รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ป$การศึกษา 2557

.................................................
ตําแหน.ง ครู
กลุ.มสาระการเรียนรู4.......................................................
.......................................................
โรงเรียนอุบลรัตน6พิทยาคม
อําเภออุบลรัตน6
จังหวัดขอนแก.น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ไดกําหนดอยางชัดเจนถึงความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ตองมุงเนนคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยกําหนดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดให
สถานศึกษา ตองจัดใหมีการประกันภายใน เพื่อเป8นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานเสนอหนวยงานตนสังกัดเป8นประจําทุกป9
ขาพเจาในฐานะครูผูสอนกลุมสาระการเรียน.........................................................................
ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําป9การศึกษา 2557
เพื่อแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอนของขาพเจา และเป8นขอมูลที่สามารถใชเป8นฐาน
ในการบริหารโรงเรียน สามารถเปMดเผยตอชุมชน และผูปกครองได
ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําป9
การศึกษา 2557 ครั้งนี้ ขาพเจาขอขอบคุณทานผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนา
กลุมบริหารงานวิชาการ หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน หัวหนากลุมบริหารงาน
กิจการนักเรียน หัวหนากลุมบริหารทั่วไป และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู....................................
ที่ใหคําปรึกษา เสนอแนะในการจัดทํารายงานครั้งนี้
...........................................

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ตอนที่ 1 ข4อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติการศึกษา
1.2 ประวัติการรับราชการ
1.3 ขอมูลการปฏิบัติงาน ป9การศึกษา 2557
1.4 หนาที่ความรับผิดชอบอื่นๆ นอกเหนือจากการสอน
ตอนที่ 2 ข4อมูลการพัฒนาตนเอง
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ตอนที่ 4 วิเคราะห6ปIจจัยจากผลประเมินและทิศทางการพัฒนาตนเองในอนาคต
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ตอนที่ 1

ข4อมูลทั่วไป
ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน.ง
อายุ
ป9
ที่อยู.ปIจจุบัน
เริ่มปฏิบัติราชการ......................................................... ถึงปXจจุบันรวมเป8นเวลา

1.1 ประวัติการศึกษา (เรียงจากสูงสุดลงมา)
วุฒิ

สาขาวิชา

ป9 พ.ศ.ที่จบ

จากสถาบัน

1.2 ประวัติการรับราชการ
วัน เดือน ป$

ตําแหน.ง/วิทยฐานะ

รับเงินเดือน
ระดับ/อันดับ
ขั้น (บาท)

1.3 ข4อมูลการปฏิบัติงาน ป$การศึกษา 2557
ภาคเรียนที่ 1
ที่ รหัสวิชา

รายวิชา

ระดับชั้น

จํานวน จํานวน
ผูเรียน ชัว่ โมง

1
2
3
4
5
6
สรุปขอมูลการปฏิบัติงานสอน รวมจํานวน
รวมจํานวน คาบ/สัปดาหR

รายวิชา รวมจํานวน

หอง

ป9

2
ภาคเรียนที่ 2
ที่ รหัสวิชา

รายวิชา

ระดับชั้น

จํานวน จํานวน
ผูเรียน ชัว่ โมง

1
2
3
4
5
6
7
สรุปขอมูลการปฏิบัติงานสอน รวมจํานวน
จํานวน คาบ/สัปดาหR

รายวิชา รวมจํานวน

หอง รวม

1.4 หน4าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ นอกเหนือจากการสอน ได4แก.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ครูประจําชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป9ที่ หอง มีนักเรียนจํานวน
หนาที่ภายในกลุมสาระ/สาขาวิชาคือ
กิจกรรมชุมนุม..........................
กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาป9ที่ หอง
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาป9ที่ หอง
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนR ชั้นมัธยมศึกษาป9ที่ หอง
ครูเวรประจําวัน
ปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

คน

3
ตอนที่ 2

ข4อมูลการพัฒนาตนเอง

2.1 วิสัยทัศน6
คติประจําใจ

ข4ข4าาพเจ4
พเจ4าาขอน4
ขอน4ออมนํ
มนําาพระราชดํ
พระราชดําารัรัสสเกีเกี่ย่ยวกั
วกับบปรั
ปรัชชญา
ญา
ของเศรษฐกิ
ของเศรษฐกิจจพอเพี
พอเพียยงไปปฏิ
งไปปฏิบบัตัติ ิ ดัดังงนีนี้ ้

4
2.2 กลยุทธ6ในการพัฒนางาน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ขาพเจาปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะตําแหนง
ดวยความมุงมั่น ทุมเทการสอนอยางเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ
บรรลุเปTาหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะหRหลักสูตรอยางรอบดาน กําหนดเปTาหมายในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะหRนักเรียนเป8นรายบุคคล นําขอมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะหR มาออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปXญญา ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนําภูมิปXญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรูและประเมินผลที่มุงเนนพัฒนาการของนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ใหคําแนะนํา
คําปรึกษาและแกไขปXญหานักเรียนอยางทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนานักเรียนโดย
ใชกระบวนการวิจัยอยางตอเนื่อง
จัดการเรียนการสอนในกลุ.มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ตามหลักสูตรของกลุ.มสาระการเรียนรู4...) โดยให4นักเรียนเรียนรู4
1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติ
ในการพัฒนาตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เป8นผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนา
ตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนRตอสังคมและสวนรวม
2. หน4าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครอง
ในสังคมปXจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRทรงเป8นประมุข ลักษณะและ
ความสําคัญ การเป8นพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ
ปลูกฝXงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRทรงเป8นประมุข สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ
การดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
3. เศรษฐศาสตร6 การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
และการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
4. ประวัติศาสตร6 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรR วิธีการทางประวัติศาสตรR
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปXจจุบัน ความสัมพันธRและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณRตางๆ
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณRสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ในอดีต ความเป8นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปXญญาไทย แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก

