ร�วมทําในกิจกรรม โครงการอนุรักษR
และพัฒนาสิ่งแวดล�อม และบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนรู�คุณค�าของสิ่งแวดล�อม วิเคราะหRผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ 

และไม�ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล�อม เห็นประโยชนRและผลกระทบ 
ของสิ่งแวดล�อม  

  2) นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรม โครงการอนุรักษRและพัฒนาสิ่งแวดล�อม และ
บํารุงรักษา สาธารณสมบัติด�วยความเต็มใจ เป8นแบบอย�างท่ีดี สาธารณชนให�การยอมรับ และแนะนํา 
ชักชวนเพ่ือนร�วมรณรงคR หรือทํากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล�อม 

11) มีนิสัยรักการอ.านและแสวงหาความรู4ด4วยตนเองจากห4องสมุด แหล.งเรียนรู4 และ 
ส่ือต.างๆ รอบตัว 

 นักเรียนแสดงออกถึงความชอบอ�านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพRต�าง ๆ มีความต้ังใจ
และต�องการท่ีจะอ�าน มีการแสดงออกเป8นเวลานาน เห็นได�จากการอ�านหนังสือทุกท่ีเม่ือมีเวลาและ
โอกาส ต�องการจะอ�านเองโดยไม�มีต�องบังคับ พอใจท่ีจะอ�านอย�างไม�มีท่ีสิ้นสุด และมีทัศนคติทางบวก
เก่ียวกับการอ�าน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู�ท่ีนักเรียนริเริ่มด�วยตนเองตามความสนใจ รู�จัก
ค�นหาความรู�จากห�องสมุด แหล�งเรียนรู� และสื่อต�าง ๆ รอบตัว 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนอ�านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพRต�างๆ สัปดาหRละ 5 ชั่วโมง หรือ

มากกว�า  
  2) นักเรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกสR สิ่งพิมพRจากห�องสมุด หรือแหล�งเรียนรู� 

ไปอ�านเพ่ิมเติมเอง (มากกว�า 10 เล�มต�อภาคเรียน)  
  3) นักเรียนอธิบายวิธีการสืบค�นความรู�ท่ีตนสนใจหรือต�องการอย�างมีข้ันตอน  
  4) นักเรียนมีผลงานอันเกิดจากการค�นหาความรู�จากห�องสมุด แหล�งเรียนรู� และ 

สื่อต�างๆ รอบตัว มากกว�า 3 ชิ้นต�อภาคเรียน 
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12) มีทักษะในการอ.าน ฟIง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือค4นคว4าหาความรู4เพ่ิมเติม  
 นักเรียนสามารถอ�านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพRต�าง ๆ ได�อย�างถูกต�องตาม

หลักเกณฑRการอ�าน อ�านได�อย�างคล�องแคล�ว และสามารถจับประเด็นเนื้อหาท่ีอ�านได� สามารถจับ
ประเด็นใจความหลักจากสิ่งท่ีฟXงได�อย�างถูกต�องครบถ�วน สามารถสังเกตสิ่งต�าง ๆ รอบตัว แล�วสรุป
เป8นความรู�ได� สามารถกําหนดประเด็นในการพูดคุย  ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู�กับผู�อ่ืนได� และสามารถเขียนถ�ายทอดความรู� ความรู�สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณR
ต�าง ๆ ไปสู�ผู�อ่ืนได� 

 ระดับคุณภาพ 
  นักเรียนสามารถทําได�ครบทุกรายการตามประเด็นการพิจารณา โดยมีร�องรอย

หลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได� 
13) เรียนรู4ร.วมกันเปZนกลุ.ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู4ระหว.างกัน 
 นักเรียนจับคู�หรือจับกลุ�มกับเพ่ือนเพ่ือเรียนรู�ร�วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น 

องคRความรู� และวธิีการเรียนรู�ระหว�างกัน แบ�งหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการเรียนรู�ร�วมกันได�อย�าง
เหมาะสม  

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีส�วนร�วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ�มโดยตลอดจนงานสําเร็จลุล�วงเปTาหมาย  

เป8นแบบอย�างท่ีดี 
  2) นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น อธิบายความรู�และวิธีการเรียนรู�ได� 

อย�างชัดเจน เต็มใจ และไม�ปMดบังข�อมูล 
  3) นักเรียนรับผิดชอบงานของตนตามข�อตกลงของกลุ�มด�วยความเต็มใจ 
14) ใช4เทคโนโลยีในการเรียนรู4และนําเสนอผลงาน 
 นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจ และสามารถใช�เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค�น และ

นําเสนอข�อมูล และหรือผลงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของตนเองได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีความรู� ความเข�าใจ สามารถค�นคว�าหาข�อมูลโดยใช�สื่อเทคโนโลยี และ

ติดต�อ สื่อสารได�อย�างคล�องแคล�ว  
  2) นักเรียนรู�จักเลือกและใช�เทคโนโลยีอย�างถูกวิธี และคุ�มค�า  
  3) นักเรียนนําเสนอข�อมูล และหรือผลงาน โดยใช�สื่อเทคโนโลยีได�อย�างเหมาะสม  
  4) นักเรียนสร�างผลงานโดยใช�สื่อเทคโนโลย ีใช�สื่อเทคโนโลยีช�วยในการประมวลผล

ข�อมูลได�ถูกต�อง ทําได�หลายวธิี และสามารถเป8นแบบอย�างท่ีดี ให�คําแนะนํา ชี้แนะ  แก�ผู�อ่ืนได� 
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15) สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ.าน ฟIง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน  
ตามความคิดของตนเอง 

 นักเรียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ�าน ฟXง และดู โดยแยกแยะ
ข�อเท็จจริง รายละเอียด จัดกลุ�มข�อมูล จัดกลุ�มความคิด เชื่อมโยงความรู�เดิมกับความรู�ใหม� และ
สื่อสารเพ่ือเสนอความคิดจากเรื่องท่ีอ�าน ฟXง และดู โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนสามารถแยกแยะข�อเท็จจริง รายละเอียด และสรปุความคิดจากเรื่องท่ีอ�าน 

