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รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
(Self Study Report : SSR)
ปีการศึกษา 2558

นายเสรี เกษสกุล
ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านดงดิบ
อาเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
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ข้อเสนอแนะ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(นายทองพูล พลเยี่ยม)
ผูอ๎ านวยการโรงเรียนบ๎านดงดิบ
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คานา
การจัดทารายงานการประเมินคุณภาพประจาปีการศึกษา 2558 ของตนเอง เป็นรายงานที่
แสดงภารกิจการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการดาเนินงาน
ตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ให๎บรรลุ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว๎ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ด๎านคุณภาพผู๎เรียน ด๎านการจัด
การศึกษา ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด๎านมาตรการ
สํงเสริม โดยมีระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง และนาผลไปปรับปรุง
พัฒนางานอยูํเสมอเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาตํอไป
ขอขอบคุณบุคลากรทุกทํานที่ได๎มีสํวนให๎รายละเอียดและข๎อมูลในการจัดทารายงานจนสาเร็จ
เป็นรูปเลํมที่สมบูรณ์

นายเสรี เกษสกุล
7 เมษายน 2559
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รายงานประเมินตนเอง
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ

นายเสรี

ชื่อสกุล เกษสกุล สัญชาติ ไทย

เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

วัน เดือน ปีเกิด : 24 มิถุนายน 2507
บัตรประจาตัวประชาชน : 3110100831251 ภูมิลาเนาเกิด สมุทรปราการ
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู : 57301111761761
ที่อยู่ปัจจุบัน : 327 หมูํ 6 ตาบลหนองใหญํ อาเภอโพนทอง จังหวัด ร๎อยเอ็ด
ชื่อบิดา ทองใบ
ชื่อมารดา : เจริญ
สถานภาพ : สมรส
วุฒกิ ารศึกษา :
ปริญญาตรี
บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ : ตาแหน่ง
อาจารย์ 1 ตาแหน่งเลขที่ 10347
ได้รับเงินเดือนอันดับ 4,020 บาท
ปฏิบัติงานสถานศึกษา :
โรงเรียนบ๎านดงดิบ อาเภอโพนทอง สพป.ร๎อยเอ็ด เขต 3
ปฏิบัติการสอนวิชา : ทุกสาระวิชา
ความสามารถพิเศษ : คอมพิวเตอร์
คติประจาใจ :
แบบอยํางที่ดีมคี ุณคํามากกวําคาสอน
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1.2 การดารงตาแหน่งวิทยฐานะ
วัน/เดือน/ปี

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

๑ มิถุนายน ๒๕๓๓
๑ เมษายน ๒๕๔๔
24 ธันวาคม ๒๕๔7
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

อาจารย์ ๑
อาจารย์ ๒
ครู ชานาญการ
ครู ชานาญการพิเศษ

รับเงินเดือน
ระดับ/
ขั้น(บาท)
อันดับ
3
4,020
5
11,120
7
16,510
8
23,230

1.3 ข้อมูลการลา ( 1 ตุลาคม 2558 – 15 พฤษภาคม 2559 )
ครั้งที่/วันที่

ลาป่วย (วัน)

ลากิจ(วัน)

รวมวันลา(วัน)

-

-

-

-
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1.4 เกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเอง และผลงาน/โครงการเด่น
ประเภทผลงาน

ชื่อ - สกุล

แขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ

1. เด็กหญิง กฤติยา
สีดาเลิศ
2.เด็กหญิง พนิดา
แสงปาก

แขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1. เด็กหญิง กฤติยา
สีดาเลิศ
2.เด็กหญิง พนิดา
แสงปาก

แขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1.เด็กหญิงณัฐนรี
ตามชัย
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา
มุขภักดี

แขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์
สีดาเลิศ
2. เด็กหญิง ยุภารัตน์
กุลสุวรรณ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่
ได้รับ
(ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับ
เขตพื้นที่/ภาค/ประเทศ)

-รางวัลเหรียญทอง
คอมพิวเตอร์
โปรแกรม การเขียน
เว็บไซต์ (Web Editor)
ระดับชั้น ป.4-ป.6
รางวัล เหรียญทอง
อันดับ 3 การแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ
แขํงขันทักษะ
คอมพิวเตอร์
การสร๎าง web Editor
ระดับชั้น ป.4- ป.6
รางวัล เหรียญเงิน
การแขํงขันทักษะ
คอมพิวเตอร์
โปรแกรม การสร๎าง
หนังสืออิเลคทรอนิคส์
(E-Book) ระดับ
ป.4-ป.6
รางวัล เหรียญเงิน
การแขํงขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
การสร๎างโปรแกรม
นาเสนอ Presentation
ระดับ ป.4-ป.6

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
สพฐ.

สพฐ

สพฐ

สพฐ
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ประเภทผลงาน

ชื่อ - สกุล

แขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่

1. เด็กหญิง กฤติยา
สีดาเลิศ
2.เด็กหญิง พนิดา
แสงปาก

แขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่

1.เด็กหญิงณัฐนรี
ตามชัย
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา
มุขภักดี

แขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่

แขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่
ได้รับ
(ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับ
เขตพื้นที่/ภาค/ประเทศ)

รางวัล ชนะเลิศ
เหรียญทอง แขํงขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต
พืน้ ที่ แขํงขันทักษะ
คอมพิวเตอร์
การสร๎าง web Editor
ระดับชั้น ป.4- ป.6

