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ตอนที่  1 
ข้อมูลส่วนตัว 

 
 

 
1.  ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ-สกุล ............................... 
 เกิดวันที่  ...............................เดือน  ...............................  พ.ศ.  ............................... 
          เชื้อชาติ ...............................สัญชาติ  ...............................  ศาสนา............................... 

ภูมิล าเนา  ............................... 
บ้านเลขท่ี  ............................... หมู่ที่  ...............................  ต าบล ...............................   
อ าเภอ ............................... 
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์  ............................... โทร ............................... 

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ............................... 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน 

บ้านเลขท่ี ...............................หมู่ที่ ...............................   ต าบล............................... 
อ าเภอ ...............................  จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์  ...............................  
โทร ............................... 

3.  ประวัติการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา 
ปีท่ี 

ส าเร็จ 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

1 ประถมศึกษา .................................. ......... ......... ......... 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น .................................. ......... ......... ......... 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย .................................. ......... ......... ......... 
4 ปริญญาตรี .................................. ......... ......... ......... 
5 ปริญญาโท .................................. ......... ......... ......... 
6 ปริญญาเอก .................................. ......... ......... ......... 

 
4.  ประวัติรับราชการ 
 

วัน / เดือน / ปี ต าแหน่ง โรงเรียน สังกัด 

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

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

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

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

.......................... .......................... .......................... .......................... 
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5. ประวัติการมาปฏิบัติราชการ(ข้อมูลย้อนหลัง ๖ เดือน) 

 

เดือน ป ี
ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาศึกษาต่อ ลาอุปสมบท รวม 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

เมษายน 62             

พฤษภาคม 62             

มิถุนายน 62             

กรกฎาคม 62             

สิงหาคม 62             
กันยายน 62             

รวม             
 

6.  ประวัติผลงาน / เกียรติยศ ที่ตนเองได้รับ (................................................................... ) 
 

ที ่ เกียรติยศ / ผลงานที่ได้รับ วัน เดือน ปี หน่วยงานทีให้ ผลงานระดับ 
     

     

 
(เอกสารอ้างอิง หน้า.........-..............) 

 
7.  ประวัติผลงาน / เกียรติยศ ของนักเรียนที่ฝึกสอนได้รับ (................................................................... ) 
 

ที ่ เกียรติยศ / ผลงานที่ได้รับ วัน เดือน ปี หน่วยงานทีให้ ผลงานระดับ 
 

 
    

 
(เอกสารอ้างอิง หน้า..........-.............) 
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ตอนที่ 2 
ผลของการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดการปฏิบัตงิาน 

 
 
 

 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร (5 คะแนน) 
   ข้าพเจ้ามีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์  มีความคิดสร้างสรรค์  
และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนทุกรายวิชา           
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้...............................ระดับชั้น...............................ซึ่งเนื้อหาสาระในรายวิชาต่อเนื่องกัน จึงท า
ให้ข้าพเจ้าใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกัน              
ตามข้ันตอนดังนี ้
 1) การศึกษาหลักสูตร 
   ข้าพเจ้าศึกษาเอกสารทางวิชาการ หลักสูตร  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 หลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล คู่มือการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยน าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษามาจัดท ามาตรฐานช่วง
ชั้น  มาตรฐานการเรียนรู้รายปีในแต่ละชั้น  จัดท าตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกิจกรรม และ
จัดท าค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรของสถานศึกษา สู่แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน  และ
ผลการเรียนรู้ 
 2) การวิเคราะห์หลักสูตร 
   ข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพุทธิรังสี
พิบูล กลุ่มสาระการเรียนรู้............................... และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษา และปรับ
ใช้ให้สอดคล้องกับตัวชี้ วัด ผลการเรียนรู้ รายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้
............................... และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้               ของผู้เรียน  

ข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้               
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียน           
มีความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
และเสริมสร้างสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

 
3) การจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 

ข้าพเจ้าได้จัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีล าดับขั้นตอน 
ดังนี้  
  - วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 



- 4 - 
 
  - ก าหนดสาระส าคัญ ว่าผู้เรียนรู้อะไร ท าอะไรได้ 
  - วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้สู่สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  - จัดท าอธิบายรายวิชา 
  - ศึกษาองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้       
  - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - วางแผนก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ 
  ข้าพเจ้าน าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน            
และท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชา............................... และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน โดยมีการก าหนดสาระส าคัญ 
ว่าผู้เรียนรู้อะไร  ท าอะไรได้ จัดท าค าอธิบายรายวิชา วิเคราะห์มาตรฐานสู่สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างครบถ้วนโดยขออนุญาตในการน าแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการสอนทุกภาค
เรียน 
 
 4) การน าไปใช้กับผู้เรียน 

ข้าพเจ้าได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา............................... ไปใช้ในการสอนผู้เรียน                    
ชั้น...............................โดยก่อนท าการสอนข้าพเจ้าได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียน เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลาง และกลุ่มอ่อน    และสอนโดยใช้บริบทของสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 
5) การบันทึกผลการใช้หลักสูตร ประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ข้าพเจ้าบันทึกผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ...............................  ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา  2562 และประเมินผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้............................... พบว่า จุดที่ควรปรับปรุง
ได้แก่ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ข้าพเจ้าได้น าผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
...............................ต่อไป 
 

(เอกสารอ้างอิง หน้า.........๒๓..............) 
 