5
5. ภูมิศาสตร6 ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ
แหลงทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตรR ความสัมพันธRกันของสิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธRของมนุษยR
กับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยRสรางขึ้น การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ
การอนุรักษRสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คุณภาพผู4เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3
1. ไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับความเป8นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคตางๆในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข
2. ไดเรียนรูและพัฒนาใหมีทักษะที่จําเป8นตอการเป8นนักคิดอยางมีวิจารณญาณ
ไดรับการพัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณR เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก ไดแก เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต
ในดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง ประวัติศาสตรRและภูมิศาสตรR ดวยวิธีการทางประวัติศาสตรR และสังคมศาสตรR
3. ไดรับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะหRเหตุการณRในอนาคต สามารถนํามาใช
เป8นประโยชนRในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
จบชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 6
1. ไดเรียนรูและศึกษาความเป8นไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหพัฒนาตนเองเป8นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีคานิยมอันพึงประสงคR สามารถอยู
รวมกับผูอื่นและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาตอในชั้นสูงตาม
ความประสงคRได
3. ไดเรียนรูเรื่องภูมิปXญญาไทย ความภูมิใจในความเป8นไทย ประวัติศาสตรR
ของชาติไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRทรงเป8น
ประมุข
4. ไดรับการสงเสริมใหมีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได
อยางเหมาะสมมีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษR ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม มี
ความรักทองถิ่นและประเทศชาติ มุงทําประโยชนR และสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม
5. เป8นผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูของตนเอง ชี้นําตนเองได และ
สามารถแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆในสังคมไดตลอดชีวิต
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โดยดําเนินการดังนี้
1) กําหนดเปTาหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนครอบคลุมทั้งดานความรู
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคRที่สอดคลองกับความมุงหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา
การปฏิบัติงาน
(1) มีความรู ความเขาใจในเปTาหมายคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
(2) สามารถแสดงการเชื่อมโยงเปTาหมายคุณภาพนักเรียนและ
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรูไดอยางชัดเจน
(3) วางแผนการจัดการเรียนรูโดยกําหนดเปTาหมายคุณภาพนักเรียน
ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคRได
อยางเหมาะสม
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพนักเรียน
ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคR
อยางชัดเจน
2) ศึกษาวิเคราะหRนักเรียนเป8นรายบุคคล จัดทําสารสนเทศอยางเป8นระบบ
ใชขอมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะหRนักเรียนมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล
การปฏิบัติงาน
(1) วิเคราะหRนักเรียนเป8นรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศอยาง
เป8นระบบ
(2) นําขอมูลสารสนเทศสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรู
โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนที่แตกตางกัน จัดกิจกรรมที่เป8นแบบอยางที่ดีแสดง
ถึงการแกปXญหาหรือพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและสามารถชี้แนะ ใหคําแนะนํา
แกผูอื่นได
(3) สงตอขอมูลสารสนเทศใหระดับชั้นที่สูงขึ้น
3) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงคR นํามาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอน
สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางดานสติปXญญา จัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเป8นสําคัญ
ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
การปฏิบัติงาน
(1) ออกแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคR โดยเลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว
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(3) จัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปXญญาของนักเรียน
ตามระดับความสามารถ และปรับปรุงพัฒนาการออกแบบการเรียนรูอยางตอเนื่อง
4) ศึกษาหลักการใชสื่อ เลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย
สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางของนักเรียน โดยจัดหา
จัดทํา พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อดวยการศึกษาคนควา วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู ทั้งนี้ มีการนํา
ภูมิปXญญาทองถิ่น เทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตRในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ออยางตอเนื่อง
การปฏิบัติงาน
(1) สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ภูมิปXญญาทองถิ่น และบริบทของทองถิ่นที่เป8นปXจจุบัน เพื่อวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู และนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
(2) นําบริบทและภูมิปXญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
อยางเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
(3) ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผานกระบวนการ
ศึกษาวิจัย
5) ศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ซึ่งอยูบนหลักพื้นฐาน 2 ประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน และเพื่อตัดสิน
ผลการเรียน โดยนักเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคRของนักเรียน ดวยวิธีการวัดและ
ประเมินที่หลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการ ความกาวหนา และ
ความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียน
การปฏิบัติงาน
(1) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู
พรอมทั้งจัดเก็บเครื่องมืออยางเป8นระบบ
(2) วัดและประเมินผลพัฒนาการของนักเรียนดวยวิธีการและเครื่องมือ
ที่หลากหลาย และตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ
6) รัก เมตตา เอาใจใส เอื้ออาทรชีวิตความเป8นอยูของนักเรียนทุกคน
อยางใกลชิด มีการศึกษานักเรียนเป8นรายบุคคล เพื่อนําขอมูลมาวางแผนในการใหความดูแล
ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปXญหาของนักเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิต
ดวยความเทาเทียมกัน
การปฏิบัติงาน
(1) ศึกษานักเรียนเป8นรายบุคคล มีการชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล
โดยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปXญหาของนักเรียนอยางเป8นระบบ เป8นแบบอยางที่ดี รวมทั้ง
ใหคําแนะนําชี้แนะแกผูอื่นได
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(2) ประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเทาเทียมกัน
(3) รายงานผลนักเรียนเป8นรายบุคคลใหผูปกครองทราบ
7) ศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา มีความรู
ในการวิจัย มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปXญหา และหรือพัฒนานักเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ที่ตนรับผิดชอบ อยางนอยป9ละ 1 เรื่อง ผลจากการวิจัยในชั้นเรียนแสดงถึงการแกปXญหา และหรือ
พัฒนานักเรียนได และไดรับการยอมรับ มีการเผยแพรผลงานวิจัย มีการนําผลการวิจัยไปใช
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู รวมทั้งพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง
การปฏิบัติงาน
(1) ศึกษาคนควา แสวงหาความรู และมีความรูเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียน
(2) ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยป9ละ 1 เรื่องในกลุมสาระการเรียนรู
ที่ตนรับผิดชอบ ผลงานเป8นแบบอยางที่ดีและสามารถใหคําแนะนํา ชี้แนะแกผูอื่นได
(3) นําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแกปXญหา และหรือพัฒนานักเรียน
มีการเผยแพรผลงานวิจัยและมีการแกปXญหา และหรือพัฒนานักเรียนโดยการวิจัยอยางตอเนื่อง
8) ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่และงานที่ไดรับ
มอบหมาย พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ ปฏิบัติตนเป8นแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต
ทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคม ใหความรวมมือในการแกไขปXญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีความรักสามัคคีในหมูคณะ รวมทั้งรวมปกปTองและรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน
การปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติตนเป8นแบบอยางที่ดีและการเป8นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน มีพฤติกรรมดังนี้
(1) ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
(2) ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(3) ปฏิบัติตนเป8นแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต ทั้งตอตนเอง
ครอบครัว และสังคม
(4) พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ
(5) รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(6) ใหความรวมมือในกิจกรรมของโรงเรียน
(7) รักสามัคคีในหมูคณะ
(8) รวมปกปTองและรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน
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9) อุทิศตน ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระที่ไดรับ
มอบหมายอยางครบถวน และมุงมั่นพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด
การปฏิบัติงาน
(1) ปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระที่ไดรับมอบหมายครบตามเวลา
ที่กําหนด
(2) เตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เป8น
ตนแบบหรือแบบอยางที่ดี สามารถใหคําชี้แนะ แนะนําแกผูอื่นได
(3) สงเสริมนักเรียนจนไดรับรางวัลระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขึ้นไป
2.3 เปQาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ดังนี้
1) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
นักเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและเขารวม
กิจกรรมการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ มีสวนรวมในการเผยแพรและรณรงคRเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แตงกายสะอาดเรียบรอย เครื่องใชสวนตัวสะอาด
2) นักเรียนปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการครบถวน
3) นักเรียนเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายมากกวา 3 รายการ และปฏิบัติตน
จนเป8นนิสัย เป8นแบบอยางที่ดี
4) นักเรียนมีสวนรวมในการเผยแพรหรือรณรงคRเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
กับหนวยงานภายนอกมากกวา 3 ครั้ง
2) มีน้ําหนัก ส.วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ6มาตรฐาน
นักเรียนมีพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโตสมบูรณRตามวัยโดยเปรียบเทียบน้ําหนัก
สวนสูงกับอายุตามเกณฑRมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑRมาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโตตามเกณฑR
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑRมาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกขอ
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3) ปQองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให4โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต.อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปIญหาทางเพศ
นักเรียนรูเทาทันและสามารถปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุข
ตาง ๆ รูจักวิธีดูแลรักษาตนเองใหปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไมรูตัวจากโรค
และอุบัติภัย รวมทั้งจากอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และปXญหาทางเพศ
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งปXญหาทางเพศ
ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท
2) นักเรียนแกปXญหาเมื่อเผชิญสถานการณRคับขัน
3) นักเรียนมีงานอดิเรกของตนเองหรือทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นเพื่อผอนคลาย
ความเครียด
4) นักเรียนเป8นผูนําและเขารวมการรณรงคRตอตานสิ่งเสพติด ความรุนแรงและ
การลวงเกินทางเพศกับหนวยงานภายนอกดวยความเต็มใจ
4) เห็นคุณค.าในตนเอง มีความมั่นใจ กล4าแสดงออกอย.างเหมาะสม)
นักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง รูวาอะไรคือจุดเดนและจุดดอยของตนเอง
มีความพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณR ภาคภูมิใจ
ในตนเอง มองโลกในแงดี สรางขวัญและกําลังใจในตนเองได มีความมุงมั่นในการที่จะไปใหถึง
เปTาหมาย ไมกลัวความลมเหลว ความผิดหวัง แสดงออกไดอยางมีมารยาททางสังคม เหมาะสมกับ
เพศวัย และบทบาทหนาที่
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองสม่ําเสมอ
2) นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณR กลาแสดงออกอยางถูกตอง เหมาะสมกับเพศ
วัยตามบทบาทหนาที่ ใหคําปรึกษาแกผูอื่นได เป8นตัวอยางที่ดีแกผูอื่น
5) มีมนุษยสัมพันธ6ที่ดีและให4เกียรติผู4อื่น
นักเรียนมีความสามารถในการสรางความสัมพันธRที่ดีกับผูอื่น สื่อสารระหวางบุคคล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความรวมมือรวมใจกับผูอื่น สรางความสงบสุข จัดการกับ
ความขัดแยงได ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความสุภาพ ออนโยน
ออนนอม ไมแสดงพฤติกรรมที่สงผลเสียตอตนเองและผูอื่น ปรับตัวไดดี ยืดหยุนตอสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
คํานึงถึงสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนมีความสามารถในการสรางความสัมพันธRที่ดีกับผูอื่น
2) นักเรียนสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิ
หนาที่ของตนเองและผูอื่น
3) นักเรียนไมแสดงพฤติกรรมที่สงผลเสียตอผูอื่น เป8นที่ปรึกษาหรือใหคําแนะนํา
แกผูอื่นและเป8นตัวอยางที่ดีได
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6) สร4างผลงานจากการเข4าร.วมกิจกรรมด4านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปU กีฬานันทนาการ
ตามจินตนาการ
นักเรียนมีความชอบและเห็นคุณคาของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป_ กีฬา และนันทนาการ
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางมีความสุข สรางสรรคRผลงานไดตามจินตนาการของตน และสามารถใช
ประโยชนRจากศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป_ กีฬาและหรือนันทนาการ ในชีวิตประจําได
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนชอบและเห็นประโยชนRดานศิลปะ ดานดนตรี นาฏศิลป_ กีฬา
นันทนาการ
2) นักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนอยางมีความสุข
3) นักเรียนสรางผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเองได (จํานวนไมนอยกวา 5 ชิ้น)
พรอมทั้งอธิบายที่มาของความคิดในการสรางผลงานและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดดวย
ความภาคภูมิใจ
7) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค6ตามหลักสูตร
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคRตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งระบุไว 8 ประการ ไดแก 1) รักชาติ ศาสนR กษัตริยR 2) ซื่อสัตยRสุจริต 3) มีวินัย
4) ใฝaเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเป8นไทย 8) มีจิตสาธารณะ
ซึ่งแตละคุณลักษณะไดมีการนิยามไวชัดเจน ดังนี้
คุณลักษณะ
1. รักชาติ ศาสน6
กษัตริย6