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
สพป.ร๎อยเอ็ด เขต 3

รางวัลชนะเลิศ
สพป.ร๎อยเอ็ด เขต 3
เหรียญทอง การแขํงขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์
โปรแกรม การสร๎าง
หนังสืออิเลคทรอนิคส์
(E-Book) ระดับ ป.4-ป.6
สพป.ร๎อยเอ็ด เขต 3
1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแขํงขัน
สีดาเลิศ
2. เด็กหญิง ยุภารัตน์ ทักษะคอมพิวเตอร์
โปรแกรม การสร๎าง
กุลสุวรรณ
โปรแกรมนาเสนอ
Presentation ระดับ
ป.4-ป.6
รางวัล เหรียญเงิน
สพป.ร๎อยเอ็ด เขต 3
1.เด็กหญิงณัฐญาดา
การแขํงขันคอมพิวเตอร์
ศรีวรรณทา
ทักษะ คอมพิวเตอร์
2.เด็กชายธีรศักดิ์
กราฟิก ระดับชั้น
รักพรม
ป.1- ป.3
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ตอนที่ 2
ข้อมูลการพัฒนาตนเอง
ในปีการศึกษา 2558 ได๎พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูแ๎ ละทักษะ ในกลุํมสาระการเรียนรู๎
ที่รับผิดชอบและในงานที่รับผิดชอบ โดยมีการศึกษาหาความรู๎ดว๎ ยวิธีการตํางๆ ที่ทาให๎เกิดความรู๎และ
ทักษะเพิ่มขึน้ ด๎วยการเข๎าประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา การศึกษาตํอ การศึกษา
เอกสารทางวิชาการ กรศึกษาค๎นคว๎าจากสื่อ วิธีการอื่นๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
ที่ทาให๎เกิดความรู๎และทักษะเพิ่มขึน้ ดังนี้

2.1 การศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา
(ครูต๎องได๎รับการอบรมอยํางน๎อย 20 ชั่วโมงตํอปี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.)
ที่

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน
ปี

จานวน
(ชม.)

1 ผํานการพัฒนาตาม
คุรุสภาเขต 27 เมษายน ๑ ครั้ง
1 พฤษภาคม40 ชั่วโมง
หลักสูตรอบรมเชิง
พืน้ ที่
2558
ปฏิบัติการ เพือ่ เสริมสร๎าง การศึกษา
ศีลธรรม คุณธรรม
ร๎อยเอ็ด
จริยธรรม และ
เขต 3
จรรยาบรรณ ของผู๎
ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน)
ประจาปี 2558
2 เข๎ารํวมโครงการปฏิบัติ
สานัก
๑-๒
1 ครั้ง
ธรรมในวันวิสาขบูชา
พระพุทธศาสน มิถุนายน
16
ประจาปี 255๘
ารํวมกับ สพป. ๒๕๕๘ ชั่วโมง
ณ. มหาเจดีย์ชัยมงคล ร๎อยเอ็ดเขต 1,
อาเภอหนองพอก
๒,๓ และ
จังหวัดร๎อยเอ็ด
สพม.๒๗

สถานที่จดั

การนาผล
ไปพัฒนางาน

วัดหนองโมง
บูรพาราม
อ.หนองพอก
จ.ร๎อยเอ็ด

พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม การ
ดูแลชั้นเรียน
และ
การจัดการ
เรียนการสอน

ณ. มหาเจดีย์
ชัยมงคล
อาเภอหนอง
พอก จังหวัด
ร๎อยเอ็ด

พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม
การดูแลชั้น
เรียนและการ
เรียนการสอน
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ที่

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด

3 ผํานการอบรมสํงเสริม
สานักงานเขต
และพัฒนาการดาเนินงาน พืน้ ที่การศึกษา
การรับนักเรียน ปี
ประถมศึกษา
การศึกษา ๒๕๕๘ จัดโดย ร๎อยเอ็ดเขต
กลุํมสํงเสริมการจัด
3
การศึกษา ณ.ห๎องประชุม
สพป.ร๎อยเอ็ด เขต 3
4 ผํานการอบรม การพลิก กลุํมพัฒนา
โฉมโรงเรียน ป.๑ อําน
คุณภาพ
ออกเขียนได๎ใน ๑ ปี
การศึกษาแวง
ณ.ห๎องประชุมศรีพนาลัย
ใหญํ
โรงเรียนพนาลัยวิทยา
เสริม
5 ผํานการอบรมการจัดการ สานักงานเขต
เรียนการสอนโดยใช๎
พืน้ ที่การศึกษา
สื่อการศึกษาทางไกลผําน ประถมศึกษา
ดาวเทียม ณ.ห๎องคอน
ร๎อยเอ็ดเขต 3
แวนชั่นฮอลล์ รร.สาเกตุ
นคร อ.เมือง จ.ร๎อยเอ็ด
6 ผํานการอบรม ตาม
สานักเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อ
การศึกษาด๎วยเทคโนโลยี การเรียนการ
การศึกษาทางไกลผําน
สอน
เทคโนโลยี สารสนเทศ
สพฐ.
(DLIT) หลักสูตร Train
the Trainer ระหวํางวันที่
จ.อุบลราชธานี

วัน เดือน
ปี

จานวน
(ชม.)

๑๐
มิถุนายน
๒๕๕๘

๑ ครั้ง
8
ชั่วโมง

สถานที่จดั

การนาผล
ไปพัฒนางาน

สานักงานเขต พัฒนาระบบ
พืน้ ที่การศึกษา การทางานที่
ประถมศึกษา รับผิดชอบ
ร๎อยเอ็ดเขต 3

๒๐-๒๑ ๑ ครั้ง ณ.ห๎องประชุม
มิถุนายน ๑๖ ชั่วโมง ศรีพนาลัย
๒๕๕๘
โรงเรียน
พนาลัยวิทยา
เสริม

พัฒนาระบบ
การเรียนการ
สอน

๑๑
1 ครั้ง โรงแรมสาเกตุ พัฒนาระบบการ
กรกฎาคม 8 ชัว่ โมง นคร อ.เมือง เรียนการสอน
๒๕๕๘
จ.ร๎อยเอ็ด

๘-๑๔ ๑ ครั้ง โรงแรมอุบลบุรี
รีสอร์ท
สิงหาคม ๕๖ ชั่วโมง
จังหวัด
๒๕๕๘
อุบลราชธานี

พัฒนาระบบ
การเรียนการ
สอน
และพัฒนา
บุคลากร
สพป.ร๎อยเอ็ด
เขต ๓
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ที่

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน
ปี

จานวน
(ชม.)

