
บทที่ ๑ 

ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน 

 

1.1 ประวัติส่วนตัว  ข้าพเจ้า  นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์  

  เกิดวันที่  ..๓....  เดือน  ......ธันวาคม..........  พ.ศ. ......

๒๕๐๕.............. ปัจจุบันอายุ  .....๔๙........ ป ี

 

1.2 ประวัติการท างาน 

     ปัจจุบันท าการสอนช้ัน.............ประถมศึกษาปีที่ ๓/

๑.................. 

 

1.3 ประสบการณ์สอน........๒๕...... .ป ี  ได้รับการพัฒนาวิชาที่

สอน  จ านวน.....๑๑๖....... ช่ัวโมง 

     ครั้งที่ 1  เรื่อง..การใช้นวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตฯ..  จ านวน...๑๖   ช่ัวโมง 

     ครั้งที่ 2  เรื่อง..การออกแบบการเรียนรู้ตามแนว Backword 

Design..  จ านวน...๘   ช่ัวโมง 

     ครั้งที่ 3  เรื่อง....ส่ือมวลชนศึกษาส าหรับครู ครั้งที่ ๒ .  จ านวน..

๒๔  ช่ัวโมง 

     ครั้งที่ 4  เรื่อง.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทาง

หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑.   

                              จ านวน..๘  ช่ัวโมง   

     ครั้งที่ 5  เรื่อง..... การจัดท าสาระท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตร

ระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด  

                                 จ านวน..๘  ช่ัวโมง 

     ครั้งที่ 6  เรื่อง..... การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training   

จ านวน   ๒๔  ช่ัวโมง 

     ครั้งที่ 7  เรื่อง..... การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง  ข้ัน

ความรู้เบื้องต้น   

                                จ านวน.. ๓๖   ช่ัวโมง 



 

1.4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย(นอกเหนือจากการเรียนการสอน) 

       1.4.1  หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน 

1.5 ผลงานดีเด่น (ครูดีเด่น  นวัตกรรม วิจัย นักเรียน) 

 - 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่รับผิดชอบ 

2.1 ตารางแสดงจ านวนนักเรียนแยกเป็นรายช้ันที่สอน 

ช้ัน 

จ านวนนักเรียน 

จ านวน

ห้องเรียน 

ใน

เขต

พื้นที่

บริการ 

นอก

เขต

พื้นที่

บริการ 

หมาย

เหต ุ

ชาย หญิง รวม คน คน 

ป. ๓/๑ ๑๙ ๒๒ ๔๑ ๑ ๒๒ ๑๙  

 

2.2  ตารางร้อยละของนักเรียนที่รับผิดชอบ ที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

ระดับช้ันที่สอน 
ร้อยละของนักเกรียนที่

มีน้ าหนักตามเกณฑ ์

ร้อยละของนักเรียนที่มี

ส่วนสูงตามเกณฑ ์

ป. ๓/๑ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

2.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนที่รับผิดชอบ ปีที่  ๓/๑   

ปีการศึกษา....๒๕๕๔ 

ระดับช้ัน ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ

ฯ 

สุข

ศึกษา 

ศิลปะ การ

งานฯ 

อังกฤษ 

ป. ๓/๑ 75.24 70.46 70.88 74.31 

 

66.46 83.34 65.02 73.12 71.46 

 

 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 3 ข้ึนไป จ าแนกตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 



จ านวน 

นักเรียน

ท้ังหมด 

ภาษาไทย คณิต วิทย ์ สังคม ประวัติ

ฯ 

สุข

ศึกษา 

ศิลปะ การ

งาน

ฯ 

อังกฤษ 

ป. ๓/๑ ๔๑ ๒๘ ๒๒ ๒๓ ๓๑ ๑๓ ๔๑ ๑๙ ๔๑ ๒๒ 

 

 

ระดับช้ั

น 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน .5-2.5 ข้ึนไป จ าแนก

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

นักเรีย

น

ท้ังหม

ด 

ภาษาไท

ย 

คณิ

ต 

วิท

ย์ 

สังค

ม 

ประวั

ติฯ 

สุข

ศึกษ

า 

ศิลป

ะ 

กา

ร

งา

นฯ 

อังกฤ

ษ 

ป. ๓/๑ ๔๑ ๑๔ ๒๐ ๑

๙ 

๑๑ ๒๙ - ๒๓ - ๒๐ 

 

ระดับช้ั

น 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 0, ร, มส. ข้ึนไป 

จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

นักเรีย

น

ท้ังหม

ด 

ภาษาไท

ย 

คณิ

ต 

วิท

ย์ 

สังค

ม 

ประวั

ติฯ 

สุข

ศึกษ

า 

ศิลป

ะ 

กา

ร

งา

นฯ 

อังกฤ

ษ 

ป. ๓/๑ ๔๑ - - - - - - - - - 

 

2.4 นักเรียนที่รับผิดชอบ  นับถือศาสนาพุทธ.   41    คน       

ศาสนาอื่นๆ   -     คน 

2.5  นักเรียนที่รับผิดชอบ เป็นนักเรียนในเขตบริการ จ านวน 22 

คน  นอกเขตบริการ  จ านวน 19  คน 

2.6  นักเรียนพิเศษเรียนร่วม จ านวน   2   คน ได้แก ่

        2.6.1  เด็กชายณัฐวุฒิ   ดวงจินดา   บกพร่องด้านการเรียนรู้    

ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ 

        2.6.2  เด็กชายธนพล    อุบลน้อย   บกพร่องด้านการเรียนรู้    

การเขียน และการคิดค านวณ 



2.7 นักเรียนที่รับผิดชอบ ได้รางวัล(ท าช่ือเสียงให้โรงเรียน) ได้

แก่........... 

