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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2552 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 
2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดท าข้ึนเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน    
การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 รายงานนี้โรงเรียนสามารถน าผลการด าเนินงานไปจัดท าการประเมินคุณภาพภายในและ
สรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนใน
สังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะได้น าไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรงุเพือ่พัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายเพื่อส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของ
ผู้เรียนใหสู้งข้ึนในทุกๆ ด้านต่อไป 
 
 
      ลงช่ือ         รัศมี  เทียมแสง 

                   (นางสาวรัศมี  เทียมแสง) 
   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการ 
              22  มีนาคม  2564 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

  ตอนที่ 1  :  ข้อมูลส่วนตัว  
 
1.1  ข้อมูลท่ัวไป      
 

ช่ือ  :  นางสาวรัศมี  เทียมแสง 
วุฒิการศึกษา  :   

- ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  สาขา  วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา   

มหาวิทยาลยับูรพา  จังหวัดชลบุรี 
- ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขา  วิทยาศาสตรศึกษา   

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
       ต าแหน่ง  :  ครู  วิทยฐานะ  ช านาญการ   

อายุ  :  41 ปี    
ปฏิบัติราชการ  :  7 ปี 10 เดือน 

       เลขที่ต าแหน่ง  :  318      
เงินเดือน  :  26,210 บาท    วิทยฐานะ : 3,500 บาท 

       วัน/เดือน/ปีบรรจุเข้ารับราชการ  :  16 พฤษภาคม 2556 
       ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       ปฏิบัติงานพเิศษ  :  งานระเบียบวินัยนักเรียน  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 

แสดงจ านวนวันลา  ประจ าปีงบประมาณ 2563  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

วัน/เดือน/ปี 

ท่ีลา 

ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

- 1 - 2 - - - - - - - 

รวม 1 - 2 - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น จ านวน.......3......ครั้ง   จ านวน......3......วัน 

 
 
 
 
 
 



 

1.2  ข้อมูลการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

           1.2.1 ปฏิบัติการสอน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น 
จ านวน
ห้อง 

จ านวน
ชั่วโมง / 
สัปดาห์ 

1 ว31241 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) ม.4 5 15 
2 ว32210 ความหลากหลายทางชีวภาพอ่างห้วยค้อ ม.6 2 2 
3 5ส จิตอาสา กิจกรรมสาธารณประโยชน ์ ม.4 1 1 
4 สวดมนต์ สวดมนต์ ม.4 1 1 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด ม.1 1 1 
6 กิจกรรมชุมนุม ชุมนุมชีววิทยา ม.4-6 15 คน 2 

รวม 22 คาบ 
 

           1.2.2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีปฏิบัติ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

ท่ี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม ชั้น / ห้อง 
จ านวน
นักเรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5ส จิตอาสา ม.4/5 30 30 0 
2 สวดมนต์ ม.4/5 30 30 0 
3 ยุวกาชาด ม.1/8 15 15 0 
4 ชุมนุมชีววิทยา ม.4-6 15 15 0 

 

 1.2.3 ปฏิบัติหน้าท่ีครูท่ีปรึกษา 

ชั้น / ห้อง 
จ านวนนักเรียน 

รวมท้ังสิ้น (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4/5 5 25 30 
          

    1.2.4  งานพิเศษในโรงเรียน  ได้แก่ 
ท่ี งาน ต าแหน่งงาน 
1 ส านักงานรองผู้อ านวยการและกจิการนักเรียน ผู้ช่วย 
2 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ผู้ช่วย 
3 งานเวรดูแลประจ าวันและตรวจจุดเสี่ยง ผู้ช่วย 
4 งานป้องกันและป้องปรามยาเสพติด ผู้ช่วย 

5 งานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 รองหัวหน้าระดับ 

6 งานวิจัยสถาบันและงานวิจัยในช้ันเรียน ผู้ช่วย 

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ยุวกาชาด  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้น ายุวกาชาด 



 

1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        

1.3.1  จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้  ดังนี้ 
ท่ี รหัสวิชา สาระการเรยีนรู้/รายวิชา ระดับชั้น จ านวน/แผน 
1 ว31241 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  (ชีววิทยา) ม.4 25 

 

1.3.2  ผลิตสื่อ/นวัตกรรม  จ านวน   4  ช้ิน  ได้แก่ 
ท่ี ชื่อสื่อ/นวัตกรรม จ านวน (ชิ้น) 
1 เพาเวอรพ์อยรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  (ชีววิทยา)  รหัสวิชา ว31241 1 
2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  (ชีววิทยา) 1 
3 คลิปวีดีโอการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  (ชีววิทยา) 1 
4 สื่อสิง่ประดิษฐ์  เรื่อง  โครงสร้างของสารพันธุกรรม 1 

 

1.3.3  จัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ (เศรษฐกิจพอเพียง) ได้แก่ 

หน่วยท่ี เรื่อง 
จ านวน
ชั่วโมง 

1 ยีนและโครโมโซม 2 
 

1.3.4  จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  จ านวน    1    เรื่อง  ได้แก่ 
ท่ี เรื่อง ระดับชั้น 
1 การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปญัหาพนัธุศาสตร์ของ         

เมนเดล ด้วยตารางพันเนตต์ วิชาชีววิทยา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
ม.4 