การนาผล
ไปพัฒนางาน
โรงแรม ริเวอร์ พัฒนาระบบการ
ไซต์ กรุงเทพฯ เรียนการสอน
สถานที่จดั

7 ผํานการอบรม การพัฒนา
สพฐ.
13-15 1 ครั้ง
และสํงเสริมสมรรถนะ
มกราคม
24
โครงการ
2559 ชั่วโมง
“ครูดีในดวงใจ” ระหวําง
วันที่ 13-16 มกราคม
2559 โรงแรม ริเวอร์
ไซต์ กรุงเทพฯ
8 ผํานการฝึกอบรม
สพฐ.และ
15
1 ครั้ง อบรมผํานระบบ
อินเตอร์เน็ต
โครงการพัฒนาครูและ
มหาวิทยาลัย สิงหาคม 120
ด๎วยตนเอง
บุคลากรทางการศึกษา
ศรีนครินทรวิ 2558 – ชั่วโมง
ด๎านวิชาการ และวัดผล
โรฒ
20
การศึกษาในโรงเรียน
มกราคม
ขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.
2559
9 ผํานการอบรมตาม
สานักงานเขต
29
1 ครั้ง ณ.ราชภัฏกรีน
โครงการ การพัฒนา
พืน้ ที่การศึกษา มีนาคม 8 ชั่วโมง วิว ศูนย์ฝกึ
ศักยภาพครูทะเบียน
ประถมศึกษา 2559
ประสบการณ์
วัดผล ด๎านการวัดผล
ร๎อยเอ็ดเขต 3
วิชาชีพ
ประเมินผลการเรียนรู๎
มหาวิทยาลัย
ระดับสถานศึกษา ปี
ราชภัฏร๎อยเอ็ด
การศึกษา 2558
1๐ ผํานการอบรม โครงการ สานักงานเขต
30
1 ครั้ง ณ.ราชภัฏกรีน
Smart Obec และ My
พืน้ ที่การศึกษา มีนาคม 8 ชั่วโมง วิว ศูนย์ฝกึ
Office เพื่อใช๎ในระบบงาน ประถมศึกษา 2559
ประสบการณ์
สารบรรณ ณ.ราชภัฏกรีน ร๎อยเอ็ดเขต 3
วิชาชีพ
วิว ศูนย์ฝกึ ประสบการณ์
มหาวิทยาลัย
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราช
ราชภัฏร๎อยเอ็ด
ภัฏ ร๎อยเอ็ด
รวม 10 ครั้ง จานวน 24 วัน 304 ชั่วโมง ขยายผลจากการอบรมฯ

และงานใน
หน๎าที่ความ
รับผิดชอบ

พัฒนาระบบ
การเรียนการ
สอน
ด๎านการวัดผล
ประเมินผล
พัฒนาระบบ
การเรียนการ
สอน
ด๎านการวัดผล
ประเมินผล

พัฒนาระบบงาน
สารบรรณ

1 ครั้ง
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2.2 การศึกษาหาความรู้ ด้วยวิธีการการศึกษาเอกสารทางวิชาการ การศึกษา
ค้นคว้าจากสื่อ
การศึกษาเอกสารทาง
วิชาการ/ การศึกษา
ค้นคว้าจากสื่อ (เรื่อง)

ครั้ง
ที่

วัน เดือน ปี

1.

20มิ.ย. 58 ประมวลความรู๎ BBL

2.
3.
4.
5.

เอกสารหรือผลงาน
ที่จัดทา/รวบรวม

เผยแพรํทางเว็บไซต์
http://www.kruseri.net
20-21 มิ.ย. สรุปทฤษฎี BBL
เผยแพรํทางเว็บไซต์
58
http://www.kruseri.net
24 มิ.ย.58 ทฤษฎี child center
เผยแพรํทางเว็บไซต์
http://www.kruseri.net
3 ก.ค. 58 การสอนแบบโครงงาน
เผยแพรํทางเว็บไซต์
http://www.kruseri.net
2 ก.พ.58
การเรียนรูจ๎ าก
เผยแพรํทางเว็บไซต์
ประสบการณ์
http://www.kruseri.net
รวม 5 ครั้ง
ผลงานจานวน 5 ชิ้น/เล่ม

การนาไปพัฒนางาน

พัฒนาระบบการสอน
พัฒนาระบบการสอน
พัฒนาระบบการสอน
พัฒนาระบบการสอน
พัฒนาระบบการสอน

2.3 งานวิจัย / งานวิจยั ในชั้นเรียน
ในปีการศึกษา 2558 ได๎จัดทา งานวิจัย / งานวิจัยในชัน้ เรียน จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
ที่
1.
2.

เรื่อง
ศึกษารายกรณี เรื่อง การแก๎ปัญหา อํานไมํออก เขียนไมํได๎ ด๎วยแบบฝึกทักษะ
ฝึกทักษะการอํานการเขียน ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนพืน้ ฐานน๎อย

2.4 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย / ทัศนศึกษา/ ดูงาน
ที่

1.
2.
3.
4

ชื่อกิจกรรม

คํายคุณธรรมจริยธรรม
ชมนิทรรศการ อาเซียน
เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
ทัศนศึกษา สถาบันวิทยาศาสตร์

จานวน (คน)

350
500
49
50
รวม 4 ครั้ง

วัน เดือน ปี
23-24 ก.ค.58

สถานที่

วัดปุาบะตากา
31 สิงหาคม 59 ร.ร.บ๎านวังยาว
5 ก.พ. 2559
บ๎านดงดิบ
7 ม.ค.2559
ร๎อยเอ็ด

~ 13 ~

ตอนที่ 3
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
3.1 การจัดการเรียนรู้
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสวิชา/รายวิชา

จานวน
ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

ปีการศึกษา 2557
ภาษาไทย
160
คณิตศาสตร์
160
วิทยาศาสตร์
80
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
80
ประวัติศาสตร์
40
สุขศึกษา และพลศึกษา
80
ศิลปะ
80
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
80
ภาษาตํางปะเทศ
80
- กลุํมสาระเพิ่มเติม
40
- กิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียน
1. กิจกรรมแนะแนว
40
2. กิจกรรมนักเรียน
(70)
-ลูกเสือ-ยุวกาชาด
40
-ชมรม,กิจกรรมชุมนุม
30
10
3. กิจกรรม สาธารณประโยชน์
รวม
1000

ชั้น

จานวน นร.
(ห้อง/ คน)

ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

ป.5

14

14
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3.2 ปฏิบัติหน้าที่ครูท่ปี รึกษา/ ครูประจาชัน้ / ครูประจากลุ่ม
ตารางสอนประจาปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตารางการจัดสาระการเรียนรู้
วัน/เวลา
จันทร์

8.30-10.00

9.30-10.30

10.30-11.30

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ศิลปะ

12.30-13.30

วิทยาศาสตร์

( (ดนตรี-ทัศนศิป์)

อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
ศุกร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ประวัตศิ าสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

สุขศึกษา
และพลศึกษา
ภาษาไทย

กอท.
(คอมพิวเตอร์)
การงานอาชีพ

สังคมศึกษา

14.30-15.30

กิจกรรม

กิจกรรม

(บาเพ็ญประโยชน์)

ศิลปะ
(ทัศนศิลป์)
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

13.30-14.30

ภาษาอังกฤษ
(เพิ่มเติม)
แนะแนว
ลูกเสือเนตรนารี
หน๎าที่พลเมือง
(เพิ่มเติม)

กิจกรรม
กิจกรรมพละ

ซํอมเสริม
สวดมนต์

3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
ที่

1
2
3
4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมลูกเสือ
แนะแนว
ชุมนุม คอมพิวเตอร์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวม

จานวน
ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

1
1
1
1/2
3 1/2

ชั้น

จานวน นร.
(คน)

ป4-ป.6
ป.5
ป3-ป.6
ป.5

31
14
15
14
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3.4 หน้าที่ท่ไี ด้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
1) ตามโครงสร๎างการบริหารงานภายในสถานศึกษา
ที่

1
2
3
4

ฝ่าย/ กลุ่มสาระ/ กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

งาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ
งานวัดผลประเมินผล
งานประกันคุณภาพ
งานทะเบียน

จานวน
ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

หมายเหตุ

5
2
2
2

2) จากหนํวยงานอื่นๆภายนอกสถานศึกษา
2.1 ภายในกลุํมพัฒนา
ที่
งาน/กิจกรรม
1. งานกีฬากลุํมพัฒนา
2. ติว O-NET
3. คุมสอบ อํานออก
เขียนได๎
4. เป็นกรรมการตัดสิน
ทักษะคอมพิวเตอร์ทุก
กิจกรรมการแขํงขัน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 65
5. เป็นกรรมการวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน
กลุํมพัฒนาคุณภาพแวงใหญํ
กลุํมพัฒนาคุณภาพแวงใหญํ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา

หมายเหตุ
เป็นกรรมการ
เป็นวิทยากร
เป็นกรรมการ

กลุํมพัฒนาคุณภาพแวงใหญํ

เป็นกรรมการ

กลุํมพัฒนาคุณภาพแวงใหญํ

เป็นกรรมการ
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2.2 เป็นคณะทางานกับหนํวยงานต๎นสังกัด (สพป.ร๎อยเอ็ด เขต 3)
ที่
1.

รายการ/เรื่อง
วัน เดือน ปี
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการการ
28-29
พฤษภาคม
บริหารข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2558
ปีการศึกษา 2558 (Data Management
Center 2014)
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
27-30 สิงหาคม
2558
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance
Learning information Technology :
DLIT) หลักสูตรประยุกต์ร่วมระหว่าง DLIT ,
Google App For Education
เป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมแขํงขัน
28-30
หุนํ ยนต์ สพฐ. ระดับ ป.1 – ป.6
ตุลาคม 2558

สถานที่/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ร๎อยเอ็ด เขต 3

4.

เป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมแขํงขัน
หุนํ ยนต์ สพฐ. ระดับ ม.1 – ม.3

28-30
ตุลาคม 2558

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3

5.

เป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมแขํงขัน
โครงงานออกแบบ เทคโนโลยี ป.1- ป.6

28-30
ตุลาคม 2558

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3

2.

3.

ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์
โรงแรมสาเกตนคร ร้อยเอ็ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 3
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3.5 การประสานความร่วมมือในองค์กร ผู้ปกครอง ชุมชนและ/หรือหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ
3.5.1 การประสานความร่วมมือในองค์กร การทางานเป็นทีม
1) การรํวมประชุมวางแผน
รายการ
ประชุมรํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมประจาเดือนเกี่ยวกับการบริหารงาน
รํวมกิจกรรมวันสาคัญที่โรงเรียนจัดเชํน วันแมํ วันปีใหมํ วันเด็ก
รํวมประชุมกับผูป๎ กครองนักเรียน
คณะทางานเกี่ยวกับการเตรียมนักเรียน งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
คณะทางานเกี่ยวกับการเตรียมนักเรียน งานแขํงขันกีฬากลุํม
รํวมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและประเพณีในท๎องถิ่น
เป็นคณะวิทยากร ด๎าน I.C.T. ของสานักงานเขตพื้นที่ สพป.ร๎อยเอ็ด เขต 3
เป็นคณะทางาน รับนักเรียน ของ สพป.ร๎อยเอ็ด เขต 3
เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับ พัสดุ ของโรงเรียน
เยี่ยมบ๎านนักเรียน ในชุมชน
เป็นคณะทางานกิจกรรมลูกเสือ
เป็นคณะทางาน ทัศนศึกษานอกสถานที่

จานวนครั้ง
2
10
3
2
3
1
3
2
1
4
14
1
1

2) การดาเนินการชํวยพัฒนาโรงเรียนในด๎านตํางๆ นอกเหนือจากงานปฏิบัติการสอนและงาน
พิเศษ

ลาดับที่
1.
2.
3.

คาสั่งการ
เรื่อง
แต่งตั้ง
งานวันอาลา
งานวันปีใหมํ
งานระดมทุนเพือ่ พัฒนาการศึกษา
วันสงกรานต์

หน้าที่ท่ไี ด้รับมอบหมาย
ต๎อนรับทั่วไป
พิธีกรและประชาสัมพันธ์
ต๎อนรับทั่วไป

~ 18 ~
3.5.2 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

วัน เดือน ปี
6 มิถุนายน 58
16 มิถุนายน 58
19 กันยายน 58
25 ธันวาคม 58

5.

28 ธันวาคม 58

6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.