- เด็กหญิงจิณณพัต  เอี่ยมศร ี

- เด็กหญิงชุติรัตน์   พรหมเทพ 

- เด็กชายพจนันท์   ประสิทธ์ิสัชฌุกร 

       ไดร้างวลั....การร้องเพลงคุณธรรม............................ประเภท

...............ทีม......................... 

        ระดับ.....................ป. 1 -3..............................  จ านวน 

........3....... คน 

2.8 จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ..........2.............คน 

       1. ช่ือ  เด็กชายปณิธาน  แสนใจธรรม      ปัญญาเลิศด้าน

คณิตศาสตร ์

       2. ช่ือ  เด็กหญิงธนัชพร  พู่วณิชย์             ปัญญาเลิศด้าน

ภาษาไทย 

 

2.9 จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ...........

5.............คน 

        1.  เด็กชายศราวุฒิ               ดวงจินดา 

        2   เด็กชายธนพล                อุบลน้อย 

        3.  เด็กชายวัตนุพงษ์            นุ้ยสงค์ 

        4.  เด็กชายวราพงษ์             ศรีศาสนา 

        5.  เด็กหญิงสุวิมล               ย่ิงยุทธ 

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียนที่รับผิดชอบ 

      3.1  ระดับการศึกษา  ส่วนใหญ่..........ประถมศึกษา......... 

     3.2  ร้อยละของอาชีพ  

             เกษตรกร  ร้อยละ...............๗๓.๘๐ 

         รับจ้าง  ร้อยละ............๔.๗๖  

   ข้าราชการ...........๒.๓๘ 

   อื่น ๆ  .................๑๙.๐๖ 

     3.3  ร้อยละของสถานภาพ  

           อยู่ด้วยกนั  รอ้ยละ................๗๖.๑๙. 



           แยกกนัอยู่  ร้อยละ..........๑๖.๖๗ 

            หย่าร้าง     ร้อยละ........-  

                ถึงแก่กรรม.....ร้อยละ ๗.๑๔ 

     3.4  รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว  ต่อปี  เป็นเงิน.........๗๒,๐๐๐..บาท  

 

4. ข้อมูลทรัพยากร ( จ านวน สื่ออุปกรณ์  เครื่องอ านวยความสะดวกใน

ห้องเรียนหรือที่รับผิดชอบ) 

      4.1  คอมพิวเตอร์  จ านวน ..-..  เครื่อง  

     4.2  โทรทัศน์เพื่อการศึกษา.... 1....  เครื่อง 

 

5. ข้อมูลชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่น านักเรียนไปค้นคว้า  หาความรู้ 

     5.1  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน...........วัด/ตลาด/สระน้ า/สวนยางพารา

,ปาล์มและผลไม้/ฟาร์มหมู-ไก่ 

      5.2  ลักษณะ/สภาพของชุมชน ......ชนบทกึ่งเมือง.... 

     5.3  ชุมชนให้ความร่วมมือ..........ค่อนข้างดี......  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๒ 

สภาพการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 



 

1. วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของผู้รายงานในปีการศึกษา  2554 

          นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้อ่านออก  เขียนได้  คิด

ค านวณเป็น   เรียนรู้อย่างมีความสุข  รักท้องถิ่น  มีวินัย   ใช้เทคโนโลยี

ได ้ และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  

 

2. เป้าหมายคุณภาพ  ของผู้เรียนที่รับผิดชอบ 

1.     นักเรียนมีคุณภาพ อ่านออก เขียนได้ คิดค านวณเป็น 

2.   นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข  

 4.     นักเรียนปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

 5.     นักเรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันได้ 

 6.     นักเรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. งาน/โครงการที่รับผิดชอบ  

    

            ข้าพเจ้ารับผิดชอบโครงการ พัฒนาทักษะทางวิชาการของ

โรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญในกลยุทธ์ที่ ๑ ,๒,๓ และ๖ ตามแผนงานวิชาการ 

โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี ้

 1.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาและปรับหลักสูตรให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

 2.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาส่ือการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551   

 3.  เพื่อจัดระบบห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นระบบสากล สะดวก 

คล่องตัวในการใช้บริการ 

 4.  เพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 

 

 เป้าหมาย 

  เชิงคุณภาพ 



1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  อย่าง

ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาส่ือการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551   

3. ห้องสมุดโรงเรียนมีการจัดระบบที่ดีและมีความสะดวก

แก่ผู้ใช้บริการ 

เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้จัดท าและ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551   

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดหาและผลิต

ส่ือการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

3. ห้องสมุดโรงเรียนมีการจัดระบบที่ดีและมีหนังสืออ่าน

อย่างเพียงพอ 

 

 ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ 

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาและปรับ

หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551   

  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาส่ือการเรียน

การสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551   

  3.  ห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิต  ใช้ระบบสากลใน

การสืบค้นหนังสือ มีความสะดวก คล่องตัวในการใช้บริการ 

  

4. การเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



     การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพแลชะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้     ด าเนินการ 4 ประเด็นดังนี ้

4.1 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษาและ

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

               ข้าพเจ้ามีความรู้  ความเข้าใจ เป้าหมายการจัดการศึกษา  

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และมาตรฐานชาติ  พัฒนานักเรียนให้

เป็นมนุษย์  ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และคุณธรรม  มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข  นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  อบรม

สัมมนา  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ที่

หน่วยงานต้นสังกัดจัดข้ึน 

4.2 เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและ

เข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

 ข้าพเจ้ารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้

ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจ าแนกกลุ่มผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน  ดังนี ้