ฟXง และดู  
  2) นักเรียนจัดกลุ�มข�อมูลท่ีต�องการเปรียบเทียบได�หลายมิติ เปรียบเทียบข�อมูล

ระหว�างมิติ จัดกลุ�มความคิดตามมิติท่ีกําหนด เชื่อมโยงความสัมพันธRระหว�างกลุ�มความคิดโดยบอก
ความสัมพันธRแต�ละมิติ  

  3) นักเรียนนําความรู�เดิมมาอธิบายเพ่ือสรุปเป8นความรู�ใหม� และเสนอความคิดจาก
เรื่องท่ีอ�าน ฟXง และดู โดยการพูดหรือเขียนได�หลายรูปแบบตามความคิดเห็นของตนเองได�อย�างสม
เหตุผล 

16) นําเสนอวิธีคิด วิธีแก4ปIญหาด4วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 นักเรียนมีความสามารถในการนําเสนอวิธีคิด วิธีแก�ปXญหาต�าง ๆ โดยใช�ภาษาพูดหรือ

เขียน หรือด�วยวิธีการอ่ืนตามความคิดของตนเอง เช�น การอธิบาย การเขียนผังความคิด (Mind map) 
การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ การใช�สื่อประกอบการนําเสนอ เพ่ือให�ผู�อ่ืนเข�าใจ 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนสามารถนําเสนอรูปแบบวิธีคิด และวิธีแก�ปXญหาอย�างน�าสนใจและชัดเจน 

โดยการพูดหรือเขียนด�วยภาษาท่ีสุภาพถูกต�องตามหลักภาษา หรือโดยวิธีการอ่ืนตามความคิดของ
ตนเองตรงตามวัตถุประสงคR  

  2) นักเรียนมีการใช�สื่อหรือสื่อเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอหลายรูปแบบ  
ทําให�ผู�อ่ืนเข�าใจชัดเจน และเป8นแบบอย�างท่ีดี ให�คําแนะนํา ชี้แนะแก�ผู�อ่ืนได� 

17) กําหนดเปQาหมาย คาดการณ6 ตัดสินใจแก4ปIญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 นักเรียนมีความสามารถในการกําหนดเปTาหมายท่ีจะทําให�สําเร็จ โดยการรวบรวมข�อมูล 

จัดระบบข�อมูล และวิเคราะหRข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับปXญหา คาดคะเนสถานการณRหรือคาดคะเนคําตอบ
เพ่ือกําหนดเปTาหมาย และกําหนดทางเลือกตัดสินใจแก�ปXญหาโดยใช�ข�อมูลสารสนเทศท่ีน�าเชื่อถือมา
สนับสนุนหรือโต�แย�ง 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนสามารถกําหนดเปTาหมายท่ีจะทําให�สําเร็จ โดยการรวบรวมข�อมูล 

จัดระบบข�อมูล และวิเคราะหRข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับปXญหา  
  2) นักเรียนคาดคะเนสถานการณRหรือคาดคะเนคําตอบเพ่ือกําหนดเปTาหมาย  
  3) นักเรียนกําหนดทางเลือกตัดสินใจแก�ปXญหาโดยใช�ข�อมูลสารสนเทศท่ีน�าเชื่อถือ

สอดคล�องกับสภาพปXจจุบันและการคาดการณRในอนาคตมาสนับสนุนหรือโต�แย�งได�หลายวิธีชัดเจน
และสมเหตุผล 
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18) มีความคิดริเริ่ม และสร4างสรรค6ผลงานด4วยความภาคภูมิใจ 
 นักเรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสานและแตกความคิดจากเดิม

ไปสู�ความคิดแปลกใหม�ท่ีไม�ซํ้าของเดิม เชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณRเก�าเข�ากับประสบการณR
ใหม� สร�างสรรคRและพัฒนาผลงานด�วยตนเอง มีผลงานแปลกใหม� และมีการนําเสนอหรือเผยแพร�
ผลงานท้ังในและนอกโรงเรียนด�วยความภาคภูมิใจ 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนสามารถคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู�

ความคิดแปลกใหม�ท่ีไม�ซํ้าของเดิม เชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณRเก�าเข�ากับประสบการณRใหม� 
สร�างสรรคRและพัฒนาผลงานด�วยตนเองอย�างมีหลักเกณฑR  

  2) นักเรียนมีผลงานแปลกใหม�หลายชิ้นท่ีเป8นประโยชนRต�อตนเองและสังคม  
เป8นแบบอย�างท่ีดี เช�น งานเขียน งานศิลปะ และงานสร�างสรรคR  

  3) นักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดของผลงานท่ีคิดข้ึนได�อย�างชัดเจนและ
นําเสนอหรือเผยแพร�ผลงานท้ังในและนอกโรงเรียน  

19) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต.ละกลุ.มสาระเปZนไปตามเกณฑ6 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยท้ัง 8 กลุ�มสาระการเรียนรู� เป8นไปตามเกณฑR 

ท่ีโรงเรียนหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด  
 ระดับคุณภาพ 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (8 กลุ�มสาระการเรียนรู�) ตามเกณฑR 

ท่ีโรงเรียนหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 
20) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปZนไปตามเกณฑ6 
 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามเกณฑRท่ีโรงเรียนกําหนด ซ่ึงได�แก� 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก�ปXญหา ความสามารถใน
การใช�ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช�เทคโนโลยีทุกกลุ�มสาระการเรียนรู� 

สมรรถนะ พิจารณาจาก 
1. ความสามารถ

ในการสื่อสาร 
 

• การรับและส�งสาร 
• วัฒนธรรมในการใช�ภาษา 
• การเลือกใช�และบูรณาการสื่อหรือเครื่องมือท่ีหลากหลายเพ่ือการถ�ายทอด 
• แลกเปลีย่นความคิด ความรู�สึก และทัศนะของตนเอง 

2. ความสามารถ
ในการคิด 

• การคิดวิเคราะหR คิดสังเคราะหR คิดอย�างสร�างสรรคR คิดอย�างมีวจิารณญาณ และ
คิดเป8นระบบ 

• การคิดวางแผนการทํางานอย�างเป8นระบบ   
• การสร�างองคRความรู�หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคม 