1.2  การจัดการเรียนรู้ 
 1.2.1  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (5 คะแนน) 

ข้าพเจ้าได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชา...............................  ระดับชั้น...............................โดยใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน พุทธิรังสีพิบูล และ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้...............................เป็นแนวทางและสารสนเทศในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดย
ข้าพเจ้าได้ปรับประยุกต์ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล และเหมาะสมกับผู้เรียน ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 

ซึ่งในรายวิชา...............................ที่ข้าพเจ้าออกแบบขึ้น มีหน่วยการเรียนรู้ ...............................
หน่วย และทุกหน่วยการเรียนรู้ มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้อง กับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................  ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอน  และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
ตลอดจนมีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้ และได้น าผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้มา
ปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้นทุกปีการศึกษา โดยมีหลักฐานร่องรอยปรากฏ 
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(เอกสารอ้างอิง หน้า........๒๔............) 

1.2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (5 คะแนน) 
  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้จัดท า หน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง 
จัดท าก าหนดการสอน และก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผล  ดังนี้ 
  1) ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2) ศึกษาวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา องค์ประกอบส าคัญ  คือ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้  และกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3) น าสาระการเรียนรู้มาจัดท ากรอบเนื้อหา เพ่ือแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นรายแผนการจัด          
การเรียนรู้  เพ่ือประโยชน์ในการเขียนตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 
  4) ก าหนดชื่อเรื่อง  และหัวข้อเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้   โดยพิจารณาจ าน วนแผน           
การจัดการเรียนรู้  ขอบข่าย เนื้อหา และเวลาในการจัดการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ก าหนดไว้ 
  5) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  โดยมีส่วนประกอบ  ดังนี้ 
        1. กลุ่มสาระ 

2. รายวิชา/รหัสวิชา 
3. ระดับชั้น ภาคเรียน ปีการศึกษา  
4. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมงรวม 
5. แผนที่.. ชื่อแผน เวลาที่สอนตามแผน 
6. สาระท่ี (ตามหลักสูตรฯ) 
7. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
8. สาระส าคัญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
10. สาระการเรียนรู้ 
11. สมรรถนะส าคัญ 
12. คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
13. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
14. กิจกรรมการเรียนรู้ 

    - ขั้นน า 
    - ขั้นสอน 
    - ขั้นสรุป 

15. สื่อการเรียนรู้ 
16. แหล่งการเรียนรู้ 
17. การวัดผลประเมินผล 
18. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มวิชาการ/ผู้บริหาร 
19. บันทึกผลหลังสอน 
20. เครื่องมือวัดผล/สื่อการสอน/ใบความรู้/ใบงาน ฯลฯ 

  6) เลือกใช้ เอกสาร สื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม                      
และบรรยากาศในห้องเรียนและตามแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
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  7) จัดท าเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยวิธีการสังเกต                      
การใช้แบบทดสอบ และการประเมินผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ วัดผลตามตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ และวิธีการวัดผลที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
  8) บันทึกผลหลังสอนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ และน าจุดบกพร่องและจุดที่เป็นปัญหาต่อ              
การเรียนรู้ของผู้เรียน  แจ้งให้ผู้เรียนทราบเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                
ของผู้เรียนจึงพัฒนาขึ้นตามล าดับ บรรลุผลตามตัวชี้วัด  
  9) น าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ผลที่ได้จากการเตรียมการสอน มีดังนี้ 

1.  ท าให้ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้            
แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

2.  สามารถสอนได้ตามล าดับขั้นตอน  การสอนด าเนินการไปอย่างราบรื่น ครบทุก
กระบวนการและบรรลุตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ 

3.  ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียน และมีความกระตือรือร้นในการเรียน ตระหนักและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการเรียนทุกรายวิชา  

4.  ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน  
5.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น 
6.  สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   แก่

ครูผู้สอนคนอ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้อง 
7.  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครูผู้สอนคนอ่ืนๆ 
8.  เกิดผลดีแก่สถานศึกษา คือ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ปกครองและชุมชน 
(เอกสารอ้างอิง หน้า........๒๗...........) 