1.  การวิเคราะห์สภาพผู้เรียน 

2.    การท าวิจัยในช้ันเรียน 

3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ทัศนศึกษา 

ณ วนอุทยานหมู่เกาะชุมพร) 

5.  การผลิตส่ือ นวัตกรรม 

6.  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและส่ือที่เหมาะสม  มาประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียน 

7.  การติดตามและประเมินผล และพัฒนาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ใช้ 

8.  จัดท าส่ือ จัดหาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

             9.  แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบต่าง ๆ  

     10.  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 



4.3 เป็นผู้มีความสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ     ข้าพเจ้าได้ด าเนินการ ดังนี ้

- ข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็น

รายบุคคล โดยจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ใช้เทคโนโลยี

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  ประเมินผลการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการ

ผู้เรียน และน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  ด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

 

 

 

 

4.4 เป็นผู้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและผู้เรียน   

ข้าพเจ้ามีการจัดหา ผลิต พัฒนาการใช้ บ ารุง รักษาส่ือ เทคโนโลยี 

และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการระดม

สรรพก าลังทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  น ามาใช้ในการจัดการ

เรียนรู ้

 

4.5 เป็นผู้มีความสามารถประเมินพัฒนาการของผู้เรียนครบทุก

ด้านอย่างเหมาะสมตามวัยและสอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เรียน   

 

ข้าพเจ้ามีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

และหลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับการจัดกระบวนการ

เรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน  โดยมีการวินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อย  

การประเมินเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน  และการประเมินเพื่อ

ตัดสินผลการเรียน  ดังนี ้

1.  สร้างแบบประเมินผลทางการเรียนตามสภาพจริง 

2.  เข้ารับการอบรมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

3.  ประเมินผลที่เน้นการปฏิบัต ิ



4.  ประเมินโดยการส่ือสาร  สังเกต 

5.  แฟ้มสะสมงานนักเรียน 

 

4.6 เป็นผู้มีความสามารถน าผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนมา

ปรับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็ม

ศักยภาพ  

ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือที่หลายหลาก  เพื่อ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  สามารถน าผลการประเมินการเรียน

การสอนมาปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลการประเมิน

การเรียนการสอนมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนเพื่อพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เช่น   

1.   การซ่อมเสริมการเรียนรู ้

2.   การวิจัยในช้ันเรียน   

3.   การประเมินส่ือ  นวัตกรรม 

 

4.7 เป็นผู้มีความสามารถในการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน          ข้าพเจ้าท าการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และใช้

กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้ เช่น   

1.  การวิจัยในช้ันเรียน   

2.  การสอนแบบโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 3 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ด้านผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) 

มาตรฐานที่  1   ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ( 

สมศ. มาตรฐานที่ 1) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่

คาดหวัง 

    - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม 

    - กิจกรรมวันส าคัญทาง

ศาสนาของแต่ละศาสนา 

  - ยุวทูตความดี ธนาคารความด ี

  - โครงการเข้าค่ายธรรมะ 

- อบรมจริยธรรมหน้าเสาธงและ

สุดสัปดาห ์

-  กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 

-  ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

-   การเย่ียมบ้านนักเรียน 

-   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตาม

หลักธรรมของศาสนา   

 

 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๔๘ มีวินัย  

มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ

ตามหลักธรรมเบื้องต้นของ

ศาสนาที่ตนนับถือ 

2. ผู้เรียนร้อยละ๙๗.๕๖ มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต 

3. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความ

กตัญญูกตเวท ี

4. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๖๘        มี

เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่

และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

5. ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕.๖๐  

ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของ

ส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

6. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ภูมิใจใน

ความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิ

ปัญญาไทย นิยมไทยและด ารง

ไว้ซึ่งความเป็นไทย 

     รวมเฉลี่ย  ๙๑.๐๕ 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนร้อยละ   

๙๐    มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 

ผลการประเมินดังกล่าวได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้

    - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

    - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาของแต่ละศาสนา 

    - ยุวทูตความดี ธนาคารความด ี

      - โครงการเข้าค่ายธรรมะ 

    - อบรมจริยธรรมหน้าเสาธงและสุดสัปดาห ์

    - กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 

    -  ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

    -   การเย่ียมบ้านนักเรียน 

    -   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนา   

 

 สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่นผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

จุดที่ควรปรับปรุง........ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕.๖๐  ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์

ส่ิงของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

แหล่งข้อมูล..............แบบบันทึกการประเมินกิจกรรม 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ     ดีมาก       ดี    

  พอใช้       ควรปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ( 

สมศ. มาตรฐานที่ 1) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่

คาดหวัง 

กิจกรรมครอบครัวรักสะอาด

บรรยากาศร่มรื่น 

 

 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ    87.80          รู้

คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและ

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดล้อม 

2. ผู้เรียนร้อยละ  100   เข้าร่วม

หรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/

 



 

 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม 

3. ผู้เรียนร้อยละ   87.80  

สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ

อนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อม 

รวมเฉลี่ย  ๙๑.๘๖ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง  มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนร้อยละ    

๙๐   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

ผลการประเมินดังกล่าวได้ด าเนินการดังนี้  

- สนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

- สนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการ

พัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม  เข้าร่วมในการดูแลรักษา  อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  อนุรักษ์ –ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

- สนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาและ

ท้องถิ่น 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  

จุดเด่น...........ผู้เรียนร้อยละ  100    เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

จุดที่ควรปรับปรุง........ไม่มี....... 

แหล่งข้อมูล............. .แบบบันทึกการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม.  