3. ความสามารถ
ในการ
แก�ปXญหา 

• การเข�าใจความสัมพันธRและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณRต�างๆ ในสังคม   
• การแสวงหาความรู� ประยุกตRความรู�มาใช�ในการปTองกัน และแก�ไขปXญหาได� 
• -  การใช�เหตุผล คุณธรรม และข�อมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ 



17 

สมรรถนะ พิจารณาจาก 
4. ความสามารถ

ในการใช�ทักษะ
ชีวิต 

 

• การติดต�อสื่อสารและสร�างความสัมพันธRกับบุคคลอ่ืนในเชิงบวกและทํางาน     
• ความรับผดิชอบในหน�าท่ีในฐานะเป8นสมาชิกในสังคม 
• การปรับตัวให�ทันกับความเปลีย่นแปลงของสังคมและสภาพแวดล�อม 
• ความสามารถในการเผชิญหน�ากับสถานการณRท่ีเป8นปXญหา 
• การหลีกเลีย่งพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงคR 

5. ความสามารถ
ในการใช�
เทคโนโลยี 

• การใช�เทคโนโลยีในการศึกษาค�นคว�า เพ่ือการพัฒนาตนเอง  และสังคม 
ในด�านการเรียนรู� การสื่อสาร การทํางาน การแก�ปXญหาอย�างสร�างสรรคR 

• การเลือกใช�เทคโนโลยีด�านต�างๆ  ในการสร�างสรรคRชิน้งาน 
• การอ�างอิงแหล�งข�อมูลท่ีได�จากการสืบค�นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• การวิเคราะหR และเลือกใช�สื่อได�เหมาะสมกับวยั 

 
 ระดับคุณภาพ 
  นักเรียนผ�านการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑRท่ีโรงเรียนหรือ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 
21) ผลการประเมินการอ.าน คิดวิเคราะห6และเขียนเปZนไปตามเกณฑ6 
 นักเรียนมีผลการประเมินการอ�าน คิดวิเคราะหRและเขียนในภาพรวมจากการจัดการเรียน

การสอน การส�งเสริมและการพัฒนานักเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหRและเขียนเรื่องหรือ
ข�อความท่ีได�จากการอ�าน ตามเกณฑRท่ีโรงเรียนกําหนด 

 ระดับคุณภาพ 
  นักเรียนมีผลการประเมินการอ�าน คิดวิเคราะหR และเขียนเป8นไปตามเกณฑR 

ของโรงเรียนหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 
2) ผลการทดสอบระดับชาติเปZนไปตามเกณฑ6 
 นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตรR 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรR สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ และกลุ�มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ยตามเกณฑR  

 ระดับคุณภาพ 
  นักเรียนได�ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติสูงกว�าเกณฑRของโรงเรียนหรือ 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 
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23) วางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จ  
 นักเรียนทํางานอย�างเป8นข้ันตอนและเป8นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผน 

การทํางาน ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีกําหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก�ไขการทํางานเป8น
ระยะ ๆ ไม�ก�อให�เกิดปXญหา อุปสรรคในการทํางาน จนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคRและ
เปTาหมายท่ีกําหนดอย�างมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอย�างต�อเนื่อง 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนสามารถวางแผนการทํางานท่ีชัดเจนเป8นระบบ 
  2) นักเรียนดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว�ทุกข้ันตอน  
  3) นักเรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก�ไขการทํางานเป8นระยะ ๆ ไม�

ก�อให�เกิดปXญหาในการทํางาน  
  4) นักเรียนทํางานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคRและเปTาหมายท่ีกําหนดอย�างมี

คุณภาพ ผลงานเป8นแบบอย�างท่ีดี 
  5) มีการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนางานอย�างต�อเนื่อง 
24) ทํางานอย.างมีความสุข มุ.งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 นักเรียนมีความรู�สึกพึงพอใจและชื่นชอบต�องานท่ีได�รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด�วยความ

กระตือรือร�น ต้ังใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน ยอมรับ 
ในคําวิพากษR วิจารณR ความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ และมุ�งม่ันพัฒนางานให�เกิดความสมบูรณRยิ่ง ๆ ข้ึน 
และรู�สึกชื่นชมต�อผลสําเร็จของผลงาน 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนเต็มใจ พึงพอใจ และชื่นชอบต�องานท่ีได�รับมอบหมาย  
  2) นักเรียนปฏิบัติงานด�วยความกระตือรือร�น ต้ังใจ พากเพียร และมีความละเอียด

รอบคอบในการทํางานทุกข้ันตอน 
  3) นักเรียนยอมรับในคําวิพากษR วิจารณR ความคิดเห็น ข�อเสนอแนะของผู�อ่ืน  
  4) นักเรียนมีการปรับปรุง และพัฒนางานของตนเองอย�างต�อเนื่องเพ่ือให�เกิด 

ความสมบูรณR ผลงานเป8นแบบอย�างท่ีดี ได�รับการยอมรับจากทุกฝaาย 
  5) นักเรียนมีความรู�สึกชื่นชมต�อผลสําเร็จของผลงาน 
25) ทํางานร.วมกับผู4อ่ืนได4 
 นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ข�อตกลงในการอยู�ร�วมกัน มีความสามารถในการทํางาน 

โดยใช�กระบวนการกลุ�มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย ให�ความร�วมมือ  
แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป8นผู�นําและผู�ตามท่ีดี มีมนุษยสัมพันธR ประสานการทํางาน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายจนบรรลุผลสําเร็จ 

 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีส�วนร�วมในการวางแผนการทํางานกับหมู�คณะครบทุกข้ันตอน  
  2) นักเรียนสามารถทํางานโดยใช�กระบวนการกลุ�มและปฏิบัติงานตามบทบาทและ

หน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายอย�างเป8นระบบ 
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  3) นักเรียนแสดงความคิดเห็นได�อย�างสร�างสรรคRและมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็น
ของเพ่ือน 

  4) นักเรียนเป8นผู�นําและผู�ตามท่ีดี  
  5) นักเรียนมีมนุษยสัมพันธR สามารถประสานการทํางานร�วมกับหมู�คณะจน