 

1.3.5  การน า/มอบหมายงาน นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า/ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจ านวนครัง้ดังนี ้
ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่อง จ านวนครั้ง 
1 ชุมชนของตัวเอง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1 

 

1.3.6  เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน จ านวน   -   ครั้ง     ได้แก่ 
ท่ี วัน /เดือน / ปี ชื่อวิทยากร เรื่อง / หัวข้อ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3.7  รูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีครูใช้ คือข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
     √ การอธิบาย                 √ การสบืสวนสอบสวน 
     √ การสาธิต / ทดลอง       √ กลุ่มสืบค้นความรู ้
     √ การใช้เกมประกอบ       √ กลุ่มสัมพันธ์ 
  สถานการณ์จ าลอง       √ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
     √ กรณีตัวอย่าง        √ ความคิดรวบยอด 
  บทบาทสมมุต ิ     อริยสจั 4 
  การแก้ไขสถานการณ์       √ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  โปรแกรมส าเร็จรูป    การทัศนะศึกษานอกสถานที ่
  ศูนย์การเรียน     การเรียนรูจ้ากห้องสมุด 
  ชุดการสอน     การพัฒนากระบวนการคิด 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน    การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  โครงงาน        √ การอภิปรายกลุม่ย่อย 
              √     การถามตอบ              การแก้ปัญหา 

          อื่น ๆ ระบุ............                                         อื่น ๆ ระบุ……………………...… 
สรุป  จ านวนรูปแบบ / วิธีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้        12         วิธี 
 

1.3.8  สภาพการปฏิบัติงานสอน  เขียนเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงที่ท่าน
ปฏิบัติอยู่  (ตอบได้มากกว่า 1) 

ท่ี รายการปฏิบัติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

1 ตรงตามวุฒิ/สาขาวิชาที่จบการศึกษา √     
2 ตรงตามความถนัด √     
3 ตรงตามประสบการณ์การสอน √     
4 ตรงกบัความรู้ความสามารถ √     
5 ตรงกบัความต้องการ/ความสนใจ √     
 

1.3.9  การพัฒนาตนเอง  (การเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการ  /  การเข้าร่วมอบรม  /  ประชุมสมัมนา  / 
ศึกษาดูงาน  ฯลฯ) 
ท่ี วัน /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด หลักฐาน 

1 
28 มกราคม 

2564 

การอบรมหลกัสูตรอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ส าหรับครมูัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

Coding for Grade 7-9 
Teacher (C4T-4) รหสัหลักสูตร 

63021 จ านวน 24 ช่ัวโมง 

จังหวัด
มหาสารคาม 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สถาบันสง่เสรมิการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เกียรติ
บัตร 

√ 



 

ท่ี วัน /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด หลักฐาน 

2 
1 กุมภาพันธ์ 

2564 

กิจกรรมโครงการการพฒันา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  

ด้านการจัดการเรียนรู้ บรูณาการ
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

(COVID19) ด้วยหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
“ภายใต้กิจกรรมการพฒันา
วิชาชีพครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ประจ าปี 2563”  
ต าแหน่ง Buddy Teacher 

โรงเรียนนา
เชือกพิทยา

สรรค์ 
จังหวัด

มหาสารคาม 

ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภาร่วมกบั
บริษัทเชฟรอน

ประเทศไทยส ารวจ
และผลิต จ ากัด และ
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วย
สะเตม็ศึกษาของ
องค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

(SEAMEO  
STEM-ED) 

เกียรติ
บัตร 

      
สรุป การพัฒนาตนเอง  จ านวน    2   ครั้ง  จ านวน    3    วัน คิดเป็น    30   ช่ัวโมง    

น ามาขยายผล....1.....ครัง้ 
 

1.3.10  การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น / เกียรติประวัติท่ีปรากฏ                  
ต่อสาธารณชนด้านสถานศึกษา / ครู / นักเรียน 

 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานท่ีมอบ หลักฐาน 
1     

 
1.3.11  การได้รับเชิญเป็นวิทยากร / กรรมการตัดสินภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ท่ี วัน / เดือน / ปี รายการ / เรื่อง หน่วยงานท่ีเชิญ หลักฐาน 
1     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4  ผลการปฏิบัติงาน 
1.4.1  การปฏิบัติหน้าท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2563  ปรากฏผลดังนี้  

ท่ี รายวิชา ห้อง 
จ านวน
ผู้เรียน 

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

1 ว31241 4/4 38            
2 ว31241 4/5 30            
3 ว31241 4/6 42            
4 ว31241 4/7 36            
5 ว31241 4/8 35            

  
 1.4.2  การปฏิบัติงานหน้าท่ีพิเศษ  ปรากฏผลดังนี้ (หลกัฐานปรากฏในภาคผนวก) 
               1)  ฝ่ายวิชาการ 

1.  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยสถาบันและงานวิจัยในช้ันเรียน 
2.  ปฏิบัติหน้าที่ครสูอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3.  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ   
     เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสูก่ารบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
4.  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียนและจัดระเบยีบนักเรียน 
     กิจกรรมวันปฐมนเิทศ  ภาคเรียนที่ 2/2563 
5.  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการควบคุมห้องสอบกลางภาคและปลายภาค 

        สรุปได้ว่า   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน      √ ดี       พอใช้           ปรับปรงุ 
 