 
 1.2.3  กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ (5 คะแนน) 
  ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ ในทุกรายวิชาที่สอน  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานโดยมี
แนวคิด เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม ก าหนดปัญหาเป็ นจุดตั้งต้น               
ของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นหาข้อมูล             
เพ่ือเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
และสื่อการสอนที่เตรียมไว้ ข้าพเจ้าน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ดังนี้ 
 1. ก าหนดปัญหาจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มองเห็นปัญหา ก าหนดสิ่งที่เป็น
ปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียน และเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบ 
 2. ท าความเข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
 3. ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนและด าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
 4. สังเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผลและ 
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
 5. สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง ประเมินผลงาน 
ว่าข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมเพียงใด โดยการตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่าง 
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อิสระ ทุกกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 
 6. น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอในรูปแบบ 
ผลงานที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกคนและผู้เกี่ยวข้องกับปัญหา ร่วมกันประเมินผลงาน 

จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการพั ฒนาผู้ เรียนในด้านทักษะ                     
และกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการชิ้นงานของตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝน              
การสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เน้นการปฏิบัติ 
ดังปรากฏหลักฐานร่องรอย ในแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ นอกจากนี้ ยังมี             
ความหลากหลายในการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและการประเมินผล ตามแผน         
การจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ และสอดคล้องกับธรรมชาติ     
ของผู้เรียน ซึ่ง ครูผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าหาวิธีการสอนที่ทันสมัย ใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน
เพ่ือให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  

(เอกสารอ้างอิง หน้า.......๒๗ , ๓๒...........) 
 
 1.2.4  คุณภาพผู้เรียน 
  1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ภาคเรียนที่ ...... ปีการศึกษา ............... (5 คะแนน) 
   

ที ่  รหัสวิชา  
ชั้น 

( ม.)  
นร. 

ระดับผลการเรียน 
เฉลี่ย SD 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ร มส. 
1                
2                
3                
4                
5                
๖                

รวม               
ร้อยละ                

รวมร้อยละ           

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในทุกรายวิชาที่ข้าพเจ้าสอน ร้อยละ ๓๑.๒๘ มีผลสัมฤทธิ์                      
ทางวิชาการเป็นไปตามค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด     

 
(เอกสารอ้างอิง  หน้า.........) 
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1.2.4.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (5 คะแนน) 
   

ข้อที่ รายการ  
นร. 

ทั้งหมด 

ระดับผลการประเมิน 
หมายเหตุ ไม่ผ่าน 

  (0) 
ผ่าน 

  (1) 
ดี 

  (2) 
ดีมาก 

 (3) 
1 รักชาติศาสน์ กษัตริย์       
2 ซื่อสัตย์สุจริต       
3 มีวินัย       
4 ใฝุเรียนรู้       
5 อยู่อย่างพอเพียง       
6 มุ่งม่ันในการทางาน       
7 รักความเป็นไทย       
8 มีจิตสาธารณะ       

รวม       
ร้อยละ        

รวมร้อยละ      

 สรุปการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในทุกรายวิชาที่ข้าพเจ้าสอน ร้อยละ .....................                   
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

    

(เอกสารอ้างอิง หน้า.................) 
 
 1.3  การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ แหล่งเรียนรู้(5 คะแนน) 
 ข้าพเจ้าได้มีการสร้างและพัฒนา สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้น าไปใช้ใน                 
การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระรายวิชา และจุดประสงค์
การเรียนรู้ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถน าสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
  ข้าพเจ้าจัดท าสื่อและการใช้สื่อการสอนจากการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า ท าให้ทราบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้  แต่ละครั้งจะต้องใช้สื่ออะไรในการสอน  ซึ่งมีทั้งสื่อที่ผู้สอนผลิตขึ้นเอง  จัดซื้อมา หรือใช้สื่อ
จากห้องพลานามัยของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ในการจัดท าจัดหาและใช้สื่อการสอนได้ด าเนินการดังนี้ 
    1) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดเตรียมไว้ 
    2) จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาวิธีใช้ เมื่อผู้เรียน             
น าสื่อการเรียนไปใช้ สามารถท ากิจกรรมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง การท ากิจกรรมก็จะส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด   
    3) ผลิตสื่อการสอนที่สามารถผลิตได้ด้วยตนเอง โดยยึดหลักประหยัดและมีคุณภาพมากที่สุด                  
เช่น เอกสารประกอบการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู้ ได้จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ ก่อนน ามาใช้ประกอบการเรียน 
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    4) พยายามให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น ปูายนิ เทศ รายงาน                     
โครงงานฯลฯ 
 สื่อที่ข้าพเจ้าได้สร้างหรือพัฒนา จ านวน       ชิ้น ได้แก่ 
  
 
 
 
 
 
  
 

(เอกสารอ้างอิง หน้า...................) 
 