บรรลุผลสําเร็จ 
26) มีความรู4สึกท่ีดีต.ออาชีพสุจริตและหาความรู4เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 นักเรียนมีความรู�สึกท่ีดีต�ออาชีพสุจริต  สามารถบอกแหล�งข�อมูล และแสวงหาความรู� 

ในอาชีพท่ีตนเองสนใจ เพ่ือนําเสนอให�ผู�อ่ืนเห็นประโยชนRและคุณค�า 
 ระดับคุณภาพ 
  1) นักเรียนแสดงความรู�สึกท่ีดี และสนับสนุนอาชีพสุจริตได�อย�างกว�างขวาง ยึดม่ัน

ในแนวทางการประกอบอาชีพสุจริต  
  2) นักเรียนบอกแหล�งข�อมูลเก่ียวกับอาชีพสุจริตได�หลากหลาย 
  3) นักเรียนศึกษา ค�นคว�า แสวงหาข�อมูลความรู�ในอาชีพท่ีตนเองสนใจเป8นประจํา  
  4) นักเรียนเชิญชวน แนะนํา นําเสนอ ประโยชนR คุณค�าและความสําคัญของอาชีพ

ท่ีตนเองสนใจเพ่ือให�ผู�อ่ืนเห็นคุณค�าและความสําคัญของอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจ  
  5) นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับอาชีพท่ีตนเองสนใจเม่ือมีโอกาสทุกครั้ง 

2.4 ข4อมูลการอบรม/สัมมนา  ( กรอกข4อมูลในรอบป$การศึกษาท่ีผ.านมา-ปIจจุบัน 

ในรอบป9การศึกษา  2557  ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตนเอง โดยแจกแจงข�อมูล 
ได�ดังนี้ 
ลําดับท่ี เรื่อง สถานท่ี/หน.วยงาน วัน เดือน ป$ 
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2.5 ข4อมูลการศึกษาดูงาน 

ลําดับ
ท่ี 

เรื่องศึกษาดูงาน สถานท่ี 
ระยะเวลา 
(ชม./วัน) 

   
 

   

 

2.6 ข4อมูลการเปZนวิทยากร/การบําเพ็ญประโยชน6ต.อสังคม 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป$ 
ประเด็นการเปZนวิทยากร/ 

ภารกิจเพ่ือสังคม 
สถานท่ี 

    
    
    

 
การเข�าร�วมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง  ภายในกลุ�มสาระการเรียนรู�หรือภายใน

โรงเรียนมีดังนี้ 
� ร�วม/จัดให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างครูแกนนํากับครูเครือข�ายในเรื่องดังนี้ 
� ร�วม/จัดเวที เสวนาทางวิชาการ 
� ร�วมจัดสัมมนากลุ�มย�อย เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
� ร�วม/จัดสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
� นิเทศ เยี่ยมเยียน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
� วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง 
� เผยแพร�ผลงาน 
� อ่ืน ๆ ได�แก� 

2.7 ข4อมูลการพัฒนาเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน 

� พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู4ท่ีเน4นผู4เรียนเปZนสําคัญท่ีสุด  ได4แก. 
� ใช4เทคนิค/วิธีการสอนนอกเหนือจากการสอนแบบบรรยาย  ได4แก.  
� ผลิตและพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอน  ได4แก. 
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2.8 การบันทึกผลหลังการสอนเพ่ือใช4พัฒนาในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป9การศึกษา 2557 

แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป$การศึกษา 2557  (ภาคเรียนท่ี 1-2) 

ชั้น รายวิชา นร. 
ระดับผลการเรียน ผ�าน 

ร�อยละ 
นร. 

ไม�ผ�าน 
ร�อยละ 

X 
ผลการเรียน

ระดับดี 
ร�อยละ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร ม.ส. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                 

สรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู4เรียนในรายวิชาท่ีสอน พบว.าผู4เรียน  

 � มีผลสัมฤทธิ์ต่ํากว�าเกณฑR ( 0, มส) คิดเป8นร�อยละ 
 � มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑR ( 1, 1.5, 2, 2.5) คิดเป8นร�อยละ 
 � มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑR ( 3, 3.5, 4) คิดเป8นร�อยละ 
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ผลการประเมินพฤติกรรมท่ีต4องการเน4น  1) รักชาติ ศาสน6 กษัตริย6 2) ซ่ือสัตย6สุจริต  
3) มีวินัย 4) ใฝYเรียนรู4 5) อยู.อย.างพอเพียง 6) มุ.งม่ันในการทํางาน 7) รักความเปZนไทย   
8) มีจิตสาธารณะ)  ของกลุ.มสาระการเรียนรู4 

ช้ัน 
ระดับการประเมิน 

ผ.าน ดี ดีเย่ียม 

จํานวนคน ร4อยละ จํานวนคน ร4อยละ จํานวนคน ร4อยละ 

       

       

       

       

       

       

       

นักเรียนท่ีเรียนรายวิชาในกลุ�มสาระการเรียนรู� มีผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคR  
สรุปได�ดังนี้ 

 � นักเรียนมีผลการประเมินดีเยี่ยม คิดเป8นร�อยละ 
 � นักเรียนมีผลการประเมินดี คิดเป8นร�อยละ 
 � นักเรียนมีผลการประเมินผ�านเกณฑR คิดเป8นร�อยละ 
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ผลการประเมินการอ.าน  คิด  วิเคราะห6  ของกลุ.มสาระการเรียนรู4 

ช้ัน 
ระดับการประเมิน 

ผ.าน ดี ดีเย่ียม 

จํานวนคน ร4อยละ จํานวนคน ร4อยละ จํานวนคน ร4อยละ 

       

       

       

       

       

       

       

นักเรียนท่ีเรียนรายวิชาในกลุ�มสาระการเรียนรู�  มีผลการประเมินการอ�าน คิด วิเคราะหR  
สรุปได�ดังนี้ 

 � นักเรียนมีผลการประเมินดีเยี่ยม คิดเป8นร�อยละ 
 � นักเรียนมีผลการประเมินดี คิดเป8นร�อยละ 
 � นักเรียนมีผลการประเมินผ�านเกณฑR คิดเป8นร�อยละ 
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ตอนท่ี ตอนท่ี 33..  ผลการประเมินการปฏิบัติงาผลการประเมินการปฏิบัติงานป$การศึกษานป$การศึกษา    22555577  