       2)  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
1.  การเยี่ยมบ้านนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5                                          
2.  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันพฤหัสบด ี
3.  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ.....5.....ครั้ง   
4.  ร่วมการประชุมผูป้กครองนักเรียน.....1.....ครั้ง 
5.  ปฏิบัติหน้าที่น าเสนอรายช่ือนกัเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
     ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
6.  อื่นๆ 

  สรุปได้ว่า   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน      √ ดี       พอใช้           ปรับปรงุ 
 

       3)  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
1. ปฏิบัติงานหน้าทีเ่วรหน้าประตูทิศตะวันออก  ประจ าวันพุธ 

  2. อื่นๆ  
สรุปได้ว่า   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน      √ ดี       พอใช้           ปรับปรงุ 
 



 

4)  ฝ่ายอ านวยการและบุคลากร 
1.  ปฏิบัติงานหน้าที่ กรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 
     ภายนอกรอบสี ่

    2.  อื่นๆ 
        สรุปได้ว่า   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน      √ ดี       พอใช้           ปรับปรงุ 

5)  ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    1.  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2563 

          2.  อื่นๆ 
        สรุปได้ว่า   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน      √ ดี       พอใช้           ปรับปรงุ 
1.5  ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน) 

ตาราง  แสดงรอ้ยละของระดบัการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน 

กิจกรรม 
ระดับการประเมิน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1.  ครูแจ้งผลการเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบอย่างชัดเจน √     
2.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนกุและน่าสนใจ √     
3.  เนื้อหาที่สอนทันสมัยเสมอ √     
4.  ครูใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย √     
5.  ครูใช้ค าถามซักถามนักเรียนบ่อยๆ √     
6.  ครูประยุกตส์าระที่สอนเข้ากับเหตกุารณ์ปจัจบุัน/สภาพแวดล้อม  √    
7.  ครูส่งเสรมินักเรียนได้ฝึกปฏิบัตจิริง มกีารจัดการ และการแก้ปญัหา √     
8.  ครูให้นักเรียนฝึกกระบวนการคิด คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์    √    
9.  ครูส่งเสรมิให้นักเรียนท างานร่วมกันทั้งเป็นกลุม่และรายบุคคล √     
10. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  √    
11. ครูมีการเสริมแรงให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  √    
12. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนซักถามปัญหา √     
13. ครูคอยกระตุ้นให้นกัเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ √     
14. ครูสอดแทรกคุณธรรมและค่านิยม  12  ประการในวิชาที่สอน  √    
15. ครูยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียนที่ต่างไปจากคร ู √     
16. นักเรียนมสี่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน  √    
17. ครูมีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลายและยุติธรรม √     
18. ครูมีความตั้งใจในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  √     
19. บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจาของครเูหมาะสม  √     
20. ครูเข้าสอนและออกช้ันเรียนตรงตามเวลา √     

 



 

จากผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน  พบว่าอยู่ในระดับ 
√  มากที่สุด           มาก      ปานกลาง          น้อย    น้อยที่สุด 

 

1.6  การประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(เขียนเครือ่งหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินด้านขวามือ) 

ดัชนีชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 

1.  การวิเคราะห์ มาตรฐานฯ   
    และตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้
     (ระดับ 4  มี  5 ข้อ 
      ระดับ 3  มี  4 ข้อ 
      ระดับ 2  มี  3 ข้อ 
      ระดับ 1  มี  1-2 ข้อ) 

√    1.  มีการระบุตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้
2.  มีการวิเคราะห์ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้แยกออก          
    เป็น 3  ด้าน  คือ  ความรู้  เจตคติ  ทกัษะ  (KPA) 
3.  มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรียนรู ้
4.  สอดคล้องกบัผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
5.  ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 

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

√    1.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นข้ันตอน 
2.  แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้มี 
     องค์ประกอบครบ 4  ด้าน  (แลกเปลี่ยน     
     ประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้      
      น าเสนอความรู้  ปฏิบัติ / ประยุกต์ใช้) 
3.  มีความเหมาะสมกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.  มีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      ทั้ง 3 ด้าน (ความรู้ เจตคติ ทักษะ) 
5.  สามารถปฏิบัติได้จริง 

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

√    1.  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
2.  มีความหลากหลายในการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
3.  มีการก าหนดบทบาทและกจิกรรมอยา่ง ชัดเจน 
4.  ปฏิบัติจริง 
5.  ผู้เรียนสนุกสนาน เกิดการเรียนรู ้

  



 

ดัชนีชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 

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

√    1.  มีการประเมินผลการเรียนในแตล่ะแผน        
2.  มีการก าหนดวิธีการประเมินผลหลากหลาย 
3.  วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     การเรียนรู ้
4.  ปฏิบัติจริง 
5.  น าผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู ้

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

√    1.  มีการใช้สื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู ้
2.  มีการก าหนดข้ันตอนหรือวิธีการใช้สื่อ     
     หรือแหลง่เรียนรู้  
3.  มีการใช้สื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งการเรียนรู ้
     เหมาะสมกับกจิกรรมการเรียนรู ้
4.  มีสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู ้
5.  มีการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหลง่เรียนรู้ 

 
สรุป : การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้นี้ อยู่ในระดับคุณภาพ    ระดับดีมาก               
 