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้(5 คะแนน) 
ข้าพเจ้าได้ด าเนินการวัดผลและประเมินผล  โดยปฏิบัติดังนี้ 

  1)  ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2) ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผล การเรียน                  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  4)  จัดท าเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
      -  เครื่องมือวัดผลเพ่ือปรับปรุงการเรียน  ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
      -  เครื่องมือวัดผลเพ่ือประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                
ทางการเรียน โดยการน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาคุณภาพ โดยน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ                    
และผู้เชี่ยวชาญ  พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อนั้น สามารถวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนตามจุดประสงค์              
การเรียนรู้หรือไม่  แล้วน าข้อบกพร่องต่างๆ ที่ได้รับค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขและน ามาใช้เป็นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2562 
  5)  ด าเนินการวัดผลและประเมินผล ดังนี้ 
 

ประเมินผลก่อนเรียน 
ได้ท าการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนทุกครั้ง  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ พ้ืนฐาน

เบื้องต้น  โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน เช่น การท างานอย่างมีขั้นตอน การท างานกลุ่ม                         
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ความตั้งใจ มีมารยาท ช่วยเหลือและมีน้ าใจ เป็นต้น โดยใช้วิธี                  
การสัมภาษณ์  การสอบถามเพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ เรียนและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                      
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 
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ประเมินผลระหว่างท าการสอน 
เพ่ือเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอน และท าให้ทราบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนมาก

น้อยเพียงใด  มีความเข้าใจในเรื่องที่สอนไปแล้วมากน้อยเพียงใด ผู้เรียนพบปัญหาในการเรียนวิชาพลศึกษาอย่างไร 
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมตามที่ก าหนดหรือไม่ โดยการสังเกตความรับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกัน  การท างานทันตามก าหนดเวลา  ความสนใจและตั้งใจศึกษาค้นคว้า  การแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ความคิดเห็นและเจตคติของผู้เรียน  ตรวจผลงานการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ และประเมินความเอาใจใส่ต่อการเรียนความรับผิดชอบในงานที่ก าหนดให้ท าโดยถือเกณฑ์
ที่ผู้เรียนผ่านได้คะแนนจากการท ากิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป   

ประเมินผลปลายภาคเรียน 
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย 

และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน........ท่าน 
-  ก าหนดอัตราส่วนของคะแนน  ก าหนดตามที่หลักสูตรของโรงเรียนได้ก าหนดไว้  ดังนี้  

1. คะแนนสอบระหว่างภาค 
- สอบรายจุดประสงค์ก่อนกลางภาค ........... คะแนน 
- สอบกลางภาค    ............ คะแนน 
- สอบรายจุดประสงค์หลังกลางภาค .......... คะแนน 

2. คะแนนสอบปลายภาค    ............. คะแนน 
-  น าคะแนนการสอบที่ได้ระหว่างภาคและปลายภาคมารวมกันเป็น 100 คะแนน 

เกณฑ์ตัดสิน 
    80    คะแนนขึ้นไป ได้ผลการเรียน  4 
    75 - 79   คะแนน   ได้ผลการเรียน  3.5 
    70 - 74   คะแนน   ได้ผลการเรียน  3 
    65 - 69   คะแนน   ได้ผลการเรียน  2.5   
    60 - 64   คะแนน   ได้ผลการเรียน  2 
    55 - 59   คะแนน  ได้ผลการเรียน  1.5 
    50 - 54   คะแนน   ได้ผลการเรียน  1 
    ต่ ากว่า  50 คะแนน  ได้ผลการเรียน  0 
  หมายเหตุ  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 ผลที่ได้รับจากกระบวนการดังกล่าว ปรากฏผลดังนี้ 

1. ท าให้การวัดผลมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 
2. ผู้เรียนที่ข้าพเจ้าสอนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย 
4. ท าให้การประเมินผลแต่ละครั้งมีคุณภาพ ผู้เรียนยอมรับผลการเรียนของตนเอง 
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5. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ มีพัฒนาการของตนเอง ผู้เรียนเก่งก็ขยันเรียนมากขึ้น  ส่วน
ผู้เรียนอ่อนก็มกี าลังใจพยายามปรับปรุงตนเองรู้จักการช่วยเหลือกัน 

6. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้ 
7. ผู้ปกครองทราบผลการเรียนความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
 

(เอกสารอ้างอิง หน้า.........๓๔..........) 
 