3.1 ข4อมูลผลประเมินศักยภาพด4านการจัดการเรียนการสอนของครู 

รายการปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 
(ระหว.าง เดือน พ.ค. 2557 –   

มี.ค. 2558 ) 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น4อย 
น4อย 
ท่ีสุด 

1) มีความรู� ความเข�าใจในเปTาหมายคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตร
โรงเรียน 

     

2) สามารถแสดงการเชื่อมโยงเปTาหมายคุณภาพนักเรียนและ
มาตรฐานการเรียนรู�ของหลักสูตรโรงเรียนกับแผนการจัดการ
เรียนรู�ได�อย�างชัดเจน   

     

3) วางแผนการจัดการเรียนรู�โดยกําหนดเปTาหมายคุณภาพนักเรียน
ครอบคลุมท้ังด�านความรู� ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคRได�อย�างเหมาะสม 

     

4) จัดกิจกรรมการเรียนรู�แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพนักเรียน 
ครอบคลุมท้ังด�านความรู� ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคRอย�างชัดเจน 

     

5) วิเคราะหRนักเรียนเป8นรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศอย�างเป8น
ระบบ 

     

6) นําข�อมูลสารสนเทศสนเทศมาใช�ในการวางแผนจัดการเรียนรู�โดยมี
กิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนท่ีแตกต�างกัน จัด
กิจกรรมท่ีเป8นแบบอย�างท่ีดีแสดงถึงการแก�ปXญหาหรือพัฒนา
นักเรียนให�มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ และสามารถชี้แนะ ให�
คําแนะนําแก�ผู�อ่ืนได� 

     

7) มีการส�งต�อข�อมูลสารสนเทศให�ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน      
8) ออกแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู� 

ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคR โดย
เลือกใช�วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหล�งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย 
สอดคล�องกับความแตกต�างระหว�างบุคคล  

     

9) จัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีกําหนดไว�       
10 จัดกิจกรรมการส�งเสริมพัฒนาการทางด�านสติปXญญาของนักเรียน

ตามระดับความสามารถ และปรับปรุงพัฒนาการออกแบบการ
เรียนรู�อย�างต�อเนื่อง 
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รายการปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 
(ระหว.าง เดือน พ.ค. 2557 –   

มี.ค. 2558 ) 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น4อย 
น4อย 
ท่ีสุด 

11) สํารวจและรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิ
ปXญญาท�องถ่ิน และบริบทของท�องถ่ินท่ีเป8นปXจจุบัน เพ่ือวางแผน
จัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคล�องกับ
การจัดการเรียนรู� และนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช�ในการ
จัดการเรียนรู�อย�างมีประสิทธิภาพ 

     

12) นําบริบทและภูมิปXญญาท�องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู�
อย�างเหมาะสมสอดคล�องกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู� 

     

13) มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผ�าน
กระบวนการศึกษาวิจัย 

     

14) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคล�องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู� พร�อมท้ังจัดเก็บเครื่องมืออย�างเป8น
ระบบ  

     

15) วัดและประเมินผลพัฒนาการของนักเรียนด�วยวิธีการและเครื่องมือ
ท่ีหลากหลาย และตัดสินผลการเรียนรู�โดยพิจารณาคะแนน
พัฒนาการ 

     

16) ศึกษานักเรียนเป8นรายบุคคล มีการช�วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
โดยให�คําแนะนํา คําปรึกษา และแก�ไขปXญหาของนักเรียนอย�าง
เป8นระบบ เป8นแบบอย�างท่ีดี รวมท้ังให�คําแนะนําชี้แนะแก�ผู�อ่ืนได� 

     

17) ประสานความร�วมมือกับผู�เก่ียวข�องในการดูแลช�วยเหลือนักเรียน
ท้ังด�านการเรียนและคุณภาพชีวิตด�วยความเท�าเทียมกัน  

     

18) รายงานผลนักเรียนเป8นรายบุคคลให�ผู�ปกครองทราบ      
19) มีการศึกษาค�นคว�า แสวงหาความรู� และมีความรู�เก่ียวกับการวิจัย

ในชั้นเรียน  
     

20) ทําวิจัยในชั้นเรียนอย�างน�อยป9ละ 1 เรื่องในกลุ�มสาระการเรียนรู�ท่ี
ตนรับผิดชอบ ผลงานเป8นแบบอย�างท่ีดีและสามารถให�คําแนะนํา 
ชี้แนะแก�ผู�อ่ืนได�  

     

21) นําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแก�ปXญหา และหรือพัฒนานักเรียน 
มีการเผยแพร�ผลงานวิจัยและมีการแก�ปXญหา และหรือพัฒนา
นักเรียนโดยการวิจัยอย�างต�อเนื่อง 
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รายการปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ 
(ระหว.าง เดือน พ.ค. 2557 –   

มี.ค. 2558 ) 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น4อย 
น4อย 
ท่ีสุด 

22) ยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ      
23) ยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู        
24) ปฏิบัติตนเป8นแบบอย�างท่ีดีในการดําเนินชีวิต ท้ังต�อตนเอง 

ครอบครัว  และสังคม  
     

25) พัฒนาตนเองให�มีความก�าวหน�าในวิชาชีพ      
26) มีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย      
27) ให�ความร�วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน      
28) มีความรักสามัคคีในหมู�คณะ      
29) ร�วมปกปTองและรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน      
30) ปฏิบัติงานสอนตามกลุ�มสาระท่ีได�รับมอบหมายครบตามเวลา 

ท่ีกําหนด 
     

31) เตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน
ให�มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง เป8นต�นแบบหรือแบบอย�างท่ีดี 
สามารถให�คําชี้แนะ แนะนําแก�ผู�อ่ืนได� 

     

32) ส�งเสริมนักเรียนจนได�รับรางวัลระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ข้ึนไป 

     

3.2 ข4อมูลผลการประเมินด4านงานอ่ืนๆ ตามท่ีได4รับมอบหมาย 

 1) กิจกรรมชุมนุม. 
  กิจกรรมนักเรียน  เป8นกิจกรรมท่ีมุ�งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป8นผู�นํา   