4 ธันวาคม 58
23 มกราคม 59
3 มกรมคม 59
7 มกราคม 59
31 มกราคม 59
6 ภุมภาพันธ์ 59
3 มีนาคม 58

รายการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง
เยี่ยมบ๎านนักเรียน
เยี่ยมบ๎านนักเรียน
รํวมกิจกรรมทอดเทียน บ๎านดงดิบ
ปรึกษาเรื่องการเรียน (ผู๎ปกครองเยี่ยมชั้น
เรียน)
กิจกรรมระดมกองทุนข๎าวเปลือก
กิจกรรม ไบค์ฟอร์แดด
เยี่ยมบ๎านนักเรียน
ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
รํวมกับคณะผู๎ปกครองนานักเรียนไปทัศนศึกษา

รํวมกิจกรรมต๎อนรับผ๎าปุา จากชลบุรี
รับนักเรียนเข๎าเรียนประจาปี
ประชุมกรรมผู๎ปกครอง

หมายเหตุ
ติดตามผลการเรียน
ติดตามผลการเรียน
รํวมกิจกรรมชุมชน
นักเรียนเรียนช๎า
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน
เทอดพระเกียรติ
ติดตามผลการเรียน
ประชุมประจาปี
ไปสถาบันวิทยาศาสตร์
รํวมกิจกรรมชุมชน
โครงการรับนักเรียน
เตรียมงานผ๎าปุา
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3.6 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1 โรงเรียนวิถีพุทธ มาตรฐานที่ 1 /1.5
มาตรฐานที่ 2./2.1-2.4
มาตรฐานที่ 6 /6.1-16.3
ร๎อยละ 80

2 กิจกรรมลูกเสือ มาตรฐานที.่ 2 12.1-12.3
และเนตรนารี มาตรฐานที.่ 14 14.114.2

ผลการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ

ด้านคุณภาพ

นักเรียน ร๎อยละ 80
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ
นักเรียนทุกคนได๎เข๎า
รํวมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

จัดกิจกรรมเพื่อ
สํงเสริมการพัฒนา
ผูเ๎ รียนได๎อยํางมี
คุณภาพ
นักเรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือ สามารถนา
ความรูไ๎ ปใช๎ใน
ชีวติ ประจาวัน
นักเรียนเรียนได๎
เรียนรู๎นอกสถานที่
และศึกษาวัฒนธรรม
สถานที่จริง

ร๎อยละ 90

3

กิจกรรมทัศน
ศึกษา

มาตรฐานที.่ 15/15.115.2
ร๎อยละ 80

4 เกณฑ์เด็กเข๎า
เรียน

มาตรฐานที่ 12/12.3
มาตรฐานที.่ 15
/15.1-15.2
ร๎อยละ 100

5 การพัฒนา
มาตรฐานที่ 12 /12.3
ระบบข๎อมูล
สารสนเทศและ
จัดทาแผนและ
รายงาน

นักเรียนร๎อยละ 80
ได๎ไปศึกษานอก
สถานที่

โรงเรียนสามารถเกณฑ์ นักเรียนในเกณฑ์ศึกษา
ภาคบังคับทุกคนได๎เข๎า
เด็กเข๎าเรียนได๎ครบ
เรียนตามกฎหมาย
100 เปอร์เซ็นต์
กาหนด
ระบบสารสนเทศทุก
มีระบบการจัดเก็บ
ระบบได๎รับการจัดเก็บ
ข๎อมูลและระบบ
สามารถนามาใช๎ในการ
สารสนเทศที่สามารถ
บริหารได๎ทุกสถานการณ์

ค๎นคว๎าเพื่อรายงานได๎
ตลอดเวลาเป็น
ปัจจุบัน ทันเวลาเมื่อ
ได๎รับการเรียกข๎อมูล
จากหนํวยงานที่สูง
กวํา
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ที่

6

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 12 / 12.1ภายใน
12.6
สถานศึกษา
ร๎อยละ 95

7 ปูองกันภัยและ
ยาเสพติด

มาตรฐานที่ 1/1.3
มาตรฐานที่ 15/15.1
15.2

ผลการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ

ครูทุกคนมีขวัญ
กาลังใจ มีทิศทาง
และเปูาหมายในการ
จัดการศึกษาให๎กับ
ผูเ๎ รียน

นักเรียนทุกคนได๎รับ
ความรูเ๎ กี่ยวกับภัย
ของยาเสพติด

ร๎อยละ 100

ด้านคุณภาพ

1. โรงเรียนจัดการ
ศึกษาได๎มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
2 ครูนักเรียน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ผูป๎ กครอง ได๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัด
การศึกษา
จัดกิจกรรมรณรงค์
ปูองกัน ให๎ความรู๎ถึง
ภัยที่อยูํรอบตัว
นักเรียน

3.7 ผลการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
ที่

งาน/กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย

1. งานความเป็นเลิศทาง
วิชาการ แขํงขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ประจาปี
การศึกษา 2558

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

นักเรียนได๎เข๎า
รํวมกิจกรรมใน
ระดับตํางๆตาม
ศักยภาพ

ผลการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ

นักเรียนจานวน 4 ทีม
ทีมละ 2 คน รวม 8
คน เข๎าแขํงขันในระดับ
กลุํม ระดับเขตพื้นที่
ระดับภาค จนถึง
ระดับชาติ

-ระดับเขต รางวัล
เหรียญทอง 3 รายการ
-ระดับภาค เหรียญทอง
1 รายการ
เหรียญเงิน 2 รายการ

-ระดับชาติ รางวัล
เหรียญทอง 1 รายการ
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3.8 การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน วิทยากร / ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ ภูมปิ ัญญา

ลักษณะเด่น/ องค์ความรู้

จานวน
(แห่ง)

สถิตกิ ารใช้
(จานวนครั้ง/ ภาคเรียน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แปลงสาธิต
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
สนามกีฬาต่าง ๆ ในโรงเรียน
สหกรณ์รา้ นค้าในโรงเรียน
ห้องธุรการ
โรงอาหาร
สวนปลูกผักสวนครัว
ห้องประชุมโรงเรียน
ห้องสมุด
สวนป่าธรรมชาติ

เรียนรูว๎ ิธีการปลูกผัก
ฝึกทักษะด๎านคอมพิวเตอร์
ฝึกทักษะด๎านกีฬา
เรียนรู๎วธิ ีการสหกรณ์
ฝึกทักษะการพิมพ์
ฝึกระเบียบการรับประทานอาหาร
เรียนรู๎การเพาะปลูกอยํางงําย
ฝึกทักษะการอยูํรวํ มกันวินัย นร.
สํงเสริมรักการอําน
ศึกษาระบบนิเวศ

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

20
100
100
150
100
200
20
100
100
50

จานวน
(แห่ง)