 1.5 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน(5 คะแนน) 

การแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ข้าพเจ้าใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC               
ในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมศึกษาปัญหา หาสาเหตุ ออกแบบนวัตกรรม ร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติ และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเพ่ือนครู ทั้งในเรื่องของการเรียนและพฤติกรรม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ข้าพเจ้าใช้กระบวนการ PLC แก้ปัญหา จ านวน ................เรื่อง ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่อง   
สมาชิกร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

   
 จ านวนชั่วโมง........................ชั่วโมง 
 
 ผลการด าเนินงาน  :   
 

  
(เอกสารอ้างอิงหน้า....................) 

 
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียนและข้อมูลสารสนเทศ (5 คะแนน) 
       ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ ซึ่งในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนและข้อมูลสารสนเทศ ข้าพเจ้าได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1)  จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม โดยส ารวจความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการบรรยากาศการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้  ให้สอดคล้องและ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข   
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2)  จัดท าเอกสารประจ าชั้นเรียนและเอกสารประจ าวิชา เช่น ………… อย่างถูกต้อง โดยจัดเก็บ            
และรวบรวมข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้อง 

3)  จัดระบบการพัฒนาผู้เรียน ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน  
ด้านสุขภาพ ด้านพฤติกรรม ด้านทักษะชีวิตและการท างาน โดยมีการชี้แจงท าความเข้าใจ ขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาร่วมกัน มีการสร้างความเข้าใจที่ดีด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ท า
ให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น มีความสุขในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 4)  แนะน าผู้เรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น 
  -  การปรับปรุงห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน   
  -  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน หรือการฝึกความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย           
ให้ปฏิบัติ 
 5)  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม                
และมารยาทสังคมที่ดีที่ควรปฏิบัติ  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เมื่อพบพฤติกรรมที่ ไม่ พึงประสงค์                   
หรือ พฤติกรรมที่บกพร่องของผู้เรียน จะตักเตือน แนะน าด้วยถ้อยค าที่สุภาพและเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน แล้ว             
ชี้แนวทางแก้ไขเพ่ือให้ผู้เรียนน าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสวดมนต์ไหว้พระ การท าบุญ       
การให้สิ่งของเป็นทาน และการแบ่งปัน  

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 ผลจากการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศส่งผลให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนเป็นผู้มีสติปัญญา สามารถเรียนรู้ท างานตามที่มอบหมายได้ส าเร็จ  รู้จักการวิเคราะห์ปัญหา  
แก้ปัญหาได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 2. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็น               
ของผู้อื่น และมีความสุขกับการเรียน 
 3. ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน สามารถร่วมกิจกรรมและท างานกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามสามารถปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธหรือหลักศาสนา                 
ที่ตนเองนับถือได้อย่างมีความสุข 

5. ผู้เรียนมีนิสัยรักความสะอาด รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้/ประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ                     
เช่น  น้ า  ไฟฟูา ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  กิริยา มารยาทที่ดีงามของไทย 

 
(เอกสารอ้างอิง หน้า..........) 

 
2.2  การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ข้าพเจ้าจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

และด าเนินการดังนี้ 
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1. จัดกิจกรรมโฮมรูม ให้ความรู้กับผู้เรียนในเรื่องการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน การดูแลห้องเรียน  
ความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ าใจ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห้องเรียน ตักเตือนเมื่อเพ่ือนท าผิดหรือ
ท าไม่ด ี

2. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองพบครูประจ าชั้น ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจระหว่างครู
ประจ าชั้นและผู้ปกครอง รายการพฤติกรรมของผู้เรียนให้ผู้ปกครองเป็นรายบุคคล เพ่ือร่วมกันดูแลและแก้ไขผู้เรียน
ให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

3. แก้ปัญหาผู้เรียนที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันของห้องเรียน ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง 
ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน การให้ค าชม เมื่อเวรประจ าวันดูแลห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย  โดยครูที่ปรึกษา
จะท าหน้าที่ตรวจเวรประจ าวันในตอนเย็น เวลา ....... – ............. น. ของทุกวันและให้ค าชมเชยในตอนเช้าช่วง
................. และจะให้ยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียนคนอ่ืน  ท าให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะท าหน้าที่              
ของตัวเองให้ดีที่สุด 

4. แก้ปัญหาผู้เรียนที่ส่งงานไม่ตรงต่อเวลา โดยให้ผู้เรียนที่ไม่ส่งงานหรือท างานไม่เสร็จให้ผู้เรียนอยู่
ท างานในตอนเย็นให้เสร็จ จัดหากลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าห้องรับผิดชอบดูแลแทนครู
ที่ปรึกษาเป็นประจ า และรายงานผลการปฏิบัติงานกับครูที่ปรึกษาทุกสัปดาห์ 

๕.  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
1. ผู้เรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ 
2. ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ของตัวเองดีข้ึนกว่าเดิม มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงเวลาและส่งงานครบทุกวิชา 
3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน 
 