ผู�ตามท่ีดีความรับผิดชอบ  การทํางานร�วมกัน  การรู�จักแก�ปXญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม   
ความมีเหตุผล  การช�วยเหลือแบ�งปXนเอ้ืออาทรและสมานฉันทR  โดยจัดให�สอดคล�องกับความสามารถ  
ความถนัด  และความสนใจของผู�เรียน  ให�ได�ปฏิบัติด�วยตนเองในทุกข้ันตอน  ได�แก�  การศึกษา
วิเคราะหR  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  เน�นการทํางานร�วมกันเป8น
กลุ�มตามความเหมาะสมและสอดคล�องกับวุฒิภาวะของผู�เรียนและบริบทของสถานศึกษา 

  ผลการปฏิบัติ 
  (1) ศึกษาวิสัยทัศนR  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผู�เรียน และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคR  มาตรฐานการเรียนรู�  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู�  สาระและมาตรฐาน 
การเรียนรู�  โครงสร�างเวลาเรียน  การจัดการเรียนรู�  การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตร



27 

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
เขาสวนกวางวิทยานุกูล 

  (2) ดําเนินกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม  เพ่ือพัฒนาความมีระเบียบวินัย   
ความเป8นผู�นํา  ผู�ตามท่ีดีความรับผิดชอบ  การทํางานร�วมกัน  การรู�จักแก�ปXญหา  การตัดสินใจ 
ท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช�วยเหลือแบ�งปXนเอ้ืออาทรและสมานฉันทR  โดยจัดให�สอดคล�องกับ
ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู�เรียน  ให�ได�ปฏิบัติด�วยตนเองในทุกข้ันตอน  ได�แก�  
การศึกษาวิเคราะหR  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  เน�นการทํางาน
ร�วมกันเป8นกลุ�มตามความเหมาะสมและสอดคล�องกับวุฒิภาวะของผู�เรียนและบริบทของโรงเรียน 
และท�องถ่ิน 

  (3) อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคR  
และปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช�วยเหลือผู�เรียน 

  (4) รายงานผลการปฏิบัติงานให�ผู�อํานวยการโรงเรียนทราบ 

 สรุปได4ว.า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เม่ือประเมินด4วยตนเองแล4ว อยู.ในระดับ 

  � ดีมาก � ดี � พอใช4 � ควรพัฒนาข้ึนอีก 
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 2) กิจกรรมแนะแนว 
  ผลการปฏิบัติ 
  (1) ศึกษาวิสัยทัศนR  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผู�เรียน และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคR  มาตรฐานการเรียนรู�  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู�  สาระและมาตรฐาน 
การเรียนรู�  โครงสร�างเวลาเรียน  การจัดการเรียนรู�  การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
เขาสวนกวางวิทยานุกูล 

  (2) ดําเนินกิจกรรมแนะแนวนักเรียนประจําชั้นในคาบเรียนท่ีกําหนดเพ่ือให�นักเรียน
ให�รู�จักตนเอง รู�รักษRสิ่งแวดล�อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก�ปXญหา กําหนดเปTาหมาย วางแผนชีวิต 
ท้ังด�านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได�อย�างเหมาะสม  และให�คําปรึกษาแก�ผู�ปกครอง 
ในการมีส�วนร�วมพัฒนานักเรียน 

  (3) อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคR  
และปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช�วยเหลือผู�เรียน 

  (4). ร�วมมือกับคณะกรรมการระดับชั้น  หัวหน�าระดับชั้นในการกํากับดูแล  และ
แก�ไขพฤติกรรมนักเรียนในชั้นท่ีรับผิดชอบ  ให�มีระเบียบวินัย  และความประพฤติเรียบร�อย  
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

  (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให�ผู�อํานวยการโรงเรียนทราบ 

 สรุปได4ว.า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เม่ือประเมินด4วยตนเองแล4ว อยู.ในระดับ 

  � ดีมาก � ดี � พอใช4 � ควรพัฒนาข้ึนอีก 

 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน6 
  ผลการปฏิบัติ 
  (1) ศึกษาวิสัยทัศนR  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผู�เรียน และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคR  มาตรฐานการเรียนรู�  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู�  สาระและมาตรฐาน 
การเรียนรู�  โครงสร�างเวลาเรียน  การจัดการเรียนรู�  การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
เขาสวนกวางวิทยานุกูล 

  (2) ศึกษาหลักการ  วัตถุประสงคR  ขอบข�าย  แนวการจัดกิจกรรม  การประเมิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนR 

  (3) ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนRส�งเสริมให�นักเรียนบําเพ็ญตน
ให�เป8นประโยชนRต�อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช�วยขัดเกลา
จิตใจของนักเรียนให�มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพ่ือช�วยสร�างสรรคR
สังคมให�อยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข  เป8นกิจกรรมท่ีต�องส�งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกต�างระหว�างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 
เน�นให�ความสําคัญท้ังความรู�และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให�ผู�เรียนคิดสร�างสรรคRออกแบบ
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กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนRอย�างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมใน
ลักษณะจิตอาสาใช�เวลาว�างให�เป8นประโยชนR  โดยเน�นให�นักเรียนร�วมกันสํารวจและวิเคราะหRสภาพ
ปXญหา ร�วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร�วมสรุป
และประเมินผลการจัดกิจกรรม ร�วมรายงานผล พร�อมท้ังประชาสัมพันธRและเผยแพร�ผลการจัด
กิจกรรมการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนR  

  (4) รายงานผลการปฏิบัติงานให�ผู�อํานวยการโรงเรียนทราบ 

 สรุปได4ว.า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เม่ือประเมินด4วยตนเองแล4ว อยู.ในระดับ 

  � ดีมาก � ดี � พอใช4 � ควรพัฒนาข้ึนอีก 

 4) ครูประจําช้ัน 
  ผลการปฏิบัติ 
  (1) ด�านกิจการนักเรียน  การปกครอง  ดําเนินการตามระบบการดูแลช�วยเหลือ