การแสดงออก
นักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป8นพลเมืองดีของชาติ มีความ
สามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป8นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยR
2. ซื่อสัตย6สุจริต
นักเรียนปฏิบัติตรงตามความเป8นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความ
จริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทํา
ความผิด
3. มีวินัย
นักเรียนปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑR ระเบียบขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคมเป8นปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
4. ใฝYเรียนรู4
นักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรูและเขารวมในกิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ดวยการเลือกใชสื่ออยาง
เหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะหR สรุปเป8นองคRความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู
ถายทอด เผยแพรและนําไปใชในชีวิตประจําวันได
5. อยู.อย.างพอเพียง
นักเรียนดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง
อยูรวมกับผูอื่นดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผนปTองกันความเสี่ยงและพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
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คุณลักษณะ
6. มุ.งมั่น
ในการทํางาน

การแสดงออก
นักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงตามเปTาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบและ
มีความภาคภูมิใจในผลงาน
7. รักความเปZนไทย
นักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม
มีสวนรวมในการอนุรักษR สืบทอด เผยแพรภูมิปXญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญcูกตเวที ใชภาษาไทยในการ
สื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม
8. มีจิตสาธารณะ
นักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป8นผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปXน
ความสุขสวนตน เพื่อทําประโยชนRสวนรวม เขาใจ เห็นใจ ผูที่มีความเดือดรอน
อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษR สิ่งแวดลอมดวยแรงกาย สติปXญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อ
แกปXญหา หรือรวมสรางสรรคRสงิ่ ที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคRตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบ 8 ประการ
2) นักเรียนมีคุณลักษณะบางประการโดดเดนจนเป8นลักษณะเฉพาะตนและ
เป8นแบบอยางที่ดีจนไดรับการยอมรับจากบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
8) เอื้ออาทรผู4อื่นและกตัญ\ูกตเวที
นักเรียนแสดงออกถึงความมีน้ําใจ เอื้อเฟdeอเผื่อแผแกผูดอยโอกาสหรือออนแอกวา
ใหความชวยเหลือผูอื่นหรือมีสวนรวมที่แสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ ดีของสังคมแสดง
ความกตัญcูกตเวที โดยประพฤติตนถูกตองเหมาะสม เอาใจใสดูแลชวยเหลือกิจการงาน ตอบแทน
ผูมีพระคุณ ประพฤติตนเป8นนักเรียนที่ดี โดยแสดงความสุภาพ นอบนอม โอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่น
รับฟXงความคิดเห็นของผูอื่น มุงมั่นในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่ สิ่งของทั้งสวนรวมและสวนตัว ยึด
มั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRทรงเป8นประมุข
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
นักเรียนมีคุณลักษณะครบทั้ง 4 ดานตามประเด็นการพิจารณา โดยมีความโดดเดน
ในดานการบําเพ็ญประโยชนRตอสังคม และดานอื่นอีก 1 ดาน
9) ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต.าง
นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุภาพ ยอมรับฟXงความคิดเห็นของผูอื่นดวย
ความเขาใจ เห็นประโยชนRจากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงาม
ในความแตกตางทางวัฒนธรรม เชน กฎกติกาแหงกิริยามารยาท การแตงกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน
ศาสนา พิธีกรรม ความคิด ความเชื่อ เป8นตน และสามารถแกปXญหา อยูรวมกันไดดวยความเขาใจ
ที่ถูกตอง มีการสื่อสารอยางสรางสรรคR
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ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันดวยความสุภาพ รับฟXง
ความคิดเห็นของผูอื่นดวยความเขาใจที่ดี
2) นักเรียนแสดงมารยาทที่เหมาะสมใหเกียรติกันและกัน เชน ไมแสดงอาการ
ดูหมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไมชอบ
3) นักเรียนเห็นประโยชนRของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม
4) นักเรียนรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม ทองถิ่นและปรับตัวได
อยางกลมกลืนทั้งในและนอกโรงเรียนดวยความเต็มใจ เป8นแบบอยางที่ดี และสามารถแนะนําโนมนาว
ผูอื่นใหเขาใจได
10) ตระหนัก รู4คุณค.า ร.วมอนุรักษ6และพัฒนาสิ่งแวดล4อม
นักเรียนเขาใจถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมอยางถูกตองชัดเจน รูคุณคาของสิ่งแวดลอม
ผลกระทบในการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เขารวมคิด รวมทําในกิจกรรม โครงการอนุรักษR
และพัฒนาสิ่งแวดลอม และบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอม วิเคราะหRผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
และไมปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดลอม เห็นประโยชนRและผลกระทบ
ของสิ่งแวดลอม
2) นักเรียนเขารวมกิจกรรม โครงการอนุรักษRและพัฒนาสิ่งแวดลอม และ
บํารุงรักษา สาธารณสมบัติดวยความเต็มใจ เป8นแบบอยางที่ดี สาธารณชนใหการยอมรับ และแนะนํา
ชักชวนเพื่อนรวมรณรงคR หรือทํากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม
11) มีนิสัยรักการอ.านและแสวงหาความรู4ด4วยตนเองจากห4องสมุด แหล.งเรียนรู4 และ
สื่อต.างๆ รอบตัว
นักเรียนแสดงออกถึงความชอบอานหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพRตาง ๆ มีความตั้งใจ
และตองการที่จะอาน มีการแสดงออกเป8นเวลานาน เห็นไดจากการอานหนังสือทุกที่เมื่อมีเวลาและ
โอกาส ตองการจะอานเองโดยไมมีตองบังคับ พอใจที่จะอานอยางไมมีที่สิ้นสุด และมีทัศนคติทางบวก
เกี่ยวกับการอาน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูที่นักเรียนริเริ่มดวยตนเองตามความสนใจ รูจัก
คนหาความรูจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนอานหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพRตางๆ สัปดาหRละ 5 ชั่วโมง หรือ
มากกวา
2) นักเรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกสR สิ่งพิมพRจากหองสมุด หรือแหลงเรียนรู
ไปอานเพิ่มเติมเอง (มากกวา 10 เลมตอภาคเรียน)
3) นักเรียนอธิบายวิธีการสืบคนความรูที่ตนสนใจหรือตองการอยางมีขั้นตอน
4) นักเรียนมีผลงานอันเกิดจากการคนหาความรูจากหองสมุด แหลงเรียนรู และ
สื่อตางๆ รอบตัว มากกวา 3 ชิ้นตอภาคเรียน
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12) มีทักษะในการอ.าน ฟIง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค4นคว4าหาความรู4เพิ่มเติม
นักเรียนสามารถอานหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพRตาง ๆ ไดอยางถูกตองตาม
หลักเกณฑRการอาน อานไดอยางคลองแคลว และสามารถจับประเด็นเนื้อหาที่อานได สามารถจับ
ประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่ฟXงไดอยางถูกตองครบถวน สามารถสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัว แลวสรุป
เป8นความรูได สามารถกําหนดประเด็นในการพูดคุย ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับผูอื่นได และสามารถเขียนถายทอดความรู ความรูสึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณR
ตาง ๆ ไปสูผูอื่นได
ระดับคุณภาพ
นักเรียนสามารถทําไดครบทุกรายการตามประเด็นการพิจารณา โดยมีรองรอย
หลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได
13) เรียนรู4ร.วมกันเปZนกลุ.ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู4ระหว.างกัน
นักเรียนจับคูหรือจับกลุมกับเพือ่ นเพื่อเรียนรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น
องคRความรู และวิธีการเรียนรูระหวางกัน แบงหนาที่และความรับผิดชอบในการเรียนรูรวมกันไดอยาง
เหมาะสม
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนงานสําเร็จลุลวงเปTาหมาย
เป8นแบบอยางที่ดี
2) นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น อธิบายความรูและวิธีการเรียนรูได
อยางชัดเจน เต็มใจ และไมปMดบังขอมูล