ภาพถ่าย 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ     ดีมาก       ดี    

  พอใช้       ควรปรับปรุง 

 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี   

                  เจตคติทีดี่ต่ออาชีพสุจริต ( สมศ. มาตรฐานที่ 7) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่

คาดหวัง 

 

1.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ  80.48      มี

ทักษะในการจัดการและท างาน

ให้ส าเร็จ 

 



2.  โครงงานตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

3.  โครงการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

4.  โครงการศึกษาดูงาน 

 

 

 

2. ผู้เรียนร้อยละ   80.48   เพียร

พยายาม ขยัน อดทน ละเอียด

รอบคอบในการท างาน 

3. ผู้เรียนร้อยละ   97.56   

ท างานอย่างมีความสุข พัฒนา

งานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

4. ผู้เรียนร้อยละ     100  ท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได ้

5. ผู้เรียนร้อยละ  100  มี

ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่

ตนสนใจ 

รวมเฉลี่ย  ๙๑.๗๐ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวังมาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนร้อยละ    

๙๐         มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ และมี   เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

ผลการประเมินดังกล่าวได้ด าเนินการดังนี้  

- สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนงานอย่าง

เป็นระบบ มีล าดับข้ันตอนการท างานชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

เกิดผลงานตามเป้าหมาย โดยใช้ปัจจัยในการท างานอย่างประหยัดและ

คุ้มค่า 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถท างานครบตามล าดับ

ข้ันตอน  การปรับปรุงงาน  และผลงานบรรลุเป้าหมาย 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสมารถอธิบายข้ันตอนการท างานและ

ผลงานที่เกิดข้ึนทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่มีข้อบกพร่อง 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนที่รักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการ

ท างาน 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่น...........ผู้เรียนร้อยละ     100  ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

จุดที่ควรปรับปรุง........ไม่มี....... 

แหล่งข้อมูล..............แผนการจัดการเรียนรู้ ,ถาพถ่าย 
 



สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ     ดีมาก       ดี    

  พอใช้       ควรปรับปรุง 

 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มี

วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน ์ ( สมศ. 

มาตรฐานที่ 4) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่

คาดหวัง 

1.  กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

กระบวน  การคิด 

2.  กิจกรรมการเรียนรู้โดย

โครงงาน 

3.  กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว  

สถานการณ์ต่าง  ๆ

4.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

5.  โครงงานตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

6.  กิจกรรมการสอนที่เน้นทักษะ

กระบวนการ 

7.  โครงการอ่าน คิด วิเคราะห ์

8.  นิทรรศการทางวิชาการ 

9.  โครงการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 

10.  กิจกรรมชมรม 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ  75.60    

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่าง

เป็นระบบและมีการคิดแบบองค์

รวม 

2. ผู้เรียนร้อยละ  80.48    

สามารถคาดการณ์ ก าหนด

เป้าหมาย และแนวทางการ

ตัดสินใจได ้

3. ผู้เรียนร้อยละ   75.60    

ประเมินและเลือกแนวทางการ

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่าง

มีสต ิ

4. ผู้เรียนร้อยละ  97.56    มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มอง

โลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 

รวมเฉลี่ย  ๘๒.๓๑ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนร้อยละ    

๙๐          มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มี

วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์   

 

ผลการประเมินดังกล่าวได้ด าเนินการดังนี้  

- ส่งเสริมผูเ้รียนให้สามารถจ าแนกองค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง 

- ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถจัดล าดับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 



- ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ได้ถูกต้อง 

- ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถจัดกลุ่มความคิดตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้

ถูกต้อง 

- ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้

อย่างตรงประเด็น 

- ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถสรุปสาระและเช่ือมโยงเพื่อน ามาวางแผนใน

โครงการได ้

- ส่งเสริมเรียนให้สามารถสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ และสร้างส่ิงใหม่ได ้

 

 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ด ี

จุดเด่น...........ผู้เรียนร้อยละ  97.56    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลก

ในแง่ดี และมีจินตนาการ 

จุดที่ควรปรับปรุง........ผู้เรียนร้อยละ   75.60    ประเมินและเลือกแนว

ทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติและ ผู้เรียนร้อยละ  75.60    

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ

และมีการคิดแบบองค์รวม 

แหล่งข้อมูล..............แผนการจัดการเรียนรู้  ,ภาพถ่าย 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ     ดีมาก       ดี    

  พอใช้       ควรปรับปรุง 

 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ( สมศ. 

มาตรฐานที่ 5) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่

คาดหวัง 

1.  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้

2.  กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการ

น าเสนอผลงานของผู้เรียนใน

รูปแบบ ต่าง ๆ  

3.  กิจกรรมการแข่งขันทักษะ

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

1. ผู้เรียนร้อยละ   100      มี

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เฉลี่ยตามเกณฑ ์

2. ผู้เรียนร้อยละ         มีผลการ

ทดสอบรวบยอดระดับชาติ

เฉลี่ยตามเกณฑ ์

3. ผู้เรียนร้อยละ     97.56  

 



4.  กิจกรรมการวัดและ

ประเมินผล 

5.  กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 

6.  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

7.  โครงการพัฒนาหลักสูตร 

8.  โครงการเฝ้าระวัง  0   ร   

มส. 