ผู�เรียน  คือ1)  การรู�จักนักเรียนเป8นรายบุคคล  2)  การคัดกรองนักเรียน  3)  การส�งเสริมนักเรียน  
4)  การปTองกันและแก�ไขปXญหา  5)  การส�งต�อ  และ 

   (1.1) พบนักเรียนขณะเข�าแถวทุกวันตามเวลาท่ีกําหนด เพ่ือควบคุมระเบียบ
แถว ดูแลนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนท่ีมาเรียน ผู�ขาดเรียนจากการเข�าแถว มาสาย ตรวจ
เครื่องแบบ การแต�งกาย ทรงผม การร�องเพลงชาติ การสวดมนตR ไหว�พระ การอบรมหน�าแถว การ
เดินเข�าห�องเรียน 

   (1.2) หาโอกาสพบนักเรียนในความปกครองของตนเสมอ ติดตามดูแลเพ่ือให�
ความใกล�ชิด อบรมสั่งสอน ไต�ถามทุกขRสุขและปXญหาต�างๆ  ประสานประโยชนRระหว�างนักเรียนกับ
โรงเรียน สดับฟXงข�าวคราวความเคลื่อนไหว ถ�าจะมีความผิดปกติ ต�องรายงานให�คณะกรรมการ
ระดับชั้นทราบทันทีเพ่ือร�วมกันหาทางแก�ไข 

   (1.3) หาโอกาสอบรม "ความรู�และจริยธรรมเพ่ือชีวิต"  หรือ  "ธรรมเพ่ือชีวิต" 
โดยกล�าวย้ําจากการอบรมหน�าเสาธง และติดตามดูแล การประพฤติ ปฏิบัติของนักเรียนให�เป8นผู�มี
ศีลธรรม จริยธรรม  

   (1.4) ควบคุมดูและนักเรียนในชั้นให�ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
เก่ียวกับเรื่องความประพฤติ การแต�งกาย จรรยามารยาท และระเบียบวินัย ติดตามให�นักเรียนแก�ไข 
เม่ือได�รับรายงานว�านักเรียนในชั้นผิดพลาด บกพร�อง รวมท้ังดําเนินการเรื่องงานประจําชั้นต�างๆ ของ
โรงเรียนทุกครั้งท่ีมีกิจกรรม เม่ือมีการประชุมนักเรียนต�องช�วยกันควบคุมนักเรียนในการประชุมทุกครั้ง 

   (1.5) ประพฤติปฏิบัติตนเป8นตัวอย�างท่ีดีแก�นักเรียนด�านการแต�งกาย 
ประพฤติ ปฏิบัติท่ีเหมาะท่ีควร วางตัวเป8นครูท่ีดีตลอดเวลา เม่ือพบเห็นนักเรียน ประพฤติปฏิบัติไม�ถูก
ไม�ควร ไม�ว�าจะเป8นนักเรียนในชั้นหรือไม� ต�องเรียกว�าอบรมว�ากล�าว ถ�ามีความผิดพลาดบกพร�องต�อง
ติดตาม แก�ไข 

   (1.6)  ประสานความร�วมมือกับผู�ปกครองและบุคคลในชุมชน  
กลุ�มบริหารงานต�างๆ งานแนะแนว เพ่ือร�วมกันพัฒนาผู�เรียนตามศักยภาพ  และเยี่ยมบ�านนักเรียน
อย�างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะรายท่ีมีปXญหา เพ่ือความราบรื่น เรียบร�อยทุกฝaาย สดับฟXง
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ปXญหาต�างๆของนักเรียนอยู�เสมอ เม่ือมีปXญหานักเรียนท่ีแก�ไขไม�ได� ให�รายงานกลุ�มบริหารงานกิจการ
นักเรียน งานแนะแนว หัวหน�าระดับหรือกลุ�มบริหารงานวิชาการ  แต�ถ�าจะมีการลงโทษต�องแจ�ง
ผู�ปกครองให�รู�พฤติกรรมของนักเรียน หรือเชิญมาพบเพ่ือร�วม แก�ไขพฤติกรรม 

   (1.7) รายงานผู�บริหาร เม่ือมีเหตุอันจะก�อให�เกิดความเสียหายท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

  (2) ด�านวิชาการ การเรียนการสอน 
   (2.1) ติดตามการเรียนการสอน แก�ปXญหาเด็กขาดเรียน หนีเรียน ไม�ทํา

การบ�าน ติดตามตรวจตราดูแลการเรียนของนักเรียนโดยใกล�ชิด 
   (2.2) จัดทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนให�เรียบร�อย ถกต�องตามระเบียบ

การวัดผลท่ีโรงเรียนกําหนด ต�องนําส�งถึงผู�ปกครอง ตามกําหนด เวลา การรายงานถึงผู�ปกครองต�อง
เน�นเรื่องผลการเรียนการสอนและรายงานด�านอ่ืนๆ เช�น หน�าท่ีความรับผิดชอบ เวลาว�าง ความเอาใจ
ใส� ในการเรียน ความสัมพันธRกับครูและเพ่ือน อุปนิสัย ความประพฤติ ความละเอียดรอบคอบ 
ในการทํางาน สุขภาพ ความคิดริเริ่มสร�างสรรคR การใช�จ�าย ฯลฯ 

   (2.3) จัดให�มีแฟTมประจําชั้นประจําป9 เพ่ือเก็บรวบรวมบันทึกประจําชั้น 
บันทึกรายการต�างๆ เรื่องท่ีโรงเรียนสั่งการ กิจกรรมต�างๆ  ในห�องเรียน บันทึกพฤติกรรมท่ีควรบันทึก
และเก็บรวบรวมสําเนาจดหมาย และตามวันเม่ือนักเรียนหยุดเรียน โดยไม�ทราบสาเหตุ ติดตามสืบสวน
นักเรียน ท่ีมาสาย 
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  (3) ด�านบริหารท่ัวไป 
   (3.1) ให�คําปรึกษานักเรียนในการจัดกิจกรรมของห�อง เช�น เลือกต้ังหัวหน�า 