3) นักเรียนรับผิดชอบงานของตนตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ
14) ใช4เทคโนโลยีในการเรียนรูแ4 ละนําเสนอผลงาน
นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบคน และ
นําเสนอขอมูล และหรือผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถคนควาหาขอมูลโดยใชสื่อเทคโนโลยี และ
ติดตอ สื่อสารไดอยางคลองแคลว
2) นักเรียนรูจักเลือกและใชเทคโนโลยีอยางถูกวิธี และคุมคา
3) นักเรียนนําเสนอขอมูล และหรือผลงาน โดยใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
4) นักเรียนสรางผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยี ใชสื่อเทคโนโลยีชวยในการประมวลผล
ขอมูลไดถูกตอง ทําไดหลายวิธี และสามารถเป8นแบบอยางที่ดี ใหคําแนะนํา ชี้แนะ แกผูอื่นได
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15) สรุปความคิดจากเรื่องที่อ.าน ฟIง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
นักเรียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟXง และดู โดยแยกแยะ
ขอเท็จจริง รายละเอียด จัดกลุมขอมูล จัดกลุมความคิด เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม และ
สื่อสารเพื่อเสนอความคิดจากเรื่องที่อาน ฟXง และดู โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนสามารถแยกแยะขอเท็จจริง รายละเอียด และสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน
ฟXง และดู
2) นักเรียนจัดกลุมขอมูลที่ตองการเปรียบเทียบไดหลายมิติ เปรียบเทียบขอมูล
ระหวางมิติ จัดกลุมความคิดตามมิติที่กําหนด เชื่อมโยงความสัมพันธRระหวางกลุมความคิดโดยบอก
ความสัมพันธRแตละมิติ
3) นักเรียนนําความรูเดิมมาอธิบายเพื่อสรุปเป8นความรูใหม และเสนอความคิดจาก
เรื่องที่อาน ฟXง และดู โดยการพูดหรือเขียนไดหลายรูปแบบตามความคิดเห็นของตนเองไดอยางสม
เหตุผล
16) นําเสนอวิธีคิด วิธีแก4ปIญหาด4วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
นักเรียนมีความสามารถในการนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปXญหาตาง ๆ โดยใชภาษาพูดหรือ
เขียน หรือดวยวิธีการอื่นตามความคิดของตนเอง เชน การอธิบาย การเขียนผังความคิด (Mind map)
การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ การใชสื่อประกอบการนําเสนอ เพื่อใหผูอื่นเขาใจ
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนสามารถนําเสนอรูปแบบวิธีคิด และวิธีแกปXญหาอยางนาสนใจและชัดเจน
โดยการพูดหรือเขียนดวยภาษาที่สุภาพถูกตองตามหลักภาษา หรือโดยวิธีการอื่นตามความคิดของ
ตนเองตรงตามวัตถุประสงคR
2) นักเรียนมีการใชสื่อหรือสื่อเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอหลายรูปแบบ
ทําใหผูอื่นเขาใจชัดเจน และเป8นแบบอยางที่ดี ใหคําแนะนํา ชี้แนะแกผูอื่นได
17) กําหนดเปQาหมาย คาดการณ6 ตัดสินใจแก4ปIญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
นักเรียนมีความสามารถในการกําหนดเปTาหมายที่จะทําใหสําเร็จ โดยการรวบรวมขอมูล
จัดระบบขอมูล และวิเคราะหRขอมูลที่เกี่ยวของกับปXญหา คาดคะเนสถานการณRหรือคาดคะเนคําตอบ
เพื่อกําหนดเปTาหมาย และกําหนดทางเลือกตัดสินใจแกปXญหาโดยใชขอมูลสารสนเทศที่นาเชื่อถือมา
สนับสนุนหรือโตแยง
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนสามารถกําหนดเปTาหมายที่จะทําใหสําเร็จ โดยการรวบรวมขอมูล
จัดระบบขอมูล และวิเคราะหRขอมูลที่เกี่ยวของกับปXญหา
2) นักเรียนคาดคะเนสถานการณRหรือคาดคะเนคําตอบเพื่อกําหนดเปTาหมาย
3) นักเรียนกําหนดทางเลือกตัดสินใจแกปXญหาโดยใชขอมูลสารสนเทศที่นาเชื่อถือ
สอดคลองกับสภาพปXจจุบันและการคาดการณRในอนาคตมาสนับสนุนหรือโตแยงไดหลายวิธีชัดเจน
และสมเหตุผล
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18) มีความคิดริเริ่ม และสร4างสรรค6ผลงานด4วยความภาคภูมิใจ
นักเรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสานและแตกความคิดจากเดิม
ไปสูความคิดแปลกใหมที่ไมซ้ําของเดิม เชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณRเกาเขากับประสบการณR
ใหม สรางสรรคRและพัฒนาผลงานดวยตนเอง มีผลงานแปลกใหม และมีการนําเสนอหรือเผยแพร
ผลงานทั้งในและนอกโรงเรียนดวยความภาคภูมิใจ
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนสามารถคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสาน และแตกความคิดจากเดิมไปสู
ความคิดแปลกใหมที่ไมซ้ําของเดิม เชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณRเกาเขากับประสบการณRใหม
สรางสรรคRและพัฒนาผลงานดวยตนเองอยางมีหลักเกณฑR
2) นักเรียนมีผลงานแปลกใหมหลายชิ้นที่เป8นประโยชนRตอตนเองและสังคม
เป8นแบบอยางที่ดี เชน งานเขียน งานศิลปะ และงานสรางสรรคR
3) นักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดของผลงานที่คิดขึ้นไดอยางชัดเจนและ
นําเสนอหรือเผยแพรผลงานทั้งในและนอกโรงเรียน
19) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต.ละกลุ.มสาระเปZนไปตามเกณฑ6
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู เป8นไปตามเกณฑR
ที่โรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษากําหนด
ระดับคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (8 กลุมสาระการเรียนรู) ตามเกณฑR
ที่โรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษากําหนด
20) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปZนไปตามเกณฑ6
นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามเกณฑRที่โรงเรียนกําหนด ซึ่งไดแก
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปXญหา ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยีทุกกลุมสาระการเรียนรู
สมรรถนะ
พิจารณาจาก
1. ความสามารถ • การรับและสงสาร
ในการสื่อสาร • วัฒนธรรมในการใชภาษา
• การเลือกใชและบูรณาการสื่อหรือเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อการถายทอด
• แลกเปลีย่ นความคิด ความรูสึก และทัศนะของตนเอง
2. ความสามารถ • การคิดวิเคราะหR คิดสังเคราะหR คิดอยางสรางสรรคR คิดอยางมีวจิ ารณญาณ และ
ในการคิด
คิดเป8นระบบ
• การคิดวางแผนการทํางานอยางเป8นระบบ
• การสรางองคRความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม
3. ความสามารถ • การเขาใจความสัมพันธRและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณRตางๆ ในสังคม
ในการ
• การแสวงหาความรู ประยุกตRความรูมาใชในการปTองกัน และแกไขปXญหาได
แกปXญหา
• - การใชเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ
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สมรรถนะ
พิจารณาจาก
4. ความสามารถ • การติดตอสื่อสารและสรางความสัมพันธRกับบุคคลอื่นในเชิงบวกและทํางาน
ในการใชทักษะ • ความรับผิดชอบในหนาที่ในฐานะเป8นสมาชิกในสังคม
ชีวิต
• การปรับตัวใหทันกับความเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม
• ความสามารถในการเผชิญหนากับสถานการณRที่เป8นปXญหา
• การหลีกเลีย่ งพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคR
5. ความสามารถ • การใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคม
ในการใช
ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปXญหาอยางสรางสรรคR
เทคโนโลยี
• การเลือกใชเทคโนโลยีดานตางๆ ในการสรางสรรคRชนิ้ งาน
• การอางอิงแหลงขอมูลที่ไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การวิเคราะหR และเลือกใชสื่อไดเหมาะสมกับวัย
ระดับคุณภาพ
นักเรียนผานการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑRที่โรงเรียนหรือ
เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
21) ผลการประเมินการอ.าน คิดวิเคราะห6และเขียนเปZนไปตามเกณฑ6
นักเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหRและเขียนในภาพรวมจากการจัดการเรียน
การสอน การสงเสริมและการพัฒนานักเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหRและเขียนเรื่องหรือ
ขอความที่ไดจากการอาน ตามเกณฑRที่โรงเรียนกําหนด
ระดับคุณภาพ
นักเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหR และเขียนเป8นไปตามเกณฑR
ของโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษากําหนด
2) ผลการทดสอบระดับชาติเปZนไปตามเกณฑ6
นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรR
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรR สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ และกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ยตามเกณฑR
ระดับคุณภาพ
นักเรียนไดผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับชาติสูงกวาเกณฑRของโรงเรียนหรือ
เขตพื้นที่การศึกษากําหนด