9.  โครงการวิจัยในช้ันเรียน 

 

 

สามารถส่ือความคิดผ่านการ

พูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธี

ต่างๆ 

4. ผู้เรียนร้อยละ     75.60  

สามารถใช้ภาษาเพื่อการ

ส่ือสารได้ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

5. ผู้เรียนร้อยละ      100   

สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้

 

รวมเฉลี่ย   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง  มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนร้อยละ    

๙๐       มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   

 

ผลการประเมินดังกล่าวได้ด าเนินการดังนี้  

- จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตรไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

- ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสรุปตลอดทั้ง 3 ด้าน (KAP)ใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ (ดีมาก/ดีพอใช้/ควร

ปรับปรุง) 

จุดเด่น...........ผู้เรียนร้อยละ      100      สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

                ผู้เรียนรอ้ยละ       100      มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เฉลี่ยตามเกณฑ ์

 

จุดที่ควรปรับปรุง........ผู้เรียนร้อยละ     75.60  สามารถใช้ภาษาเพื่อการ

ส่ือสารได้ทั้งภาษาไทย และ  

                          ภาษาต่างประเทศ 



แหล่งข้อมูล..............เอกสาร/หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ     ดีมาก       ดี    

  พอใช้       ควรปรับปรุง 

 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

( สมศ. มาตรฐานที่ 6)  

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่

คาดหวัง 

1.  โครงการส ารวจและศึกษา

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

2.  โครงการส่งเสริมการอ่าน 

3.  กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้า 

4.  กิจกรรมส่งเสริมการใช้

ห้องสมุด 

  -ประกวดค าขวัญวันส าคัญต่าง 

ๆ 

  -แนะน าหนังสือใหม ่

5.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

6.  กิจกรรมส่งเสริมการแสดง

ความคิดเห็น 

7.  กิจกรรมน าเสนอผลงานด้าน

ประสบการณ์การเรียนรู ้

8.  โครงงานตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

9.  โครงการเข้าค่ายวิชาการ 

10.  โครงการทัศนศึกษา 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ   87.80    มีนิสัย

รักการอ่าน การเขียน และการ

ฟัง รู้จักตั้งค าถามเพื่อหา

เหตุผล 

2. ผู้เรียนร้อยละ   87.80         

สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่ง

ต่างๆรอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่ง

เรียนรู้ และส่ือต่างๆได้ทั้งใน

และนอกสถานศึกษา 

3. ผู้เรียนร้อยละ  97.56     มี

วิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้

ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการ

เรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 

รวมเฉลี่ย  ๙๑.๐๕ 

 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง  มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนร้อยละ    

๙๐      มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

ผลการประเมินดังกล่าวได้ด าเนินการดังนี้  

- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้อ่านหนังสือนอกหลักสูตร 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้อ่านวารสารและหนังสือพิมพ์เป็น

ประจ า 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถสรุปประเด็นและจด

บันทึกข้อมูล ความรู้ที่ได้จากการอ่านอยู่เสมอ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถตั้งค าถามเพื่อค้นคว้า

ความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านได ้

- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ  ทั้งภายใน  ภายนอกโรงเรียน 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่น.. ผู้เรียนร้อยละ  97.56     มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้

ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบ   

           มาโรงเรียน 

จุดที่ควรปรับปรุง........ไม่มี........ 

แหล่งข้อมูล.......ทะเบียนการใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้,แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้,ทะเบียนการใช้ห้องสมุด 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ     ดีมาก       ดี    

  พอใช้       ควรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี( สมศ. 

มาตรฐานที่ 2) 

 



 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่

คาดหวัง 

1.  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย 

2.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

3.  โครงการอาหารกลางวัน 

4.  กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 

5.  คลินิกสุขภาพ 

6.  โครงการส่งเสริมกีฬา 

7.  ชมรมกีฬา 

8.  กิจกรรมออกก าลังกาย เช่น      

กระโดดเชือก  แอโรบิค  แม่ไม-้

มวยไทย  วิ่งเพื่อสุขภาพ    

1. ผู้เรียนร้อยละ    97.56  มีสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100       มี

น้ าหนัก ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์

3. ผู้เรียนร้อยละ   100  ป้องกัน

ตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ

และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เส่ียงต่อ

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 

และปัญหาทางเพศ 

4. ผู้เรียนร้อยละ   97.56   มี

ความมั่นใจ กล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม และให้เกียรติ

ผู้อื่น 

5. ผู้เรียนร้อยละ 100  มีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและ

ผู้อื่น 

รวมเฉลี่ย  ๙๙.๐๒ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง  มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนร้อยละ    

๙๐        มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

 

ผลการประเมินดังกล่าวได้ด าเนินการดังนี้  

- ดูแลผู้เรียนให้รู้จักรับประทานอาหารที่มีคุณค่า 

- ดูแลผู้เรียนให้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

- ดูแลผู้เรียนให้มีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติ กิจวัตรประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  

เหมาะสมตามวัยได้ 

 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 



จุดเด่น.......... .ผู้เรียนร้อยละ 100       มนี้ าหนกั ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์

                  ผู้เรียนร้อยละ   100  ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ

และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เส่ียงต่อความ  

                 รุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

                 ผู้เรียนรอ้ยละ 100  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น 

 

จุดที่ควรปรับปรุง........ไม่มี....... 

