
ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

นายพรชัย   นามภูษา
ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ

ครัง้ที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม
กระทรวงศึกษาธกิาร



ข้อมูลทั่วไป ผู้รับการประเมิน

ชื่อ  นายพรชัย   นามภูษา

ต าแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ครูช านาญการ

     สังกัด โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
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ชั่วโมงสอน ตามตารางสอน 18  ชั่วโมง 20 นาที

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น
จ านวน
ห้อง

จ านวนชั่วโมง / 
สัปดาห์

ภาคเรียนที่ 2
1 ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ม.2/1,2,3,4,5 5 12 ชั่วโมง 30 นาที
2 ก22908 กิจกรรมชุมนุม ม.2 1 1 ชั่วโมง 40 นาที
3 ก22915 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ม.2 1 1 ชั่วโมง 40 นาที
4 ก23926 กิจกรรมจริยธรรมสวดมนต์ ม.2 1 50 นาที
5 ก22912 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ม.2 1 50 นาที
6 ก22909 กิจกรรมลูกเสือ ม.3 1 50 นาที

รวม 10 18 ชั่วโมง 20 นาที



ข้อมูลการลา

วัน เดือน ปี

ที่ลา

ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

รวม

รวมทั้งสิ้น

แสดงจ านวนวันลา   (12 ตุลาคม 2563 – 31  มีนาคม 2564)  



การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. การถูกลงโทษทางวนัิย -

2.การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวชิาชีพ -

ไม่เคยถกูลงโทษ

ไม่เคยถกูลงโทษ



งานหน้าที่พิเศษ
สังกัดกลุ่มงานกิจการนักเรียน

- หัวหน้าส านักงานกลุ่มงานระเบียบวินัย
- หัวหน้างานเวรประจ าวัน
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



หัวหน้าส านักงานกลุ่มงานระเบียบวินัย

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

หัวหน้างานเวรประจ าวัน

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

กรรมการ
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานหน้าที่พเิศษ

ครูที่ปรึกษา ม. 2/1



ด้านการจัดการเรียนการสอน

ข้าพเจ้าออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัมีการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ Active Learning 

โดยมีการน านวตักรรม เทคโนโลยี แหลง่เรียนรู้ วดัและประเมินผลตามศกัยภาพของผู้ เรียนเพ่ือให้บรรลตุาม
มาตรฐานการเรียนรู้ นอกจากนีก้ารจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือวางแผนการสอนให้เกิดทกัษะแก่ผู้ เรียน  มี

บนัทกึหลงัแผน มีการวิเคราะห์เดก็เป็นรายบคุคล และเป็นพ่ีเลีย้งครูผู้ชว่ยจ านวน 2 คน นกัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 5 ปี โดยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าในเร่ืองของการวดัและประเมินผล การออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้ การเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้

“
“

Your Text  Here

Contents

การจดัการเรียนรู้ 



ด้านการจัดการเรียนการสอน

กลยทุธ์การเรียนรู้นัน้ ข้าพเจ้ารวบรวมสื่อประเภทคลิปวิดโิอ หรือ work shop ตา่ง ๆ ให้นกัเรียนได้เรียนรู้
และสร้าง Classroom เพ่ือให้นกัเรียนเข้าถงึและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา จดัหาสื่อเพ่ือประกอบการเรียนรู้แก่
นกัเรียนเช่น  โมเดลโครงสร้างมนษุย์ และฯ นอกจากนีย้งัมีการนิเทศการจดัการเรียนรู้ภายในกลุม่สาระฯ
ทกุปีการศกึษาอีกด้วย ท าให้นกัเรียนมีคณุภาพจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 มีผลการพฒันาคณุภาพ

เป็นไปตามคา่เป้าหมายที่สถานศกึษาก าหนด

“
“

Your Text  Here

Contents

การจัดการเรียนรู้ 



การจัดการเรียนการสอน



การจัดการเรียนการสอน







 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศกึษา และแหล่งการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ : google.com/site/chiwwithyatxnplay/1 

รวบรวมเทคนิคการสอนวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์
Line : Pornchainaja 

YouTube Chanel : รวบรวมสื่อการสอนประเภทวิดิโอ
Facebook Pornchai nampoosa : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อสอบชีววิทยา

Pornchai nampoosa

Facebook

pornchainaja

Line

ว 21 และ PLC 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Facebook fanpage

ตัวอย่างสื่อและแหล่งเรียนรู้



การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และ PLC ห้องเรียนพิเศษ

เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ใช้กระบวนการวิจัย

น าผลการพฒันา/วจิยัไปใช้

ให้ค าแนะน าการใช้
กระบวนการวจิยัเพื่อแก้ปัญหา

You can simply impress your 

audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations.  
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การบริหารจัดการชัน้เรียน



A B

C D

1. การบริหารจัดการชัน้เรียน

 2. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

3. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชัน้เรียน

การบริหารจัดการชัน้เรียน



ข้าพเจ้าและนักเรียนร่วมกันจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อให้ห้องเรียนสวยงาม 
สะอาด เอื้อต่อการเรียนรู้

การบริหารจัดการชัน้เรียน



การด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

ข้าพเจ้าด าเนินการจดัระบบดแูลช่วยเหลือผู้ เรียน
อยา่งเป็นระบบ  โดยการรู้จกัผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  

ด าเนินการคดักรองผู้ เรียนกลุม่เส่ียง เพ่ือประเมิน
พฤติกรรมผู้ เรียนและเฝ้าระวงัในกรณีเส่ียงเพ่ือ
แก้ปัญหาได้ทนัการณ์  มีการประชมุผู้ปกครองเพ่ือ
ชีแ้จงผลการเรียน และพฤติกรรมระหวา่งอยู่
โรงเรียนกบัท่ีบ้าน จดัท าโครงการซอ่มให้กบันกัเรียน
ที่มีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ ในทกุๆวนัจะโฮมรู
มเพ่ืออบรมคณุธรรม จริยธรรม และระเบียบวินยั 

นอกจากนีย้งัมีการวดัแววอาชีพเพ่ือให้นกัเรียนรู้จกั
ตนเองและค้นพบตนเอง

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน



ระบบดแูลช่วยเหลือผู้ เรียน

การส่งต่อ

รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล

การคัดกรองนักเรียน

การส่งเสริมนักเรียน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ดี เก่ง มีความสุข

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ



เยี่ยมบ้านนักเรียน

ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา

ชั้น / ห้อง

จ ำนวนนักเรียน
รวมทั้งสิ้น 

(คน)ชาย (คน) หญิง (คน)

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 10 26 36



เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย



กลุ่มสาระฯ น าโดยท่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เข้าอวยพรท่าน
ผู้อ านวยการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่



น านกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้าง และพฒันาเดก็
และเยาวชนรวมพลคนท าดี 

น านกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันวันมาฆบูชา

ณ วัดกุดรังสทุธาราม



น าลกูเสือ ม.3 บ าเพ็ญประโยชน์ โดยท าความสะอาด 
เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้



ตัวแทนงานกิจการนักเรียน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูล เกี่ยวกบัการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กบันกัจิตวิทยา ส านกังานเขตฯ นักพัฒนาสังคมฯ และเจ้าหน้าทีก่ระทรวงสาธารณสุข



เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวันคริสมาต เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ



เข้าร่วมกิจกรรม กฬีาสภีายใน



เข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ และท าบญุตกับาตรอาหารแห้ง 

ณ ที่ว่าการอ าเภอนาเชือก



ขอบคุณ และสวัสดีครับ