สถิตกิ ารใช้
(จานวนครั้ง/ ภาคเรียน)

ปฏิบัติกิจกรรมด๎านศาสนา

1

6 ครั้ง/ปี

การประชุมตามระบบราชการ
กระบวนการผลิต
วัฒนธรรมและแหลํงทํองเที่ยว
การปฐมพยากาลเบือ้ งต๎น
เกษตรพอเพียง
การเพาะปลูก

1
1
3
1
1
1

1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ ภูมปิ ัญญา

1 วัดบ๎านดงดิบ
2
3
4
5
6
7

(วัดราษฎร์บัณฑิต)
อบต.หนองใหญํ
โรงแปูงมัน
จังหวัดร๎อยเอ็ด
สถานีอนามัยบ๎านบะตากา
หมูํบา๎ นดงดิบ
ไรํนาสวนผสมของหมูํบา๎ น

ลักษณะเด่น/ องค์ความรู้
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3.9 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู
นักเรียน
ชื่อ-สกุล
๑.นายวีรพล สรสิทธิ์
๒.นางถนอม ศรีชัย
3.นางสุรัตน์ นองนุช
4.นายทองสุข พลเยี่ยม
5.นายประหยัด สุรโิ ย

ให๎ความรู๎เรื่อง
การทาปุ๋ยชีวภาพ
การดานาปลูกข๎าว
การถนอมอาหาร
การประดิษฐ์ของช๎าจากวัสดุในท๎องถิ่น
การเพาะเห็ดขอน

สถิตกิ ารให๎ความรู๎
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
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ตอนที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที/่ ภารกิจ
4.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
พฤติกรรมที่แสดงออก
1. การมีวนิ ัย
1.1 การมีวน
ิ ัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัตติ ามกฎ กติกา
มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม
1.2 การรักษาและเสริมสร๎างวินัยในตาแหนํงหน๎าที่ราชการ
การปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
1.3 การตรงตํอเวลา การอุทิศเวลาให๎แกํราชการและผู๎เรียน
อยํางตํอเนื่อง
1.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัตห
ิ น๎าที่ การรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ และไมํมผี ลประโยชน์ทับซ๎อน
1.5 การรักษาความสามัคคี มีนาใจ
้ เอื้อเฟือเผือแผํตํอเพื่อน
รํวมงาน องค์กร และชุมชน
2. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุํงมั่นและรับผิดชอบตํอ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุ๎มคํา มีประสิทธิภาพ
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและ
ปฏิบัตติ นตามหลักศาสนา
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต๎อง
เป็นธรรมและชอบด๎วยกฎหมาย
2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
2.5 การมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล๎อม

ระดับของการปฏิบัต/ิ คุณภาพ
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
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ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่/ ภารกิจ
พฤติกรรมที่แสดงออก
3. การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
3.1 การดารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 การละเว๎นอบายมุขและสิ่งเสพติด
3.3 การใช๎หรือให๎ขอ๎ มูลขําวสารสํวนบุคคลและของทาง

ราชการให๎เป็นไปด๎วยความถูกต๎อง
3.4 การดารงตนเป็นแบบอยํางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและ
ตาแหนํงหน๎าที่
3.5 การประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน
4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือรํวมกิจกรรมของวิชาชีพ
และทางวิชาการอยํางสร๎างสรรค์
4.2 การศึกษา ค๎นคว๎า ริเริ่ม สร๎างสรรค์ความรู๎ใหมํๆ มาใช๎
พัฒนาในวิชาชีพ
4.3 การมีบทบาทเป็นผู๎นาทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกปูองศักดิ์ศรีแหํงวิชาชีพและการยก

ยํองเชิดชูเกียรติ
4.5 การเสริมสร๎างปลูกจิตสานึกที่ดแี กํผู๎เรียน ชุมชน สังคม
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
5.1 การเอาใจใสํ ถํายทอดความรู๎ หรือสํงเสริมการแสวงหา
ความรู๎โดยไมํบิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน
5.2 การเอาใจใสํชํวยเหลือผู๎เรียนและผู๎รับบริการเต็ม
ความสามารถตามหลักวิชาชีพอยํางสม่าเสมอเทําเทียมกัน
5.3 การศึกษา ค๎นคว๎า ริเริ่มสร๎างสรรค์ความรู๎ใหมํ นวัตกรรม
ในการพัฒนางานในหน๎าที่
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุํงประโยชน์สํวนรวม

ระดับของการปฏิบัต/ิ คุณภาพ
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
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4.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการปฏิบัติ

มาก
ที่สดุ

1. มีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎าน ความรู๎ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. มีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน
3. ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวําง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
4. ใช๎ส่ือเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมป
ิ ัญญา
ของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎
5. การจัดบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ และดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน
ให๎เกิดการเรียนรู๎
6. มีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย
7. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาใช๎ในการซํอมเสริมและ
พัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
8. ให๎คาแนะนา คาปรึกษาและแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค
9. มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช๎ผลในการปรับการสอน
10. ประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอยํางที่ดแี ละเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
11.จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ

ระดับคุณภาพ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง













น้อย
ที่สดุ
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4.3 ประสิทธิผลการดาเนินงาน
การดาเนินการ

ผลลัพธ์
ปริมาณ

1.โรงเรียนวิถีพุทธ

นักเรียน ร๎อยละ 80 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

2.กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี

นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

3.กิจกรรมทัศนศึกษา

คุณภาพ
จัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริม
การพัฒนาผู๎เรียนได๎อยําง
มีคุณภาพ
นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับ
กิจการลูกเสือ สามารถนา
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวัน

นักเรียนร๎อยละ 80 ได๎ไป นักเรียนเรียนได๎เรียนรู๎
นอกสถานที่และศึกษา
ศึกษานอกสถานที่
วัฒนธรรมสถานที่จริง

4.เกณฑ์เด็กเข๎าเรียน

โรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็ก นักเรียนในเกณฑ์ศึกษาภาค
เข๎าเรียนได๎ครบร๎อยละ100 บังคับทุกคนได๎เข๎าเรียนตาม
กฎหมายกาหนด

5.การพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศและจัดทา ระบบสารสนเทศทุกระบบ
ได๎รับการจัดเก็บสามารถ
แผนและรายงาน