แหล่งข้อมูล..............ธุรการช้ันเรียน (แบบบันทึกการช่ังน้ าหนัก-ส่วนสูง

,ดื่มนม) 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ     ดีมาก       ดี    

  พอใช้       ควรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา ( สมศ. มาตรฐานที่ 3) 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่

คาดหวัง 

1.  โครงการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการด้านศิลปะ 

2.  โครงการตามกลุ่มสาระการ

1. ผู้เรียนร้อยละ  100   ช่ืนชม 

ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้าน

ศิลปะ 

 



เรียนรู้ศิลปะ 

3.  โครงงานด้านศิลปะ 

 

2. ผู้เรียนร้อยละ 100    ช่ืนชม 

ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้าน

ดนตรี/นาฏศิลป ์

3. ผู้เรียนร้อยละ 100    ช่ืนชม 

ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้าน

กีฬา/นันทนาการ 

รวมเฉลี่ย  ๑๐๐ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง  มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนร้อยละ    

๙๐         มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 

ผลการประเมินดังกล่าวได้ด าเนินการดังนี ้

- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรักและสนใจงานศิลปะและการวาดภาพ 

- จัดกิจกรรมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเป็นประจ าอย่างน้อย 1 

กิจกรรม   

- จัดกิจกรรมผู้เรียนให้มีผลงานด้านศิลปะและการวาดภาพที่ตนเอง

ภาคภูมิใจ 

- จัดกิจกรรมผู้เรียนให้สามารถวิพากษ์  วิจารณ์  งานศิลป์ได้   

 

 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่น..........    .ผู้เรียนร้อยละ  100   ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงาน

ด้านศิลปะ 

                        ผู้เรียนร้อยละ 100    ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงาน

ด้านดนตรี/นาฏศิลป ์

                         ผู้เรียนร้อยละ 100    ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงาน

ด้านกีฬา/นันทนาการ 

จุดที่ควรปรับปรุง........ไม่มี......... 

แหล่งข้อมูล..............สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม  , ภาพถ่าย 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ     ดีมาก       ดี    

  พอใช้       ควรปรับปรุง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นรายมาตรฐาน 

 

มาตรฐาน 

 

 

 

จ านว

น         

นักเรี

ยน 

 

 

  ร้อย

ละ 

 

 

    

ระดับ 

  

คุณภา

พ 

 

 

หมายเหตุ 

ด้านคุณภาพผู้เรียนระดับขั้น

พื้นฐาน 

 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์( สมศ. มาตรฐานที่ 1) 

41 91.05 ดีมาก  

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีจิตส านึก

ในการอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม  ( สมศ. มาตรฐานที่ 

1) 

41 91.86 ดีมาก  



มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะใน

การท างาน รักการท างาน 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

และมี   เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

( สมศ. มาตรฐานที่ 7) 

41 91.70 ดีมาก  

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมี

ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 

และมีวิสัยทัศน ์  

( สมศ. มาตรฐานที่ 4) 

41 83.31 ดี  

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้

และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

( สมศ. มาตรฐานที่ 5) 

41    

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะใน

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง ( สมศ. มาตรฐานที่ 

6) 

41 91.50 ดีมาก  

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี( 

สมศ. มาตรฐานที่ 2) 

41 99.02 ดีมาก  

มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมี

สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 ( สมศ. มาตรฐานที่ 3) 

41 100 ดีมาก  

 

 

 

 



 

 

2. ผลการประเมินคุณภาพครูผู้สอน (ตนเอง) 

        ตาราง ๑  แสดงผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   ( ครูประเมินตนเอง ) 

รายการปฏิบัต ิ

ระดับการปฏิบัต ิ

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลา

ง 

น้อย 
น้อย 

ที่สุด 

 ๑.   รู้เป้าหมายของหลักสูตรและการจัด

การศึกษา 

     

 ๒.  จัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ด้วยตนเอง 

     

 ๓.  จัดท า/หา ส่ือประกอบการสอน      

 ๔.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนา

ตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

     

 ๕.  จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ 

ความถนัด และความแตกต่างกันของผู้เรียน 

     

 ๖.  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ

เผชิญและแก้ปัญหา 

     

 ๗.  ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์   คิด

สร้างสรรค ์

     

 ๘.  ส่งเสริมกิจกรรมการท างานและรับผิดชอบ

ต่อกลุ่ม 

     

 ๙.  กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ 

แสวงหาค าตอบและสร้าง 

      องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

     

 ๑๐.  จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสม

กับธรรมชาติและ 

         ความต้องการของผู้เรียน 

     



 ๑๑.  สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชา

ที่สอน 

     

 ๑๒.  ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รู้จัก

ตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล 

     

 ๑๓.  สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง 

     

 ๑๔.  ใช้ส่ือการเรียนที่เหมาะสมและ

หลากหลาย 

     

 ๑๕.  ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลายและต่อเนื่อง 

     

รวม   64  คะแนน 
20 44 - - - 

เฉลี่ย .............85.33...........................    
 

ระดับ.......................ดี

................................... 

 เกณฑ์การพิจารณา   

คะแนนช่วงระหว่าง  ๗๕ – ๗๐    ระดับ   ดีมาก     คะแนนช่วงระหว่าง  

๗๔ – ๖๐  ระดับ   ด ี   

คะแนนช่วงระหว่าง   ๕๙– ๔๕    ระดับ   พอใช้     คะแนนต่ ากว่า ๔๔ 

ลงไป  ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๒  แสดงผลการประเมินการสอนของครู  (นักเรียนเป็นผู้

ประเมิน) 

 



กิจกรรม 

   ระดับการปฏิบัต/ิ

ร้อยละ 

    ด ี
พอใช ้ น้อย 

1. ครูมีการเตรียมการสอน(พิจารณาจากส่ือ

อุปกรณ์ต่าง ๆมีความพร้อม) 

2. การจัดสภาพ

ห้องเรียน……………………………………………….. 

3. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและ

ทันสมัย…………………………. 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

4. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้

ชัดเจน…………………………. 

5. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียน……..……….… 

6. กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและ

น่าสนใจ……………………………….. 

7. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถาม

ปัญหา……………….…………………. 

8. ครูส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/

ทีม…………………… 

9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จัก

วิพากษ์วิจารณ์……….. 