เกณฑ์การตัดสิน 
  4     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก  หรือพอใจมากที่สุด 
   3     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี  หรอืพอใจมาก 
  2     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง หรือพอใจพอใช้ 
  1     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปรบัปรุง  หรอืไมพ่อใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.7 ผลการประเมินผู้เรียน 
      ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

วิชา ชั้น 
จ านวนนักเรียน  

(คน) 

ผลการประเมิน (คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ว31241 ม.4/4 38     
ว31241 ม.4/5 30     

ว31241 ม.4/6 42     

ว31241 ม.4/7 36     

ว31241 ม.4/8 35     

รวม 181     

ร้อยละ 100     

 
ผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

วิชา ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ว31241 ม.4/4 38     
ว31241 ม.4/5 30     
ว31241 ม.4/6 42     
ว31241 ม.4/7 36     
ว31241 ม.4/8 35     

รวม 181     
ร้อยละ 100     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

วิชา ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ว31241 ม.4/4 38     
ว31241 ม.4/5 30     
ว31241 ม.4/6 42     
ว31241 ม.4/7 36     
ว31241 ม.4/8 35     

รวม 181     
ร้อยละ 100     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ตอนที่ 2  :  ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษา 
 

ค าชี้แจง   
1. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  มาตรฐานที่ 1-3 
2. มาตรฐานที่ 1-3  ประเมินผลแล้วจะไดผ้ลระดับคุณภาพตัวบ่งช้ี/มาตรฐาน 
     แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดบัคุณภาพ 

เกณฑ์การตัดสิน 
  5     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

4     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดเีลิศ 
   3     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับด ี

   2     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  1     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับก าลงัพัฒนา 
 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/

มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

 /    

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ   
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

/     

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  /    
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร /     
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา /     
6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ /     

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด /     

      2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย /     
      3)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย /     
      4)   สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม /     

คะแนนรวม 40 8    
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 

(คะแนนรวมท้ังหมด/10) 
48/10 = 4.8 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 



 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................... 
..................................................................................................................................... ............................... 
 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/

มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 
2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน /     
2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา /     
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน  
      ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุม่เป้าหมาย 

/     

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ /     
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้ 
      อย่างมีคุณภาพ 

/     

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
      และการจัดการเรียนรู ้

/     

คะแนนรวม 30     
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 

(คะแนนรวมท้ังหมด/6) 
30/6 = 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ...................................... 
......................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... .......................................... 
 
 



 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/

มาตรฐาน 
5 4 3 2 1 

3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ  
      และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

/     

3.2  ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้ /     
3.3  มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก /     
3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  
      และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

/     

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบั 
      เพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้ 

/     

คะแนนรวม 25     
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3  

(คะแนนรวมท้ังหมด/5) 
25/5 = 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................. ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
 
 

   ลงช่ือ            ผู้รายงาน 
    (นางสาวรัศมี  เทียมแสง) 

ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ช านาญการ 

 
ลงช่ือ     ผู้รบัรอง  ลงช่ือ    ผู้รบัรอง 
       (นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศัย)         (นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานวิชาการ 

  
 

          ลงช่ือ            ผู้รับรองรายงาน 
    (นางปราณี   รัตนธรรม) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

                                 

ภาคผนวก  ข 
ภาพการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



                                                        

ข้อมูลการปฏิบัตหิน้าท่ี งานหน้าท่ีพิเศษ

 ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี
 ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4/5
 รองหัวหน้าระดบัชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4
 งานกิจการนกัเรยีน
 งานอื่น  ที่ได้รบัมอบหมาย

 
 

 
 



                                                        

        :                             

          :                                                      4-6  
                                                        

การสร้างและหรอืพฒันาสือ่ เทคโนโลยีทางการศกึษาและแหล่งเรียนรู้

บทเรียนออนไลน์ (e-learning) เป็นนวัตกรรมการเรียนที่สร้างสรรค์ ที่ผูเ้สนอขอรบัการประเมิน
ได้ด าเนินการสร้างเพือ่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เข้าถึงได้ที่ https://np.thai.ac/  

 
 



                                                        

ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน (ลักษณะของครู)

 
 

                                                        

 หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม  

 
 

 



                                                        

ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน (ผลงานนักเรียน)

                            
                             

                       
                              

 
 
 
                                                        

ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน (เรียนออนไลท์)

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ 

 
 
 
 
 



 

  

 
 

ค าสั่งโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
ท่ี ๑๑๘๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย PLC 
ภาคเรียนท่ี ๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

************************************** 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒ ) พุทธศักราช 

๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมสีิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีร่ัฐต้องจัดให้อยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และในมาตรา ๒๒ ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พฒันาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะตอ้งแสวงหาวิธีการทีจ่ะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว นวัตกรรมใหม่ที่ครสูามารถน ามาใช้ในการจัด   การเรียนการสอน คือ 
Professional Learning Community (PLC) 
          Professional Learning Community (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยรวมตัว
กัน ท างานเป็นกลุม่หรือเป็นทมี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ท าหน้าที่ครูเพื่อศิษย์  
          เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดบัคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบเตม็
ประสิทธิภาพ    งานนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มบรหิารงานวิชาการ  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพฒันาการเรียนการสอน  เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาด้วย PLC  ดัง
รายละเอียดที่แนบ          