18
23) วางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จ
นักเรียนทํางานอยางเป8นขั้นตอนและเป8นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผน
การทํางาน ดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไขการทํางานเป8น
ระยะ ๆ ไมกอใหเกิดปXญหา อุปสรรคในการทํางาน จนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคRและ
เปTาหมายที่กําหนดอยางมีคุณภาพ และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนสามารถวางแผนการทํางานที่ชัดเจนเป8นระบบ
2) นักเรียนดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดไวทุกขั้นตอน
3) นักเรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไขการทํางานเป8นระยะ ๆ ไม
กอใหเกิดปXญหาในการทํางาน
4) นักเรียนทํางานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคRและเปTาหมายที่กําหนดอยางมี
คุณภาพ ผลงานเป8นแบบอยางที่ดี
5) มีการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง
24) ทํางานอย.างมีความสุข มุ.งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
นักเรียนมีความรูสึกพึงพอใจและชื่นชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานดวยความ
กระตือรือรน ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ยอมรับ
ในคําวิพากษR วิจารณR ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และมุงมั่นพัฒนางานใหเกิดความสมบูรณRยิ่ง ๆ ขึ้น
และรูสึกชื่นชมตอผลสําเร็จของผลงาน
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนเต็มใจ พึงพอใจ และชื่นชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
2) นักเรียนปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน ตั้งใจ พากเพียร และมีความละเอียด
รอบคอบในการทํางานทุกขั้นตอน
3) นักเรียนยอมรับในคําวิพากษR วิจารณR ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูอื่น
4) นักเรียนมีการปรับปรุง และพัฒนางานของตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิด
ความสมบูรณR ผลงานเป8นแบบอยางที่ดี ไดรับการยอมรับจากทุกฝaาย
5) นักเรียนมีความรูสึกชื่นชมตอผลสําเร็จของผลงาน
25) ทํางานร.วมกับผู4อื่นได4
นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ขอตกลงในการอยูรวมกัน มีความสามารถในการทํางาน
โดยใชกระบวนการกลุมและปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหความรวมมือ
แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป8นผูนําและผูตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธR ประสานการทํางาน
ปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจนบรรลุผลสําเร็จ
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานกับหมูคณะครบทุกขั้นตอน
2) นักเรียนสามารถทํางานโดยใชกระบวนการกลุมและปฏิบัติงานตามบทบาทและ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเป8นระบบ
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3) นักเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรคRและมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็น
ของเพื่อน
4) นักเรียนเป8นผูนําและผูตามที่ดี
5) นักเรียนมีมนุษยสัมพันธR สามารถประสานการทํางานรวมกับหมูคณะจน
บรรลุผลสําเร็จ
26) มีความรู4สึกที่ดีต.ออาชีพสุจริตและหาความรู4เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต สามารถบอกแหลงขอมูล และแสวงหาความรู
ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนําเสนอใหผูอื่นเห็นประโยชนRและคุณคา
ระดับคุณภาพ
1) นักเรียนแสดงความรูสึกที่ดี และสนับสนุนอาชีพสุจริตไดอยางกวางขวาง ยึดมั่น
ในแนวทางการประกอบอาชีพสุจริต
2) นักเรียนบอกแหลงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตไดหลากหลาย
3) นักเรียนศึกษา คนควา แสวงหาขอมูลความรูในอาชีพที่ตนเองสนใจเป8นประจํา
4) นักเรียนเชิญชวน แนะนํา นําเสนอ ประโยชนR คุณคาและความสําคัญของอาชีพ
ที่ตนเองสนใจเพื่อใหผูอื่นเห็นคุณคาและความสําคัญของอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ
5) นักเรียนเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพที่ตนเองสนใจเมื่อมีโอกาสทุกครั้ง
2.4 ข4อมูลการอบรม/สัมมนา ( กรอกข4อมูลในรอบป$การศึกษาที่ผ.านมา-ปIจจุบัน
ในรอบป9การศึกษา 2557 ขาพเจาไดปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตนเอง โดยแจกแจงขอมูล
ไดดังนี้
ลําดับที่