10. ครูยอมรับความคิดของนักเรียนที่ต่างไปจาก

คร…ู…………………… 

11. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะที่

สอน…………………. 

12. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี( เช่นการท างานกลุ่ม,

โครงงาน,จับคู่ฯลฯ) 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 



13. ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จาก

ห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ  

14. ครูสามารถประยุกต์ส่ิงที่สอนเข้ากับสภาพสังคม

และส่ิงแวดล้อม…… 

15. ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ท างานในห้องปฏิบัติการ

หรือนอกช้ันเรียนบ่อย ๆ 

16. ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ภายนอกห้องเรียน…………. 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

17. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผล

ล่วงหน้า………………………… 

18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

เรียน………………………. 

19. ครูประเมินผลอย่าง

ยุติธรรม………………………………………….. 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

20. ครูตั้งใจสอน ให้ค าแนะน านักเรียนในการท า

กิจกรรม……………… 

21. นักเรียนชอบเรียนวิชา

นี…้…………………………………………… 

22. นักเรียนชอบครูที่สอนวิชา

นี…้………………………………………. 

23. นักเรียนน าความรู้จากวิชานี้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได…้……………. 

24. ความรู้จากวิชานี้สามารถน าไปประกอบเป็น

วิชาชีพได…้…………… 

25. นักเรียนเรียนอย่างมี

ความสุข………………………………………… 

………

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

…………

…… 

……… 

……… 

……… 

……… 

………

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

  

 

 

 

 



 

 

3.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

             ตาราง ๓  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปี

การศึกษา ๒๕๕๔  (ภาคเรียนที่ ๑และ๒) 

          

 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1   ปีการศึกษา 2554    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ ( 

บ้านเนินสันติ) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผล

การ 

4 
3.

5 
3 

2.

5 
2 

1.

5 1 0 

ภาษาไทย 

41 
1

6 

5 7 6 3 3 1 - 

คณิตศาสตร ์

41 
1

0 

4 8 6 6 2 5 - 

วิทยาศาสตร ์

41 
6 4 1

3 

9 9 - -  

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 41 
1

5 

11 5 1 3 3 3 - 

ประวัติศาสตร์ 

41 
6 2 5 1

0 

9 2 7 - 

สุขศึกษา และพลศึกษา 

41 
3

5 

4 2 - - - - - 

ศิลปศึกษา 41 2 1 1 2 1 3 6 - 
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การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 41 
1 13 2

7 

- - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 41 
1

0 

4 8 4 1

3 

2 - - 

รายวิชาเพิ่มเติม 

(ส่ือมวลชนศึกษา) 41 
2

3 

8 3 - 4 2 1 - 

 

 

สรุปผล 

1.  นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด คือ   เด็กหญิงธนัชพร  พู่วณิชย์         

ได้     866     คะแนน 

2.  นักเรียนที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ   เด็กชายธิติสรณ์    ทวน

ทอง      ได้     584     คะแนน 

3.  วิชาที่มีผลสัมฤทธ์ิต่ าสุด  คือ  ศิลปศึกษา                                   

เฉลี่ย    65.02 

4.  วิชาที่มีผลสัมฤทธ์ิสูงสุด  คือ  สุขศึกษาและพลศึกษา                     

เฉลี่ย    83.34 

5.  คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ  72.87 

 

 

 

 

 ลงช่ือ ........................................................ครู

ประจ าช้ัน 

                   ( นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์ )   

        วนัที ่20    เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2555 

 



 

        



4.   ผลการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ  (เกณฑ์การประเมิน  : ใช้ความพึงพอใจ

ของตนเองเป็นหลัก 

 การปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ปรากฏผลดังนี้ (แสดงหลักฐานใน

ภาคผนวก) 

1) งานหน้าที่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 

    1. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้  พัฒนาตนเอง

และการสอนรวมถึง 

        สร้างผลงานวจัิยทีส่นบัสนนุการเรียนการสอน  วางแผน

บริหารช้ันเรียนให้สอดคล้องกับ 

       รูปแบบการสอน  จัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ

และข้ันตอน 

     2. สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียน  จัดสภาพแวดล้อม

ให้น่าอยู่น่าเรียน 

     3. เป็นแบบอย่างที่ดี 

     4.  สร้างระบบการควบคุม  ดูแลที่เป็นธรรมและเป็น

ประชาธิปไตย 

 

      สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเอง

แล้ว อยู่ในระดับ 

     ดีมาก   ดี    พอใช้   ควรพัฒนาข้ึน

อีก 

 

  2)   งานปกครอง 

    1. กิจกรรมประชาธิปไตยและการปลูกฝังวินัยในโรงเรียน 

    2. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความประพฤติของ

นักเรียน  

    3.  ท าหน้าที่ครูเวรดูแล อบรมนักเรียน 

 



    สรุปได้ว่า   ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วย

ตนเองแล้ว อยู่ในระดับ 

     ดีมาก    ดี    พอใช้   ควรพัฒนาข้ึน

อีก 

 

 

  3)   งานบริการ 

    1. บริการจัดนิทรรศการ,เผยแพร่ผลงาน, 

    2. การจัดท าคู่มือครู,การเผยแพร่ความรู้ในรูปส่ือส่ิงพิมพ์แก่

เพื่อนครู 

    3. บริการเอกสาร/ส่ือส่ิงพิมพ์ ,แบบฟอร์มต่าง ๆ ,ส่ือการเรียน

การสอน 

 

      สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเอง

แล้ว อยู่ในระดับ 

     ดีมาก    ดี      พอใช้   ควรพัฒนาข้ึนอีก 

 