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายด้วยความเอาใจใส่และเกิดผลดีต่องาน
ราชการต่อไป 
              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

                          สั่ง   ณ     วันที่   ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

( นางปราณี  รัตนธรรม ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

 
 
 

 

 



 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ท่ี ๑๑๘๑ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย PLC 

ภาคเรียนท่ี ๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ   
     มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะแนวทางการด าเนินงาน  และแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเ่กิดข้ึนใหเ้ป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย  ประกอบด้วย 

๑. นางปราณี  รัตนธรรม             ผู้อ านวยการโรงเรียน                     ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง     รองผู้อ านวยการ        รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวกุสมุา โรจนกร            รองผู้อ านวยการ                   กรรมการ 
๔. นางสาวไผ่ลอ้ม บุษมงคล       รองผู้อ านวยการ                   กรรมการ  

     ๕. นางพิชญ์สิรี   พิไลวงศ์            ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการ      กรรมการ 
๖. นายไพบูลย์  ลือทองจกัร         ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการ      กรรมการ 

     ๗. นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ       ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการ      กรรมการ 
     ๘. นางมนทกานต์ ค ายา       ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการ      กรรมการ 

๙. นายประจักษ์  อะนันทา          ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ    กรรมการและเลขานุการ 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  

 มีหน้าที่ ด าเนินงานการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community ) : PLC  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
      ๑. นายประจักษ์  อะนันทา         ครู  ปฏิบัติหน้าที่   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
      ๒. นางวชิรภรณ์  เทียบเพชร์       คร ู      กรรมการ 
      ๓. นางสาวสิรินทรา มาศวรรณา   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
๓.  คณะกรรมการสมาชิกกลุ่ม PLC  บทบาทผู้บริหาร (Administrator) และผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) ประกอบด้วย 
      ๑. นางปราณี รัตนธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหาร (Administrator) 
      ๒. นางสาวจันทรเ์พญ็  ทองดวง        รองผู้อ านวยการ   ผู้บริหาร (Administrator) 
      ๓. นางสาวกุสุมา โรจนกร               รองผู้อ านวยการ            ผู้บริหาร (Administrator)   
      ๔. นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล        รองผู้อ านวยการ            ผู้บริหาร (Administrator)   
      ๕. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา              ศึกษานิเทศก์ สพม. 26 ผู้เช่ียวชาญ (Expert) 
      ๖. นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์ สพม. 26 ผู้เช่ียวชาญ (Expert) 
๔.  คณะกรรมการสมาชิกกลุ่ม PLC บทบาทครูผู้สอน (Model Teacher) ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy 
Teacher)  และหัวหน้าระดับชั้น (Mentor) 

 มีหน้าที ่ ด าเนินการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) : PLC  ประกอบด้วย 

 



 

๔.๔ กลุ่ม PLC ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ท่ี ครูผู้สอน(Model Teacher) ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) หัวหน้าระดับชั้น(Mentor) 
๑ นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน นางสาวอุษณารมณ ์บุญตาแสง นางธรรมภรณ์ ปักกาเร 
๒ นายเสถียร  ทามแก้ว นางสาววรงค์พร  จันทะสาร นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน 
๓ นายสุขประชัย ค ายานุกูล นางสาวรัศมี  เทียมแสง นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน 
๔ นางสาวรัศมี  เทียมแสง นายสุขประชัย ค ายานุกูล นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน 
๕ นางสาวอุษณารมณ ์บุญตาแสง นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน 
๖ นายวรัทภพ ศรีวรรณะ นายไพบูลย์ ลือทองจักร นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน 
๗ นางอรุณี  มะทิตะโน นายจักฤษณ์ นามภักดี นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน 
๘ นางสาวกวิสรา วงษ์แก้ว นางสาวธัญญาณี ดีพลงาม นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน 
๙ นางสาวจริาวรรณ  ภูวนารถ นายวีรศักดิ์ จันเสนา นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน 

 
๕. คณะกรรมการประเมินและสรุปรายงานผล  
    มีหน้าที่ ประเมินและสรุปรายงานการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
      ๑. นายประจักษ์  อะนันทา         ครู  ปฏิบัติหน้าที่   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
      ๒. นางวชิรภรณ์  เทียบเพชร์       คร ู      กรรมการ 
      ๓. นางสาวสิรินทรา มาศวรรณา   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

           
     
 

ค าสั่งโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
ท่ี   ๑๑๔๔    / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   

………………………………………………………………………………………..        