เรื่อง

สถานที่/หน.วยงาน

วัน เดือน ป$
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2.5 ข4อมูลการศึกษาดูงาน
ลําดับ
ที่

เรื่องศึกษาดูงาน

ระยะเวลา
(ชม./วัน)

สถานที่

2.6 ข4อมูลการเปZนวิทยากร/การบําเพ็ญประโยชน6ต.อสังคม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป$

ประเด็นการเปZนวิทยากร/
ภารกิจเพื่อสังคม

สถานที่

การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง ภายในกลุมสาระการเรียนรูหรือภายใน
โรงเรียนมีดังนี้
รวม/จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูแกนนํากับครูเครือขายในเรื่องดังนี้
รวม/จัดเวที เสวนาทางวิชาการ
รวมจัดสัมมนากลุมยอย เพื่อปรับปรุงพัฒนา
รวม/จัดสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นิเทศ เยี่ยมเยียน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง
เผยแพรผลงาน
อื่น ๆ ไดแก
2.7 ข4อมูลการพัฒนาเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท4 ี่เน4นผู4เรียนเปZนสําคัญที่สุด ได4แก.
ใช4เทคนิค/วิธีการสอนนอกเหนือจากการสอนแบบบรรยาย ได4แก.
ผลิตและพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน ได4แก.
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2.8 การบันทึกผลหลังการสอนเพื่อใช4พัฒนาในอนาคต

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป9การศึกษา 2557
แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ป$การศึกษา 2557 (ภาคเรียนที่ 1-2)
ชั้น รายวิชา นร.

ระดับผลการเรียน
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0

ผาน
ไมผาน
นร.
X
ร ม.ส. รอยละ รอยละ

สรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู4เรียนในรายวิชาที่สอน พบว.าผู4เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาเกณฑR ( 0, มส)
มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑR ( 1, 1.5, 2, 2.5)
มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑR ( 3, 3.5, 4)

คิดเป8นรอยละ
คิดเป8นรอยละ
คิดเป8นรอยละ

ผลการเรียน
ระดับดี
รอยละ
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ผลการประเมินพฤติกรรมที่ต4องการเน4น 1) รักชาติ ศาสน6 กษัตริย6 2) ซื่อสัตย6สุจริต
3) มีวินัย 4) ใฝYเรียนรู4 5) อยู.อย.างพอเพียง 6) มุ.งมั่นในการทํางาน 7) รักความเปZนไทย
8) มีจิตสาธารณะ) ของกลุ.มสาระการเรียนรู4
ชั้น

ผ.าน
จํานวนคน ร4อยละ

ระดับการประเมิน
ดี
จํานวนคน ร4อยละ

ดีเยี่ยม
จํานวนคน ร4อยละ

นักเรียนที่เรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคR
สรุปไดดังนี้
นักเรียนมีผลการประเมินดีเยี่ยม
คิดเป8นรอยละ
นักเรียนมีผลการประเมินดี
คิดเป8นรอยละ
นักเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑR
คิดเป8นรอยละ
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ผลการประเมินการอ.าน คิด วิเคราะห6 ของกลุ.มสาระการเรียนรู4
ชั้น

ผ.าน
จํานวนคน ร4อยละ

ระดับการประเมิน
ดี
จํานวนคน ร4อยละ

ดีเยี่ยม
จํานวนคน ร4อยละ

นักเรียนที่เรียนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหR
สรุปไดดังนี้
นักเรียนมีผลการประเมินดีเยี่ยม
คิดเป8นรอยละ
นักเรียนมีผลการประเมินดี
คิดเป8นรอยละ
นักเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑR
คิดเป8นรอยละ
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ตอนที่ 3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานป$การศึกษา 2557
3.1 ข4อมูลผลประเมินศักยภาพด4านการจัดการเรียนการสอนของครู

รายการปฏิบัติ
1) มีความรู ความเขาใจในเปTาหมายคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตร
2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)
10

โรงเรียน
สามารถแสดงการเชื่อมโยงเปTาหมายคุณภาพนักเรียนและ
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรโรงเรียนกับแผนการจัดการ
เรียนรูไดอยางชัดเจน
วางแผนการจัดการเรียนรูโดยกําหนดเปTาหมายคุณภาพนักเรียน
ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคRไดอยางเหมาะสม
จัดกิจกรรมการเรียนรูแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพนักเรียน
ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงคRอยางชัดเจน
วิเคราะหRนักเรียนเป8นรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศอยางเป8น
ระบบ
นําขอมูลสารสนเทศสนเทศมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูโดยมี
กิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนที่แตกตางกัน จัด
กิจกรรมที่เป8นแบบอยางที่ดีแสดงถึงการแกปXญหาหรือพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ และสามารถชี้แนะ ให
คําแนะนําแกผูอื่นได
มีการสงตอขอมูลสารสนเทศใหระดับชั้นที่สูงขึ้น
ออกแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคR โดย
เลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรูที่หลากหลาย
สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว
จัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปXญญาของนักเรียน
ตามระดับความสามารถ และปรับปรุงพัฒนาการออกแบบการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง

ระดับการปฏิบัติ
(ระหว.าง เดือน พ.ค. 2557 –
มี.ค. 2558 )
มาก
ปาน
น4อย
มาก
น4อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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รายการปฏิบัติ
11) สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิ

12)

13)
14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)

21)

ปXญญาทองถิ่น และบริบทของทองถิ่นที่เป8นปXจจุบัน เพื่อวางแผน
จัดทํา จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ
การจัดการเรียนรู และนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
นําบริบทและภูมิปXญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
อยางเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อโดยผาน
กระบวนการศึกษาวิจัย
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู พรอมทั้งจัดเก็บเครื่องมืออยางเป8น
ระบบ
วัดและประเมินผลพัฒนาการของนักเรียนดวยวิธีการและเครื่องมือ
ที่หลากหลาย และตัดสินผลการเรียนรูโดยพิจารณาคะแนน
พัฒนาการ
ศึกษานักเรียนเป8นรายบุคคล มีการชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล
โดยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปXญหาของนักเรียนอยาง
เป8นระบบ เป8นแบบอยางที่ดี รวมทั้งใหคําแนะนําชี้แนะแกผูอื่นได
ประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเทาเทียมกัน
รายงานผลนักเรียนเป8นรายบุคคลใหผูปกครองทราบ
มีการศึกษาคนควา แสวงหาความรู และมีความรูเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียน
ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยป9ละ 1 เรื่องในกลุมสาระการเรียนรูที่
ตนรับผิดชอบ ผลงานเป8นแบบอยางที่ดีและสามารถใหคําแนะนํา
ชี้แนะแกผูอื่นได
นําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแกปXญหา และหรือพัฒนานักเรียน
มีการเผยแพรผลงานวิจัยและมีการแกปXญหา และหรือพัฒนา
นักเรียนโดยการวิจัยอยางตอเนื่อง