(เอกสารอ้างอิง หน้า...................) 
 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 3.1  การพัฒนาตนเอง(5 คะแนน) 

 ข้าพเจ้าได้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan) เพ่ือส ารวจและ
วางแผนการพัฒนาตนเอง โดยการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และความสามารถในการปฏิบัติงาน ความต้องการ
จ าเป็นของหน่วยงานและของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่สนองตอบความต้องการ สนองความสนใจในรูปแบบ
และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับตนเอง อันจะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
จนท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันน าไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถตรวจสอบได้ โดยการศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้ด้วยการประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนาทางวิชาการ และวิธีการอ่ืนๆ น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานให้มี
คุณภาพ มีการศึกษาและประมวลความรู้รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ  อย่างเป็นระบบ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู
และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
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การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน (………………………………………) 
 

ครั้งที ่ เรื่อง วัน เดือน ปี 
จ านวน 

(ชม.) 
หน่วยงานที่จัด 

     

     

     

     
รวม     

 
(เอกสารอ้างอิง  หน้า ...........) 

 
3.2  การพัฒนาวิชาชีพ(5 คะแนน) 
ข้าพเจ้าได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ            

อย่างเป็นระบบ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ......... 
ปีการศึกษา .......... จ านวน ........ เรื่อง  ดังนี้   

๑.  ……………………… 
  ๑.๑  ต่อครูผู้สอน ดังนี้ 

1.  
2.  
3.  
4.  

๑.๒  ต่อผู้เรียน ดังนี้ 
 

(เอกสารอ้างอิง หน้า.............) 
 
4. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย (5 คะแนน)        
 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

4.1   การร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลในช่วง  

6 เดือน ที่ผ่านมา (.................................)  จ านวน  .....  กิจกรรม  ดังนี้ 
1. 
2. 

(เอกสารอ้างอิง หน้า.............) 
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4.2  การร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
1. 
2. 
3. 

 
(เอกสารอ้างอิง หน้า...........) 
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ตอนที่ 3 
ผลการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 

1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจหน้าที่ของตนเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ 
   ข้าพเจ้ามีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม                    
และแบบแผนอันดีงามของสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น าในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบวินัยของทาง
ราชการ ทั้งในด้านการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ ตรงต่อเวลา มาปฏิบัติ
ราชการก่อนเวลาและกลับหลังเวลาราชการ  อุทิศและเสียสละเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ มีความอดทน            
อดกลั้น ต่อความเหนื่อยยากขณะปฏิบัติราชการ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมุ่งมั่นท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  ไม่น าเวลา
ราชการไปท าประโยชน์ส่วนตัว  มีความรักสามัคคีในองค์กร มีความละอาย  และเกรงกลัวต่อการกระท าความผิด     
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ มีระเบียบวินัย   เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้เรียนเชิดชู       
และเคารพสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

ข้าพเจ้าซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอบรม สั่ งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียน                         
อย่างเต็มศักยภาพ รับผิดชอบงานในหน้าที่การสอน และงานหน้าที่พิเศษที่ไ ด้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ                          
ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากงานราชการ ไม่เอาเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตัว  รักษาผลประโยชน์           
ของโรงเรียน เช่น การประหยัดน้ า ประหยัดไฟ หรือใช้กระดาษของทางราชการโดยประหยัด เป็นต้น พร้อมเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากผู้เรียนและต าแหน่งหน้าท่ี 

 

 (เอกสารอ้างอิงหน้า..........) 
 
2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

  ข้าพเจ้ารักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ศึกษากฎหมายการศึกษา พระราชบัญญัติทางการศึกษาและบทบาท
หน้าที่ทางราชการของครูในหมวดที่ว่าด้วยวินัยทางราชการจนเข้าใจ และได้ปฏิบัติตนตามกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ส าเร็จลุล่วงอย่างดีที่สุด การรักษาระเบียบ
วินัยในการมาและกลับในการปฏิบัติราชการที่ตรงเวลา การปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด มีส่วนร่วม
เสริมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา  
มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อเพ่ือนร่วมงาน และผู้เรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย           
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด  

(เอกสารอ้างอิงหน้า..........) 
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3. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้ทางราชการ 
  ข้าพเจ้าตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาเต็มความสามารถ โดยไม่เอาเวลาราชการไปหาผลประโยชน์
หรือท าธุรกิจส่วนตัวหากได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบและท าให้
เสร็จ แม้งานนั้นต้องน าไปท าต่อที่บ้านหรืออยู่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ หรือได้รับค าสั่งให้ท างานในวันเสาร์
และวันอาทิตย์  ข้าพเจ้าไม่เคยหลีกเลี่ยงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ในการสอนตามปกติ
แล้ว  ข้าพเจ้าได้ฝึกซ้อมผู้เรียนเพ่ือเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแก่ผู้เรียนที่มีปัญหาในเรื่องการเรียน .............. ทุกระดับชั้น ในเวลาพัก
กลางวันและหลังเลิกเรียนอีกด้วย   
 

 (เอกสารอ้างอิงหน้า..........) 
 