   ด้วยในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีการก าหนดขอบข่ายโครงสร้างการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาระยะปานกลาง (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ตลอดทั้งให้สอดคล้องกบันโยบายและจุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการยกระดบัคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการปฏิบัตงิานโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งได้มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัตงิานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และถือเป็นเครื่องมือในการยกระดับการบรหิาร
จัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มมีาตรฐานการปฏิบัตงิานอยา่งเหมาะสม จึงได้มกีารก าหนดขอบข่ายงาน
และปรับปรงุโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาเป็นการภายใน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสทิธิผลต่อผูเ้รียน 
   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียน นาเชือกพทิยาสรรค์ ได้ก าหนดให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่ให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ตลอดทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ
การท างาน ใหส้อดคล้องกบัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิานของครู บุคลากรทางการศึกษา ส่งผลดี
ต่อการพฒันาสถานศึกษา จึงแต่งตัง้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัตหิน้าที่กรรมการ
บรหิารงานกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ค าสั่งนี ้
   

  ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนีป้ฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจจริง
และรบัผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อทางราชการสืบไป 
  

   ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ๒๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  
  

         สั่ง ณ วันที่ ๒๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
     ลงช่ือ 
                 (นางปราณี  รัตนธรรม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 

 

 

 



 

รายละเอียดแนบท้ายคาสั่ง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
ท่ี ๑๑๔๔ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ปีการศึกษา  
๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
……………………………………………………………………………………….. 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑..๑  นางปราณี  รัตนธรรม   ประธานกรรมการ 
๑..๒  นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง    รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นางกุสมุา       โรจนกร    กรรมการ 
๑..๓ นางสาวไผล่้อม          บุษมงคล    กรรมการ 
๑..๔  นายไพบูลย ์ ลือทองจักร                         กรรมการ 
๑.๕  นางพิชญส์ิร ี พิไลวงศ์                            กรรมการ 
๑.๖  นายบริพฒัน์   ศิริเลิศ     กรรมการ 
๑.๗  นางมนทกานต์  ค ายา     กรรมการ 
๑.๘  นางสฐาปณีย์    โสภณอดิศัย   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๙  นางรัชนี      เปาะศิร ิ    กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๐ นางสาวธัญญาณี   ดีพลงาม    กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

      หน้าที่  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทกุฝ่ายให้เป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย 
 ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
  ๒.๑ นางสฐาปณีย์  โสภณอดิสัย 
 หน้าท่ี  ๑. วางแผนและจัดโครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของบคุลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อใหเ้หมาะสมกบัศักยภาพของบุคคลกอ่ให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา 
           ๒. มอบหมายหน้าที่คอยติดตามก ากบัดูแล ให้ค าปรึกษาแกบุ่คลากรตามโครงสร้างใน
ข้อ๑ เพื่อให้ปฏิบัติตามที่ได้รบัหมอบหมายด้วนความรบัผิดชอบอย่างเตม็ที่ ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรและนโยบายของสถานศึกษา 
          ๓. เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อพฒันาศักยภาพผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมาย
ตามนโยบายของคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ๔. เข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการกลุ่มบรหิารงานวิชาการเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ภายในสถานศึกษา 



 

      ๕ .ก ากับดูแลและใหก้ารนเิทศบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพือ่ให้การด าเนินงานตามโครงการและการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายที่
วางไว้  
  ๖. แจ้งนโยบายค าสั่งและข่าวสารข้อมูลจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการให้
บุคลากรในเกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทราบ 
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

        ๓. รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
                  ๓.๑ นางรัชนี  เปาะศิริ 
    หน้าที่  ๑ วางแผนด าเนินงานจัดกิจกรรมทางวิชาการและกจิกรรมเสริมด้านวิชาการเนื่องใน
วาระและโอกาสส าคัญทีเ่กี่ยวเนื่องกบักลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรณีที่
หัวหน้ากากลุ่มสาระฯ ติดภารกจิไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดห้รือตามที่ได้รบัมอบหมาย  
  ๓. ร่วมวางแผนพฒันาศักยภาพด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผูเ้รียนให้เกิดการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๔. ร่วมวางแผนและปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพือ่ให้การจัดกจิกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตรเ์กิดประสทิธิภาพสูงสุดในการจัดกจิกรรม
เสริมกระบวนการเรียนรูท้างด้านทกัษะทางวิทยาศาสตร์ใหเ้หมาะสมกบัพัฒนาการทางสงัคมทันต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับระดับช้ันของผู้เรียน  
  ๕ ร่วมประชุมวางแผนงานร่วมกบักลุม่สาระฯ และหน่วยงานองค์กรอื่นที่หัวหน้ากลุม่
สาระฯ มอบหมาย  
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

        ๔. งานแผนงาน / โครงการประจ ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   

  ๔.๑  นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศัย   ประธานกรรมการ 
   ๔.๒  นางรัชนี     เปาะศิริ    กรรมการ 
           ๔.๓   นางศศิธร    พาบุ              กรรมการ 
   ๔.๔   นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน  กรรมการ 
   ๔.๔  นางสาววิภาพร      แก่นนาค า   กรรมการ 
   ๔.๕  นางสาวธัญญาณี     ดีพลงาม   กรรมการและเลขานุการ  
 

 หน้าที่   ๑. จัดท าแผนปฏิบัติงาน / โครงการประจ าปี / ปฏิทินของกลุ่มสาระ  
           ๒. ประสานงานกบัหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเกี่ยวกบัการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  
           ๓. ประสานงานกบังานพสัดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาเกี่ยวกบัการเบิกจ่าย  
           ๔. สรุปประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้รับการอนุมัติ  



 

            ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย  
 

         ๕ .งานสารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
     ๕.๑  นางสาวจุรรีัตน์  เทียงค า     ประธานกรรมการ 
     ๕.๒  นางสาวกวิสรา  วงษ์แก้ว                    กรรมการ  
     ๕.๓  นางสาวธัญญาณี      ดีพลงาม   กรรมการและเลขานุการ 
  