ระดับการปฏิบัติ
(ระหว.าง เดือน พ.ค. 2557 –
มี.ค. 2558 )
มาก
ปาน
น4อย
มาก
น4อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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รายการปฏิบัติ

ระดับการปฏิบัติ
(ระหว.าง เดือน พ.ค. 2557 –
มี.ค. 2558 )
มาก
ปาน
น4อย
มาก
น4อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

22) ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
23) ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
24) ปฏิบัติตนเป8นแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต ทั้งตอตนเอง
ครอบครัว และสังคม
25) พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ
26) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
27) ใหความรวมมือในกิจกรรมของโรงเรียน
28) มีความรักสามัคคีในหมูคณะ
29) รวมปกปTองและรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน
30) ปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระที่ไดรับมอบหมายครบตามเวลา
ที่กําหนด
31) เตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เป8นตนแบบหรือแบบอยางที่ดี
สามารถใหคําชี้แนะ แนะนําแกผูอื่นได
32) สงเสริมนักเรียนจนไดรับรางวัลระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขึ้นไป
3.2 ข4อมูลผลการประเมินด4านงานอื่นๆ ตามที่ได4รับมอบหมาย
1) กิจกรรมชุมนุม.
กิจกรรมนักเรียน เป8นกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป8นผูนํา
ผูตามที่ดีความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปXญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม
ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปXนเอื้ออาทรและสมานฉันทR โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษา
วิเคราะหR วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเป8น
กลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา
ผลการปฏิบัติ
(1) ศึกษาวิสัยทัศนR หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคR มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู โครงสรางเวลาเรียน การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เขาสวนกวางวิทยานุกูล
(2) ดําเนินกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม เพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัย
ความเป8นผูนํา ผูตามที่ดีความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปXญหา การตัดสินใจ
ที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปXนเอื้ออาทรและสมานฉันทR โดยจัดใหสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก
การศึกษาวิเคราะหR วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางาน
รวมกันเป8นกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบริบทของโรงเรียน
และทองถิ่น
(3) อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคR
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
(4) รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบ
สรุปได4ว.า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด4วยตนเองแล4ว อยู.ในระดับ
ดีมาก

ดี

พอใช4

ควรพัฒนาขึ้นอีก

28
2) กิจกรรมแนะแนว
ผลการปฏิบัติ
(1) ศึกษาวิสัยทัศนR หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคR มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู โครงสรางเวลาเรียน การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เขาสวนกวางวิทยานุกูล
(2) ดําเนินกิจกรรมแนะแนวนักเรียนประจําชั้นในคาบเรียนที่กําหนดเพื่อใหนักเรียน
ใหรูจักตนเอง รูรักษRสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปXญหา กําหนดเปTาหมาย วางแผนชีวิต
ทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม และใหคําปรึกษาแกผูปกครอง
ในการมีสวนรวมพัฒนานักเรียน
(3) อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคR
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
(4). รวมมือกับคณะกรรมการระดับชั้น หัวหนาระดับชั้นในการกํากับดูแล และ
แกไขพฤติกรรมนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบ ใหมีระเบียบวินัย และความประพฤติเรียบรอย
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบ
สรุปได4ว.า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด4วยตนเองแล4ว อยู.ในระดับ
ดีมาก

ดี

พอใช4

ควรพัฒนาขึ้นอีก

3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน6
ผลการปฏิบัติ
(1) ศึกษาวิสัยทัศนR หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคR มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู โครงสรางเวลาเรียน การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เขาสวนกวางวิทยานุกูล
(2) ศึกษาหลักการ วัตถุประสงคR ขอบขาย แนวการจัดกิจกรรม การประเมิน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนR
(3) ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนRสงเสริมใหนักเรียนบําเพ็ญตน
ใหเป8นประโยชนRตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อชวยขัดเกลา
จิตใจของนักเรียนใหมีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพื่อชวยสรางสรรคR
สังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข เป8นกิจกรรมที่ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง
เนนใหความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนคิดสรางสรรคRออกแบบ
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กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนRอยางหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมใน
ลักษณะจิตอาสาใชเวลาวางใหเป8นประโยชนR โดยเนนใหนักเรียนรวมกันสํารวจและวิเคราะหRสภาพ
ปXญหา รวมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน รวมสรุป
และประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมรายงานผล พรอมทั้งประชาสัมพันธRและเผยแพรผลการจัด
กิจกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนR
(4) รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบ
สรุปได4ว.า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด4วยตนเองแล4ว อยู.ในระดับ
ดีมาก