4. การมีจิตส านึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

   ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา เต็มหลักสูตร โดยมา
ปฏิบัติงานก่อนเวลาและกลับหลังเวลาเลิกท างาน วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ท าการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากหลาย
สถานการณ์  หลากหลายวิธีการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้  ทักษะ
ประสบการณ์  ทักษะการแก้ปัญหา  ตามความสามารถ ได้ให้ก าลังใจ และเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามให้แก่
ผู้เรียน จัดกิจกรรมโฮมรูม และจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ให้ก า ลังใจในการเรียนรู้               
การแข่งขันทักษะวิชาการ และจัดสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้น่าเรียน รวมทั้งจัดหาสื่อการเรียน              
การสอนที่เหมาะสม  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    ข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้ เรียน และผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่าง
สม่ าเสมอ เท่าเทียมกัน ให้ความรัก ความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ผู้เรียนทุกคน
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ในฐานะครูที่ปรึกษา ข้าพเจ้าได้ออกเยี่ยมบ้านผู้เรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองผู้เรียน 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนที่จ าเป็นต่อผู้เรียนและผู้ปกครอง เพ่ือให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริม
ผู้เรียนได้ตรงจุด ตามความต้องการของทั้งสองฝุาย ท าความรู้จักคุ้นเคยกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เมื่อเกิดปัญหาจะ
แก้ไขทันที  มีการวางตนเป็นกลาง  ไม่ล าเอียง  และมีความยุติธรรมให้แก่ผู้เรียนทุกคน  มีการสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนที่มีพฤติกรรมดี และว่ากล่าวตักเตือนผู้เรียน ที่มีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม พร้อมอธิบายเหตุผล 
ให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหม่ ตั้งใจดูแลอบรมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความประพฤติที่ดีงาม  เพ่ือให้
ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
    ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริ เริ่มสร้างสรรค์ความรู้ ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่                     
อุทิศตนแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ โดยการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาที่สอนทั้งในเอกสาร              
อินเทอร์เน็ต บทเรียนส าเร็จรูป โปรแกรมสื่อการสอน มาประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  สร้ างและพัฒนาสื่อการ
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สอนให้เหมาะสม ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนมากขึ้น รวมทั้งการเข้าร่วมอบรม สัมมนา อบรมปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาตนเอง ศึกษาข้อมูลความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาการสอนให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
มากขึ้น  

(เอกสารอ้างอิงหน้า..........) 
 

5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ข้าพเจ้าประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู             
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้รับบริการ มีความรู้  ความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพ  
มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพครู 
และปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้
ให้กับผู้เรียนทุกคน  และด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เหมาะสมกับสถานภาพและต าแหน่งหน้าที่  ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้ เรียน โดยประพฤติ ปฏิบัติและวางตน                 
ให้เหมาะสมทั้งทางกาย วาจา ใจ เช่น แต่งกายสะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย                                                              
มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู              
มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  ด ารงตนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติการสอนด้วย
ความตั้งใจ เอ้ืออาทรต่อศิษย์อย่างเสมอภาค มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว  มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ใช้ถ้อยค าสุภาพ            
มีน้ าเสียงน่าฟัง  ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งในห้องเรียน ในที่ประชุม และชุมชน  ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของ
ผู้เรียน ให้ค าแนะน า ตักเตือนผู้เรียนที่พูดจาไม่สุภาพ ช่วยแก้ไขเมื่อผู้เ รียนใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องทั้งการเขียนและ
การพูด เพ่ือสร้างนิสัยการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง พยายามหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ  
ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนจนได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหาร และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงเวลาตามที่โรงเรียนก าหนด เอาใจใส่ 
สนใจและดูแลสถานที่ท างาน ห้องพักครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด เรียบร้อย 
  

(เอกสารอ้างอิงหน้า..........) 
 