  หน้าท่ี  ๑. ลงทะเบียนรบั-ส่งหนงัสือ  
           ๒. ตอบรบั-ส่งหนังสือราชการกบัองค์กรทั้งภายนอกและภายใน  
           ๓. จัดเกบ็เอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
           ๔. บันทึกการประชุมและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
           ๕. สรุปและประเมินผลการด าเนนิงานประจ าปี  
           ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย  
 

         ๖. เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                ๖.๑ นางสาวธัญญาณี     ดีพลงาม    เลขานุการ 
  ๖.๒ นางสาวจรุีรัตน์    เทียงค า     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

         ๗. งานสวัสดิการและการเงินกลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        ๗.๑ นางศศิธร    พาบ ุ              ประธานกรรมการ  
         ๗.๒ นางสาวกวิสรา  วงษ์แก้ว    กรรมการ 
         ๗.๓ นางสาวจิราวรรณ  ภูวนารถ    กรรมการและเลขานุการ 
     หน้าท่ี  ๑ จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เป็นปจัจบุัน  
             ๒. บริหารการจันจ่ายเงินภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแจ้งยอดรายรบั-รายจ่ายให้
สมาชิกทราบ  
             ๓. จัดสวัสดิการและบริการให้แก่บุคลากรในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
             ๔. จัดหาของขวัญ ของทีร่ะลึกเพื่อมอบให้แก่บุคลากรในกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผูท้ี่มาศึกษาดูงาน 
            ๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

         ๘. งานพัสดุครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ๘.๑  นางศศิธร    พาบุ             ประธานกรรมการ 
           ๘.๒  นายกิตติศักดิ์      สุมนนอก   กรรมการ    
   ๘.๓  นางฐปณีย์ดา    สัมฤทธ์ินรินทร์   กรรมการ 
   ๘.๔  นายธนูศิลป์  แสนมาโนช   กรรมการ 
   ๘.๕  นางสาววิภาพร  แก่นนาค า         กรรมการและเลขานุการ 



 
            

 หน้าที่  ๑. ควบคุมการจัดซื้อจัดหาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัด
จ้างวัสดุครุภัณฑ์  
          ๒. ตรวจรบัจัดท าทะเบียนควบคุม ดูแล จัดเก็บรักษา และตรวจสอบข้อมลูพสัด-ุ
ครุภัณฑ์ของกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน  
        ๓. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑท์ี่ได้รับการอนุมัติตามโครงการ  
       ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

  ๙. งานหลักสูตรและพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ๙.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
    ๙.๑.๑ นางรัชนี          เปาะศิริ   ประธานกรรมการ 
    ๙.๑.๒ นายยงยุทธ       วงผักเบี้ย   กรรมการ 
    ๙.๑.๓ นางสาววิภาพร  แก่นนาค า   กรรมการและเลขานุการ 
   ๙.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                    ๙.๒.๑ นายวีรศักดิ์       จันเสนา    ประธานกรรมการ 
    ๙.๒.๒ นางสาวชาริยา    แสนขอมด า   กรรมการ 
    ๙.๒.๓ นางสาวธัญญาณี  ดีพลงาม   กรรมการและเลขานุการ 
      หน้าท่ี  ๑. วางแผนด าเนินการด้านวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับหลกัสูตรสถานศึกษาและ
นโยบายที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  
              ๒. พัฒนากระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่
พัฒนาผูเ้รียนให้มีศักยภาพทางด้านวิชาการทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สามารถน าความรูพ้ื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในการเรียนในรายวิชาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
             ๓. ส่งเสรมิบุคลากรในกลุม่สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มุง่เน้นกระบวนการพฒันาศักยภาพของผู้เรียนทางดา้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลักสูตรสถานศึกษาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเหมาะสมกับยุค
โลกาภิวัฒนส์่งผลให้ผูเ้รียนมทีัศนคติที่ดีและมีความสุขในการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
              ๔. รวบรวมแผนการจัดการเรียนรูง้านวิจัยในช้ันเรียนและ SAR จากบุคลากรในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสง่ใหห้ัวหน้ากลุม่สาระ 
              ๕  ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
 

  ๑๐. งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
  ๑๐.๑ นางสฐาปณีย์    โสภณอดิศัย                             ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒ นางรัชนี    เปาะศิร ิ       กรรมการ   
  ๑๐.๓ นางศศิธร   พาบ ุ                                  กรรมการ 
  ๑๐.๔ นางสาวจริาวรรณ  ภูวนารถ                                 กรรมการ 
   ๑๐.๕ นางสาวจรุีรัตน์     เทียงค า        กรรมการ 



 

   ๑๐.๖ นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๐.๗ นางสาวธัญญาณี    ดีพลงาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      หน้าที่  ๑. จัดเกบ็และรวบรวมเอกสารข้อมูลสารสนเทศผลงานการจัดการศึกษาการพฒันา
ระบบงานเล่มสาระใหเ้ป็นระบบพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร     
              ๒. สรุปผลการด าเนินงานและการปฏิบัตหิน้าที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพไว้ใน
ฐานข้อมูลทีเ่ป็นระบบ 
              ๓.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