ดี

พอใช4

ควรพัฒนาขึ้นอีก

4) ครูประจําชั้น
ผลการปฏิบัติ
(1) ดานกิจการนักเรียน การปกครอง ดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน คือ1) การรูจักนักเรียนเป8นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน
4) การปTองกันและแกไขปXญหา 5) การสงตอ และ
(1.1) พบนักเรียนขณะเขาแถวทุกวันตามเวลาที่กําหนด เพื่อควบคุมระเบียบ
แถว ดูแลนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มาเรียน ผูขาดเรียนจากการเขาแถว มาสาย ตรวจ
เครื่องแบบ การแตงกาย ทรงผม การรองเพลงชาติ การสวดมนตR ไหวพระ การอบรมหนาแถว การ
เดินเขาหองเรียน
(1.2) หาโอกาสพบนักเรียนในความปกครองของตนเสมอ ติดตามดูแลเพื่อให
ความใกลชิด อบรมสั่งสอน ไตถามทุกขRสุขและปXญหาตางๆ ประสานประโยชนRระหวางนักเรียนกับ
โรงเรียน สดับฟXงขาวคราวความเคลื่อนไหว ถาจะมีความผิดปกติ ตองรายงานใหคณะกรรมการ
ระดับชั้นทราบทันทีเพื่อรวมกันหาทางแกไข
(1.3) หาโอกาสอบรม "ความรูและจริยธรรมเพื่อชีวิต" หรือ "ธรรมเพื่อชีวิต"
โดยกลาวย้ําจากการอบรมหนาเสาธง และติดตามดูแล การประพฤติ ปฏิบัติของนักเรียนใหเป8นผูมี
ศีลธรรม จริยธรรม
(1.4) ควบคุมดูและนักเรียนในชั้นใหปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
เกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ การแตงกาย จรรยามารยาท และระเบียบวินัย ติดตามใหนักเรียนแกไข
เมื่อไดรับรายงานวานักเรียนในชั้นผิดพลาด บกพรอง รวมทั้งดําเนินการเรื่องงานประจําชั้นตางๆ ของ
โรงเรียนทุกครั้งที่มีกิจกรรม เมื่อมีการประชุมนักเรียนตองชวยกันควบคุมนักเรียนในการประชุมทุกครั้ง
(1.5) ประพฤติปฏิบัติตนเป8นตัวอยางที่ดีแกนักเรียนดานการแตงกาย
ประพฤติ ปฏิบัติที่เหมาะที่ควร วางตัวเป8นครูที่ดีตลอดเวลา เมื่อพบเห็นนักเรียน ประพฤติปฏิบัติไมถูก
ไมควร ไมวาจะเป8นนักเรียนในชั้นหรือไม ตองเรียกวาอบรมวากลาว ถามีความผิดพลาดบกพรองตอง
ติดตาม แกไข
(1.6) ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน
กลุมบริหารงานตางๆ งานแนะแนว เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ และเยี่ยมบานนักเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะรายที่มีปXญหา เพื่อความราบรื่น เรียบรอยทุกฝaาย สดับฟXง
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ปXญหาตางๆของนักเรียนอยูเสมอ เมื่อมีปXญหานักเรียนที่แกไขไมได ใหรายงานกลุมบริหารงานกิจการ
นักเรียน งานแนะแนว หัวหนาระดับหรือกลุมบริหารงานวิชาการ แตถาจะมีการลงโทษตองแจง
ผูปกครองใหรูพฤติกรรมของนักเรียน หรือเชิญมาพบเพื่อรวม แกไขพฤติกรรม
(1.7) รายงานผูบริหาร เมื่อมีเหตุอันจะกอใหเกิดความเสียหายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
(2) ดานวิชาการ การเรียนการสอน
(2.1) ติดตามการเรียนการสอน แกปXญหาเด็กขาดเรียน หนีเรียน ไมทํา
การบาน ติดตามตรวจตราดูแลการเรียนของนักเรียนโดยใกลชิด
(2.2) จัดทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนใหเรียบรอย ถกตองตามระเบียบ
การวัดผลที่โรงเรียนกําหนด ตองนําสงถึงผูปกครอง ตามกําหนด เวลา การรายงานถึงผูปกครองตอง
เนนเรื่องผลการเรียนการสอนและรายงานดานอื่นๆ เชน หนาที่ความรับผิดชอบ เวลาวาง ความเอาใจ
ใส ในการเรียน ความสัมพันธRกับครูและเพื่อน อุปนิสัย ความประพฤติ ความละเอียดรอบคอบ
ในการทํางาน สุขภาพ ความคิดริเริ่มสรางสรรคR การใชจาย ฯลฯ
(2.3) จัดใหมีแฟTมประจําชั้นประจําป9 เพื่อเก็บรวบรวมบันทึกประจําชั้น
บันทึกรายการตางๆ เรื่องที่โรงเรียนสั่งการ กิจกรรมตางๆ ในหองเรียน บันทึกพฤติกรรมที่ควรบันทึก
และเก็บรวบรวมสําเนาจดหมาย และตามวันเมื่อนักเรียนหยุดเรียน โดยไมทราบสาเหตุ ติดตามสืบสวน
นักเรียน ที่มาสาย
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(3) ดานบริหารทั่วไป
(3.1) ใหคําปรึกษานักเรียนในการจัดกิจกรรมของหอง เชน เลือกตั้งหัวหนา
รองหัวหนา ผูรักษาแฟTมบันทึกการสอนประจําชั้น จัดกิจกรรม ตางๆ และเวรประจําวัน เมื่อจัดเวร
แลวใหเขียนชื่อนักเรียนลงตารางเวรประจําชั้น มอบหัวหนาหองและติดผนึก ใสแฟTม การสอน
ประจําวัน แตละวัน ใหมีหนาที่เวรประจําวัน เพื่อดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ทําเวรประจําวัน
ในคาบสุดทายที่กําหนด
(3.2) ตรวจตราดูแลความสะอาด ความเป8นระเบียบเรียบรอยของหองเรียน
ที่ตนเขาสอนทุกชั่วโมงสอน โดยเฉพาะชั่วโมงสุดทาย ตองดูแล นักเรียนเวรชวยกันทําความสะอาด
(3.3) สงเสริมผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ใหการยกยองชมเชย เป8นตัวอยางแก
นักเรียนทั่วไป หาทางกระตุน สนับสนุนสงเสริม ใหนักเรียน มุมานะขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
เลาเรียน ควรทํากราฟสถิติเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนในชั้น อธิบายใหนักเรียนทราบ
(3.4) ติดตามดูแลพัสดุครุภัณฑRในหองเรียนที่นักเรียนในชั้นไปเขาเรียน
ถาเกิดเสียหายโดยเหตุอันไมสมควร ผูทําตองชดใช คาเสียหายใหโรงเรียน
(3.5) ติดตามดูแลนักเรียนดานกิจกรรมนักเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี หรือชุมนมวิชาการตางๆ ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดรวม กิจกรรมไปอยูคายพักแรม
การไปทัศนศึกษา การแสดงผลงานในการจัดนิทรรศการ การรวมกุศลตางๆ
(3.6) จัดหาทุนหรือจัดสงนักเรียนเขาแขงขันเพื่อขอรับทุน สําหรับนักเรียน
ที่มีความประพฤติปฎิบัติชอบ ชวยเหลืองานโรงเรียนและสังคมสวนรวมดี ผลการเรียนระดับ
ปานกลางจนถึงดีมากโดยรวมประสานงานกับงานแนะแนว.
(4) อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคR
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบ
สรุปได4ว.า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด4วยตนเองแล4ว อยู.ในระดับ
ดีมาก

ดี

พอใช4
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5) ครูเวรประจําวัน
ผลการปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติหนาที่ตามวันเวลาที่หัวหนาเวรประจําวันมอบหมาย และ
(1.1) กํากับดูแลการแตงกาย บุคลิกภาพนักเรียน รับสงนักเรียนที่ประตู เขาออก ภาคเชากอนเขาเรียน และภาคบายกอนนักเรียนกลับบาน
(1.2) กํากับดูแลกิจกรรมหนาเสาธง อบรมนักเรียนกอนขึ้นเรียน
หลังเรียนกอนกลับบาน กํากับติดตาม ดูแลพื้นที่อื่นๆ นอกจากจุดที่ 3, 4, 5
(1.3) กํากับติดตาม ดูแลการทําความสะอาด การใชหอง หองเรียน
หองปฏิบัติการ อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3
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(1.4) กํากับติดตาม ดูแลการทําความสะอาด การใชหอประชุม
โรงอาหาร อาคารโรงฝpกงาน
(1.5) กํากับติดตาม ดูแลความสะอาด การใชที่ดื่มน้ํา หองสวมนักเรียน
โรงจอดรถนักเรียน
(2) บันทึกผลการปฏิบัติหนาที่ในแบบบันทึก พฤติกรรมนักเรียนที่พบ
การดําเนินการแกไข ขอเสนอแนะ อื่นๆ
(3) นําแบบบันทึกสงหัวหนาเวรในตอนเชาของวันถัดไปและรับคืน
(4) รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบ
สรุปได4ว.า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด4วยตนเองแล4ว อยู.ในระดับ
ดีมาก

ดี

พอใช4

ควรพัฒนาขึ้นอีก

3.3 ข4อมูลผลการประเมินด4านทัศนคติ ที่เกี่ยวข4อง
3.3.1 กิจกรรม/ผลงาน/ชิ้นงานดีเด.นและภาคภูมิใจ
ในป$การศึกษา 2557 ข4าพเจ4ามีความภาคภูมิใจในผลงาน ดังนี้ การมีส.วนทําให4
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต.อวิชา หรือพยายามที่จะเรียนสังคมศึกษาให4ประสบความสําเร็จ
3.3.2 ความรู4สึก หรือคุณค.าที่ได4รับจากการปฏิบัติหน4าที่เปZนครูต.อนักเรียน มีดังนี้
3.3.3 ในการปฏิบัติการสอนภาคเรียนนี้ได4ค4นพบความรู4ใหม. ดังนี้คือ
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ตอนที่ 4 วิเคราะห6ปIจจัยจากผลประเมินและทิศทางการพัฒนาตนเองในอนาคต
4.1 จุดเด.น
4.2 จุดที่ควรพัฒนา
4.3 โอกาส
4.4 อุปสรรค
4.5 ทิศทางการพัฒนาตนเองในอนาคต
4.6 สิ่งที่ต4องการความช.วยเหลือ
ลงชื่อ ....................................................... ผูรายงาน
( .......................................... )
ตําแหนง ครู