6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชนและสังคม 
   ข้าพเจ้ามีความสามัคคี  มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความเสียสละ เกื้อกูลกัน  
ประพฤติปฏิบัติงานอย่างกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความจริงใจ สุภาพเรียบร้อย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
ราบรื่นและประสบความส าเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมกิจกรรมและให้
ความช่วยเหลือกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมส าคัญของหน่วยงาน องค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่าง
สม่ าเสมอ ร่วมบริจาคเงินร่วมสมทบท าบุญโอกาสต่างๆ ได้แก่  กฐิน  ผ้าปุาสามัคคี บิดามารดาผู้ เรียนเสียชีวิต บิดา 
มารดาของครูในโรงเรียนเสียชีวิต ศิษย์เก่าเสียชีวิต ข้าพเจ้าได้เสียสละเวลา และเสียสละเงิน ในการร่วมกิจกรรมของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้................ช่วยเหลือเพ่ือนครูในด้านการแก้ไขปัญหางานวิชาการ ให้ค าแนะน าเพ่ือนครูอย่าง
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กัลยาณมิตร ได้ร่วมวางแผน ร่วมปรับปรุง พัฒนาผลงานของหมู่คณะทั้งในและต่างกลุ่มสาระฯ ทุกขั้นตอน               
ด้วยความเต็มใจ บริสุทธิ์ใจ จนท าให้งานประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และได้ร่วมกิจกรรมอ่ืน  ๆ 
ในชุมชนที่อาศัยอยู่ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานอุปสมบทและงานฌาปนกิจศพ เป็นต้น 
  ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียง ปกปูองศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประพฤติปฏิบัติตน              
เป็นแบบอย่างท่ีดี และสมศักดิ์ศรีของการเป็นครู ซึ่งอาชีพครูจะได้รับการยกย่อง  หรือเชิดชูเกียรติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ           
การประพฤติปฏิบัติตนของผู้ที่ได้ชื่อว่า “ครู”  ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
เพ่ือปรึกษาพูดคุยกับผู้ปกครอง ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมผู้เรียนอย่างกัลยาณมิตรท าให้ผู้ปกครองศรัทธา และชื่น
ชมในการท างานที่เอาใจใส่และดูแลลูกหลานของเขาอย่างใกล้ชิด  การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมวันครู 
กิจกรรมวันไหว้ครูในโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนไหว้ และบูชาครู ซึ่งแสดงถึงความอ่อนน้อม กตัญญู รู้คุณ กิจกรรมยก
ย่อง เชิดชูเกียรติครูและผลจากการที่ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสมศักดิ์ศรีของการเป็ นครู 
ข้าพเจ้าได้รับเกียรติบัตร ครูผู้เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ    
 ข้าพเจ้ามีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพของครู ศักยภาพของผู้เรียน งานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น
อย่างเต็มใจ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ให้การช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงาน ตามความเหมาะสมที่เราจะสามารถช่วยได้  โดยไม่ต้องคอยให้เขาขอความช่วยเหลือ เห็นประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือแก่ชุมชน 
แก่เพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ทั้งด้านก าลังกาย และก าลังทรัพย์ได้ช่วยเหลือทุนทรัพย์สิ่งของแก่เพ่ือนครูตาม
โอกาส บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์ เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียน ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน  ให้
ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรม งาน โครงการที่โรงเรียน จัดอย่างเต็มใจ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความเต็มใจ และ
มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ   อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆที่มาขอใช้สถานที่  หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังเสียสละเวลาและอุทิศตนในการ
ท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุด  โดยปฏิบัติงานอย่างไม่ค านึงถึงเวลาราชการเท่านั้น แต่จะยึดความส าเร็จขององค์กรเป็น
ส าคัญ   

 
 (เอกสารอ้างอิงหน้า..........) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของครูผู้สอนและเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน
2562) ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

      ลงชื่อ  ................................................... 
              (.................................................) 
        วันที่  .............  เดือน.....................  พ.ศ. ............. 

 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มวิชาการ  
การตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 

พุทธิรังสีพิบูล (ตอนที่ 2) เพ่ือประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอนและเพ่ือประกอบ          
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน2562) ของ ............................... ต าแหน่ง 
......................วิทยฐานะ ........................... ปรากฏว่า ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ  ...................................................  

                  (นายธิปไตย วิไลพันธุ์) 
                ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

                วันที่  .............  เดือน.....................  พ.ศ. ............. 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 การตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
พุทธิรังสีพิบูล (ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 3) เพ่ือประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน             
และเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน2562) ของ                   
ของ ............................... ต าแหน่ง ......................วิทยฐานะ ........................... ปรากฏว่า ถูกต้อง และเป็นความจริง
ทุกประการ 
 

ลงชื่อ  ...................................................  
              (นางสาวพิมพ์ใจ    โพธิสอน) 
                 ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

                วันที่  .............  เดือน.....................  พ.ศ. ............. 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

    เห็นชอบ 
    ไม่เห็นชอบ  (ระบุ)................................................................... ............................................. 
 

ลงชื่อ  ................................................... 
                 (นางอมรวดี   สินเจริญ) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
                 วันที่  .............  เดือน.....................  พ.ศ. ............. 
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           ภาคผนวก 
-  เอกสารอ้างอิง 

 

 