  4)   งานธุรการชั้นเรียน 

    1. จัดท าแบบ ปพ. ต่าง ๆ ,บัตรสุขภาพและระเบียนสะสม 

    2. จัดท าบัญชีออมทรัพย์,,การจ่ายนมรายวัน,การรับประทาน

อาหารกลางวันฟรี 

    3. จัดท าบันทึกการแปรางฟัน,การตรวจสุขภาพประจ าเดือน,

การช่ังน้ าหนัก-ส่วนสูง 

 

      สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเอง

แล้ว อยู่ในระดับ 

     ดีมาก   ดี    พอใช้   ควรพัฒนาข้ึน

อีก 

 



 

 5)  งานกิจกรรมชมรม    ชมรมนักอ่านน้อย                     มีสมาชิก 

........๔๐........ คน 

      สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเอง

แล้ว อยู่ในระดับ 

     ดีมาก   ดี    พอใช้   ควรพัฒนาข้ึน

อีก 

 

 6)  งานกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ,เนตรนาร)ี         มีสมาชิก .....

๘๒..... คน 

 

      สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเอง

แล้ว อยู่ในระดับ 

     ดีมาก   ดี    พอใช้   ควรพัฒนาข้ึน

อีก 

 

 7)  งานกิจกรรมกีฬาสี ของโรงเรียน     ท าหน้าที่  ครูที่ปรึกษา

ประจ าสี,  พิธีกรข้ันตอนพิธีเปิดและเป็นกรรมการตัดสินกีฬาประเภททีม 

 

      สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเอง

แล้ว อยู่ในระดับ 

     ดีมาก   ดี    พอใช้   ควรพัฒนาข้ึนอีก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

1. ข้อค้นพบในการด าเนินงาน จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาของนักเรียน 

    1.1 ด้านนักเรียนจุดที่ควรส่งเสริมและพัฒนา ได้แก่  ทักษะการอ่าน  การ

พูด และการแสดงออก 



    1.2 ด้านนักเรียนที่ควรพัฒนาและควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง  

     ได้แก.่....ทักษะกระบวนการคิด, ทักษะการท างาน 

 

    1.3  แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป   พัฒนาทักษะพื้นฐาน

ของนักเรียนให้อ่านออก  เขียนได้ คิดค านวณเป็น  ใช้ทักษะในการท างาน

และการแก้ปัญหาได ้

    1.4  ปัญหาและข้อเสนอแนะ  โรงเรียนมีกิจกรรมที่จะต้องสนองนโยบาย

หน่วยงานต้นสังกัดค่อนข้างมาก ท าให้ขาดบุคลากรในการสอน และบางครั้ง

ต้องส่ังปิดเรียนโดยไม่จ าเป็น 

 

2. ข้อค้นพบในการด าเนินงาน จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง 

    2.1  ด้านผู้สอนจุดเด่นที่ควรส่งเสริม  ได้แก่...วิทยาการและส่ือเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย 

    2.2  ด้านผู้สอนจุดที่ควรพัฒนาและแก้ไขปรับปรุง  ได้แก่  ลดการไปเข้า

ร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา 

    2.3  แนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป   จัดกิจกรรมการแข่งขัน/

ประกวดให้มาก  ๆ

    2.4  ปัญหาและข้อเสนอแนะ  ควรจัดเวลาให้ครูประจ าช้ันในช้ันปีที่ ๑ – ๓ 

ได้อยู่กับนักเรียนให้มากเพื่อจะได้ดูแลได้ตลอดเวลาทั้งด้านการเรียนความ

ประพฤติและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีความเส่ียง 

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................................ผู้รายงาน 

(  นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์ ) 

ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันต)ิ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

ผลสัมฤทธ์ินักเรียน 

ผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ผลงานดีเด่นของตนเอง 

ผลงานดีเด่นของนักเรียน เกียรติบัตรนักเรียน 

ผลงานเด่นของตนเอง เกียรติบัตร งานวิจัย นวัตกรรม 

รายงานโครงการที่รับผิดชอบ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมเด่นของห้องเรียน 

ผลงานนักเรียนBest Practiceของนักเรียน     

 โครงงานของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

         

 

 



รายงานการปฏิบัติงานและผลการ

ประเมินตนเอง 

เป็นรายบุคคล 
(Self  Assessment  Report) 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

 
ของ 

นางอัธยา  กาญจนดิษฐ ์
 

ต าแหน่ง  คร ู        

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

หมู่ที่ ๑๕  ต าบลท่าแซะ  อ าเภอท่าแซะ  

จังหวัดชุมพร   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต ๑ 



                                     บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันต)ิ 

ที ่  พิเศษ  วันที ่  ๑๕  เมษายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ส่งรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง  ประจ าปี

การศึกษา  ๒๕๕๔ 

----------------------------------------------------------------------- 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้านเนินสันติ) 

 

 ตามค าส่ังของโรงเรียนที่  ๒๐/๒๕๕๔ ให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

จัดท ารายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ประจ าปี

การศึกษา  ๒๕๕๔    ซึ่งมีหัวข้อเรื่องที่  เกี่ยวข้องกับการประเมิน

มาตรฐานผู้เรียนและครผูู้สอนนั้น 

 

บัดนี้ข้าพเจ้าด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยแล้ว จึงแนบ

เอกสารหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี ้

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

                            ……………………….. 

       (  นางอัธยา  กาญจนดิษฐ ์ ) 

                  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗  (บ้าน

เนินสันติ) 

 



บันทึกความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

 

(ลงชื่อ)................................................ 

                (นายเสน่ห์  มากทุ่งคา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ) 

 

 

 

 

 

 