      ๑๑. งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               ๑๑.๑ นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน             ประธานกรรมการ  
                ๑๑.๒ นางปิยนาถ  ภิบาลจอมม ี   กรรมการ 
       ๑๑.๓ นายธนูศิลป์   แสนมาโนช     กรรมการ 
     ๑๑.๔ นางสาวนิศารัตน์   พวงเกตุ                             กรรรมการและเลขานุการ   
            หน้าที่  ๑.  รวบรวมข้อมลูสารสนเทศและกจิกรรมต่างๆของกลุม่สาระฯ  
                      ๒. จัดท าสารสนเทศของกลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                      ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย  
 

        ๑๒. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๑๒.๑ นายภัทรพล  ไปเจอะ     ประธานกรรมการ  
      ๑๒.๒ นายกิตติศักดิ์   สุมนนอก  กรรมการ 
  ๑๒.๓ นายพรชัย  นามภูษา  กรรมการ 
      ๑๒.๓ นายสาคร   แสนยากูล     กรรมการและเลขานุการ 
    หน้าที่  ๑. จัดแหลง่เรียนรูส้ าหรับการพฒันาศักยภาพด้านทักษะและกระบวนการเป็นแหล่ง
ค้นคว้าศึกษาความรู้เสริมด้วยตนเองส าหรับผู้เรียน  
         ๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นหอ้งสมุดและศูนย์สื่อเทคโนโลยีที่เป็นระบบจัดหาสื่อ
สารสนเทศ AE เพื่อให้ผูเ้รียนให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ส าหรบัผูเ้รียน  
         ๔. จัดป้ายนิเทศหมุนเวียนเสริมความรู้  
         ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ICT  
        ๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

    ๑๓.    งานประชาสัมพันธ์  / งานปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑ นางสาวรัศม ี เทียมแสง     ประธานกรรมการ 
  ๑๓.๒  ดร.สุขประชัย  ค ายานุกุล    กรรมการ   
  ๑๓.๓ นางสาวชัดชนพ  เนียมเล็ก   กรรมการ 



 

  ๑๓.๔ นางสาวจรุีรัตน์     เทียงค า   กรรมการ 
  ๑๓.๕ นางฐปณีย์ดา  สัมฤทธ์ินรินทร ์ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่  ๑. ประชาสมัพันธ์งานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  
          ๒. จัดรวบรวมเอกสารข้อมสูและภาพกจิกรรมของกลุ่มสาระเพื่อเผื่อแพร่ทางสีย ACT 
และเป็นข้อมลูส าหรบัที่พมิพ์ลงในวารสารโรงเรียน  
  ๔. เป็นพิธีกรด าเนินรายการเนื่องในงานหรอืกิจกรรมต่างๆของกลุม่เราระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย  
 

    ๑๔.  งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน / งานส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / O-Net  กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑๔.๑ นางศศิธร   พาบ ุ  ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๒ นางสาวปัทมาพร   นนทะสี    กรรมการ 
             ๑๔.๓ นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน   กรรมการ 
  ๑๔.๔ นายกิตติศักดิ์  สุมนนอก   กรรมการ 
  ๑๔.๕ นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย  กรรมการ 
   ๑๔.๖ นายภัทรพล   ไปเจอะ    กรรมการ 
  ๑๔.๗ นางสาวชาริยา  แสนขอมด า   กรรมการ 
  ๑๔.๘ นางสาวนิศารัตน์  พวงเกต ุ  กรรมการ  
                  ๑๔.๙ นางสาววิภาพร  แก่นนาค า  กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที่   ๑ .  ปรึกษาหารือวางแผนการด าเนินงาน  
  ๒. ค าเนินการจัดกิจกรรม  / จัดงานนิทรรศการโรงเรียน 
            ๓.  ด าเนินการจัดกจิกรรมก าหนดปฏิทินการจัตติวให้กบันักเรียน 
             ๔. รายงานผลการด าเนินงานให้ผูบ้รหิารทราบ  
             ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นคารที่ได้รบัมอบหมาย  
 

       ๑๕.  งานวัดผลและประเมินผล/คลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
               ๑๕.๑ นายวีรศักดิ์        จันเสนา   ประธานกรรมการ 
               ๑๕.๒ นางสุนสิา         สวัสดิ์ทอง   กรรมการ       
               ๑๕.๓ นางสาวชาริยา         แสนขอมด า   กรรมการและเลขานุการ 
         หน้าที่ ๑. รวบรวมคลงัข้อสอบและตรวจสอบสมุดบนัทึกการประเมินผลของครูกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                 ๒. ตรวจสอบและจัดท าบันทกึสถิติการประเมนิผลการเรียนรู้ในกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                 ๓. จัดท าบันทึกสถิติเพื่อสรปุสง่งานสารสนเทศของโรงเรียน  



 

                 ๔. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานของกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
                 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย  
                                    --------------------------------------------------------- 
  

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
เกียรติบัตร 

 
 
 

 



                                                        

ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

 
 
                                                        

ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

 
 
 



                                                        

ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

 
 
                                                        

ร่วมกิจกรรมแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) ระดับช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 4

ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

 
 
 
 
 

 



                                                        

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 
 
 
                                                        

งานอื่น  ท่ีได้รับมอบหมาย

                                                    

 
 



                                                        

งานอื่น  ท่ีได้รับมอบหมาย

 
 
 
                                                        

งานอื่น  ท่ีได้รับมอบหมาย

 