รองหัวหน�า ผู�รักษาแฟTมบันทึกการสอนประจําชั้น จัดกิจกรรม ต�างๆ และเวรประจําวัน เม่ือจัดเวร
แล�วให�เขียนชื่อนักเรียนลงตารางเวรประจําชั้น มอบหัวหน�าห�องและติดผนึก ใส�แฟTม การสอน
ประจําวัน แต�ละวัน ให�มีหน�าท่ีเวรประจําวัน เพ่ือดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ทําเวรประจําวัน 
ในคาบสุดท�ายท่ีกําหนด 

   (3.2) ตรวจตราดูแลความสะอาด ความเป8นระเบียบเรียบร�อยของห�องเรียน 
ท่ีตนเข�าสอนทุกชั่วโมงสอน โดยเฉพาะชั่วโมงสุดท�าย ต�องดูแล นักเรียนเวรช�วยกันทําความสะอาด 

   (3.3) ส�งเสริมผู�ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ให�การยกย�องชมเชย เป8นตัวอย�างแก�
นักเรียนท่ัวไป หาทางกระตุ�น สนับสนุนส�งเสริม ให�นักเรียน มุมานะขยันหม่ันเพียรในการศึกษา 
เล�าเรียน ควรทํากราฟสถิติเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนในชั้น อธิบายให�นักเรียนทราบ 

   (3.4) ติดตามดูแลพัสดุครุภัณฑRในห�องเรียนท่ีนักเรียนในชั้นไปเข�าเรียน  
ถ�าเกิดเสียหายโดยเหตุอันไม�สมควร ผู�ทําต�องชดใช� ค�าเสียหายให�โรงเรียน 

   (3.5) ติดตามดูแลนักเรียนด�านกิจกรรมนักเรียน เช�น  กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี  หรือชุมนมวิชาการต�างๆ ช�วยส�งเสริมให�นักเรียนได�ร�วม กิจกรรมไปอยู�ค�ายพักแรม  
การไปทัศนศึกษา การแสดงผลงานในการจัดนิทรรศการ การร�วมกุศลต�างๆ 

   (3.6) จัดหาทุนหรือจัดส�งนักเรียนเข�าแข�งขันเพ่ือขอรับทุน สําหรับนักเรียน 
ท่ีมีความประพฤติปฎิบัติชอบ ช�วยเหลืองานโรงเรียนและสังคมส�วนรวมดี  ผลการเรียนระดับ 
ปานกลางจนถึงดีมากโดยร�วมประสานงานกับงานแนะแนว. 

  (4) อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคR  
และปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช�วยเหลือผู�เรียน 

  (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให�ผู�อํานวยการโรงเรียนทราบ 

 สรุปได4ว.า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เม่ือประเมินด4วยตนเองแล4ว อยู.ในระดับ 

  � ดีมาก � ดี � พอใช4 � ควรพัฒนาข้ึนอีก 
 
 5) ครูเวรประจําวัน 
  ผลการปฏิบัติ 
  (1) ปฏิบัติหน�าท่ีตามวันเวลาท่ีหัวหน�าเวรประจําวันมอบหมาย  และ 
   (1.1) กํากับดูแลการแต�งกาย บุคลิกภาพนักเรียน รับส�งนักเรียนท่ีประตู เข�า-

ออก ภาคเช�าก�อนเข�าเรียน  และภาคบ�ายก�อนนักเรียนกลับบ�าน 
   (1.2) กํากับดูแลกิจกรรมหน�าเสาธง อบรมนักเรียนก�อนข้ึนเรียน   

หลังเรียนก�อนกลับบ�าน  กํากับติดตาม ดูแลพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  นอกจากจุดท่ี 3, 4, 5 
   (1.3) กํากับติดตาม ดูแลการทําความสะอาด  การใช�ห�อง  ห�องเรียน  

ห�องปฏิบัติการ  อาคาร 1  อาคาร  2  อาคาร  3 
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   (1.4) กํากับติดตาม ดูแลการทําความสะอาด  การใช�หอประชุม   
โรงอาหาร  อาคารโรงฝpกงาน 

   (1.5) กํากับติดตาม ดูแลความสะอาด  การใช�ท่ีดื่มน้ํา  ห�องส�วมนักเรียน  
โรงจอดรถนักเรียน 

  (2) บันทึกผลการปฏิบัติหน�าท่ีในแบบบันทึก พฤติกรรมนักเรียนท่ีพบ   
การดําเนินการแก�ไข ข�อเสนอแนะ อ่ืนๆ 

  (3) นําแบบบันทึกส�งหัวหน�าเวรในตอนเช�าของวันถัดไปและรับคืน 
  (4) รายงานผลการปฏิบัติงานให�ผู�อํานวยการโรงเรียนทราบ 

 สรุปได4ว.า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เม่ือประเมินด4วยตนเองแล4ว อยู.ในระดับ 

  � ดีมาก � ดี � พอใช4 � ควรพัฒนาข้ึนอีก 

3.3 ข4อมูลผลการประเมินด4านทัศนคติ ท่ีเก่ียวข4อง 
3.3.1 กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงานดีเด.นและภาคภูมิใจ   
 ในป$การศึกษา 2557 ข4าพเจ4ามีความภาคภูมิใจในผลงาน ดังนี้ การมีส.วนทําให4

นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต.อวิชา  หรือพยายามท่ีจะเรียนสังคมศึกษาให4ประสบความสําเร็จ 
 
3.3.2 ความรู4สึก หรือคุณค.าท่ีได4รับจากการปฏิบัติหน4าท่ีเปZนครูต.อนักเรียน มีดังนี้ 

3.3.3 ในการปฏิบัติการสอนภาคเรยีนนี้ได4ค4นพบความรู4ใหม. ดังนี้คือ 

  

  

  



33 

ตอนท่ี  ตอนท่ี  44  วิเคราะห6ปIจจัยจากผลประเมินและทิศทางการพัฒนาตนเองในอนาคตวิเคราะห6ปIจจัยจากผลประเมินและทิศทางการพัฒนาตนเองในอนาคต  

4.1 จุดเด.น 

 

4.2 จุดท่ีควรพัฒนา 

 

4.3 โอกาส 

 

4.4 อุปสรรค  

 

4.5 ทิศทางการพัฒนาตนเองในอนาคต 

 

4.6 ส่ิงท่ีต4องการความช.วยเหลือ 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู�รายงาน 
( .......................................... ) 

ตําแหน�ง  ครู 