นามาใช๎ในการบริหารได๎ทุก
สถานการณ์

มีระบบการจัดเก็บข๎อมูล
และระบบสารสนเทศที่
สามารถค๎นคว๎าเพื่อรายงาน
ได๎ตลอดเวลาเป็นปัจจุบัน
ทันเวลาเมื่อได๎รับการเรียก
ข๎อมูลจากหนํวยงานทีส่ ูงกวํา

6.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ครูทุกคนมีขวัญกาลังใจ มี
ทิศทาง และเปูาหมายในการ
จัดการศึกษาให๎กับผู๎เรียน

7.ปูองกันภัยและยาเสพติด

นักเรียนทุกคนได๎รับความรู๎
เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด

1. โรงเรียนจัดการศึกษา
ได๎มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
2 ครูนักเรียน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู๎ปกครอง
ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษา
จัดกิจกรรมรณรงค์
ปูองกัน ให๎ความรู๎ถึงภัยที่
อยูํรอบตัวนักเรียน

~ 27 ~

ตอนที่ 5
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา (ทุกรายวิชา
รวมทั้งรายวิชาเพิ่มเติม
ด๎วย)

จานวน
นักเรียน
ที่เข๎าสอบ

๐

จานวน ร๎อยละ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
นร.ที่ได๎ นร.ที่ได๎
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๓

ท 15101 ภาษาไทย
ค15101 คณิตศาสตร์
ว15101 วิทยาศาสตร์
ส15101 สังคมศึกษา
ส15102 ประวัตศิ าสตร์
พ 15101สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศ15101 ศิลปะ
ง15101การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
อ15101 ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม

14
14
14
14
14
14

-

2
1
1

1
1
2
1
1
-

2
1
2
1
2

1
4
3
2
3
1

1
3
2
3
4
-

4
2
2
3
2
2

14
14

-

1
-

1

-

3
1

2
3

14

-

2

-

2

4

ส 15205 หน๎าที่พลเมือง

14

-

1

1

1

4

ขึน้ ไป

ขึน้ ไป

3
3
4
3
3
8

10
8
8
9
9
10

71.43
57.14
57.14
64.29
64.29
71.43

5
5

3
4

10
12

71.43
85.71

1

3

2

6

42.86

3

1

3

7

50.00

รายวิชาพื้นฐาน

จากตารางพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งปีการศึกษา จานวน 10 รายวิชา ผู๎เรียนที่
มีระดับผลการเรียนอยูํในระดับ 3 ขึน้ ไป มีจานวนร๎อยละ 63.57 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2557
ร๎อยละ 77.77 แสดงวํามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงร๎อยละ 14.20
 เห็นควรใสํรูปกราฟประกอบด๎วย
2) ผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................... (ถ้ายังไม่มีให้เว้น)
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ปีการศึกษา

ผลการทดสอบ
2556

2557

จานวนนักเรียนที่ได้คะแนน
สูงกว่าขีดจากัดล่าง (ร้อยละ)
จากผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎วทิ ยาศาสตร์ พบวํา คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2557 ลดลงหรือลดลงจากปีการศึกษา 2556
ร๎อยละ..... สํวนจานวนนักเรียนที่ได๎คะแนนสูงกวําขีดจากัดลําง* ปีการศึกษา 2557 เพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงจากปีการศึกษา 255 ร๎อยละ...
*ขีดจากัดลําง หมายถึง คะแนนต่าสุดของคะแนนเฉลี่ยแตํละชั้นและวิชา คานวณจากสูตร

3) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ๎ รียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว
กิจกรรมลูกเสือ
ชุมนุมกีฬา
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 เห็นควรใสํรูปกราฟประกอบด๎วย

จานวนนักเรียน
(คน/ ร้อยละ)

14
14
14
14

ผลการประเมิน(คน/ร้อยละ)
ผ่าน
ไม่ผ่าน

14/100
14/100
14/100
14/100

-
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4) ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ๎ รียน
จานวน
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
นักเรียน
ที่ประเมิน(คน)
1 ความสามารถในการสื่อสาร
14
2. ความสามารถในการคิด
14
3. ความสามารถในการแก๎ปัญหา
14
4. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวติ
14
5. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
14

ชั้น

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ปรับปรุง
ดีมาก
ดี
พอใช้
8/57.14
8/57.14
8/57.14
9/64.29
9/64.29

6/42.85
6/42.85
6/42.85
5/35.71
5/35.71

-

-

 เห็นควรใสํรูปกราฟประกอบด๎วย
5) ผลการประเมินการอํานคิด วิเคราะห์และเขียน (สื่อความ)
ชั้น/กลุ่มสาระ

จานวนนักเรียน
ที่ประเมิน(คน)

ดีเยี่ยม

ป.5

14

4/28.57

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ดี
ผ่าน

8/57.14

ไม่ผ่าน

2/14.12

-

6) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้น/
กลุ่มสาระ

ป.5

จานวน
นักเรียน
ที่ประเมิน
14

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
14
2. ซื่อสัตย์สุจริต
14
3. มีวินัย
14
4. ใฝุเรียนรู๎
14
5. อยูํอยํางพอเพียง
14
6. มุํงมั่นในการทางาน
14
7. รักความเป็นไทย
14
8. มีจิตสาธารณะ
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดี/ ดีเยี่ยม

 เห็นควรใสํรูปกราฟประกอบด๎วย

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน ไม่ผ่าน
(3)
(2)
(1)
(0)

13/92.86
10/71.43
9/64.28
5/35.71
6/42.85
6/42.85
10/71.43
10/71.43

1/7.42
5/35.71

-

6/42.85

3/21.43

8/57.14

-

4/28.57

5/35.71 3/21.43
4/28.57
4/28.57

100

-

-
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5.2 คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการพัฒนาผูเ๎ รียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน/ตัวบํงชี้ ในบทบาทของครูที่ปรึกษา
มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
2. มีนาหนั
้ ก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัตเิ หตุ และปัญหาทางเพศ
4. เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแี ละให๎เกียรติผู๎อื่น
6. สร๎างผลงานจากเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ กีฬา
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ
่ ึงประสงค์
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย ใฝุเรียนรู๎ อยูอํ ยํางพอเพียง มุํงมั่นในการ
ทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ) (ระดับดี ดีเยี่ยม)
2. เอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ
3. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง
4. ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1. มีนสิ ัยรักการอําน และแสวงหาความรู๎ดว๎ ยตนเองจากห๎องสมุดแหลํง
เรียนรู๎ และสื่อตํางๆ รอบตัว
2. มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค๎นคว๎าหา
ความรู๎เพิ่มเติม
3. เรียนรูร๎ วํ มกันเป็นกลุมํ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน
4. ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนาเสนอผลงาน

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
1. สรุปความคิดจากเรือ่ งที่อําน ฟัง และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
2. นาเสนอวิธีคดิ วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
3. กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4. มีความคิดริเริ่มและสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ

ผลการประเมิน
นร.ทั้งหมด นร.ที่ผ่านฯ

ร้อยละ

14
14
14

14
14
14

100
100
100

14
14
14

14
14
14

100
100
100

14

14

100

14
14
14

14
14
14

100
100
100

14

14

100

14

14

100

14
14

14
14

100
100

14

14

100

14
14
14

14
14
14

100
100
100
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ผลการประเมิน
มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้

นร.
ทั้งหมด

นร.ที่ผา่ น

ร้อยละ

14
14

14
14

100
100

14
14

14
14

100
100

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
1. วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
2. ทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของ
ตนเอง
3. ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
4. มีความรู๎สกึ ที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

5.3 ผลงานของนักเรียนที่ฝกึ สอน/เป็นที่ปรึกษา
1) รางวัล/ เกียรติบัตรที่นักเรียนได๎รับ
ที่
ชื่อนักเรียน
1. เด็กหญิงพนิดา แสงปาก
เด็กหญิงกฤติยา สีดาเลิศ

ชั้น รางวัล/เกียรติบัตรที่ได๎รับ
ป.5 รางวัลเหรียญทอง
ป.6 คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
การเขียนเว็บไซต์
(Web Editor) ระดับชั้น
ป.4-ป.6 ระดับชาติ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา มุขภักดี ป.5 รางวัลเหรียญเงิน การ
เด็กหญิงณัฐนรี ตามชัย ป.6 แขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์
โปรแกรม การสร๎างหนังสือ
อิเลคทรอนิคส์ (E-Book)
ระดับ ป.4-ป.6 ระดับภาค
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ สีดาเลิศ ป.4 รางวัลเหรียญทองแดง การ
เด็กหญิงยุภารัตน์ กุลสุวรรณ ป.6 แขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์
โปรแกรม การสร๎าง
โปรแกรมนาเสนอ
Presentation ระดับ ป.4-ป.6
ระดับภาค

หนํวยงานที่มอบ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่
ชื่อนักเรียน
4. เด็กหญิงณัฐญาดา
ศรีวรรณทา
เด็กชายธีรศักดิ์
รักพรม

ชั้น รางวัล/เกียรติบัตรที่ได๎รับ
ป.3 รางวัล เหรียญเงิน การ
ป.3 แขํงขันคอมพิวเตอร์ทักษะ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ระดับชั้น ป.1- ป.3

หนํวยงานที่มอบ
สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา
ร๎อยเอ็ด เขต 3

2) ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6

ลักษณะ/ประเภทผลงาน
แฟูมสะสมผลงานนักเรียน
สมุดบันทึกการอําน

จานวนชิน้
จานวนคน
14 เลํม
14
1เลํม /คน
14
สมุดบันทึกการเรียนผําน ทีวี 6เลํม /คน
14
สมุดทํองศัพท์ภาษาอังกฤษ 1เลํม /คน
8
ใบงานพระพุทธศาสนา
1เลํม /คน
14
สมุดบันทึกความดี
1เลํม /คน
14
รวมผลงาน 78 ชิ้น

หนํวยที่/เรื่อง
ทุกสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย/โครงการรักการอําน
ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

3) ผลการแขํงขันทักษะทางวิชาการ (กรณีถ๎ามี)
ปีการศึกษา 2558
1. เด็กหญิงณัฐนรี ตามชัย, เด็กหญิงภัทรธิดา มุขภักดี , ได๎รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแขํงขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการสร๎างหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (E-Book) ระดับชั้น ป.
4- ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด
เขต 3
2. เด็กหญิงกฤติยา สีดาเลิศ เด็กหญิงพนิดา แสงปาก, ได๎รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ แขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการสร๎าง Web page ประเภท Web editor ระดับชั้น ป.4ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 65 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด
เขต 3
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ สีดาเลิศ, เด็กหญิงยุภารัตน์ กุลสุวรรณ, ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศการแขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการใช๎โปรแกรม นาเสนอ (Presentation) ระดับชั้น
ป.4- ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ร๎อยเอ็ด เขต 3
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4. เด็กหญิงณัฐนรี ตามชัย, เด็กหญิงภัทรธิดา มุขภักดี , ได๎รับรางวัลเหรียญ เงิน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแขํงขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการสร๎างหนังสืออิเล็คทรอนิคส์
(E-Book) ระดับชั้น ป.4- ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จังหวัดสุรินทร์
5. เด็กหญิงกฤติยา สีดาเลิศ, เด็กหญิงพนิดา แสงปาก, ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการสร๎าง
Web page ประเภท Web editor ระดับชั้น ป.4- ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 65 จังหวัด
สุรินทร์
6. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ สีดาเลิศ, เด็กหญิงยุภารัตน์ กุลสุวรรณ ได๎รับรางวัล เหรียญ
เงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการใช๎โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation) ระดับชั้น ป.4- ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 จังหวัดสุรินทร์
7. เด็กหญิงกฤติยา สีดาเลิศ, เด็กหญิงพนิดา แสงปาก ได๎รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับชาติ การแขํงขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการสร๎าง Web page ประเภท Web editor ระดับชั้น
ป.4- ป.6 ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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ตอนที่ 6
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. สรุปผลการดาเนินงานภาคเรียนที่ 2557 ในภาพรวม (ด้านจัดการเรียนการสอน )
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
จากการดาเนินงาน สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางทั่วถึง เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่สถานศึกษา
กาหนด และการปฏิบัติงานประจาปีทาให๎บรรลุผลตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.โรงเรียนวิถีพุทธ
2.กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
3.กิจกรรมทัศนศึกษา
4.เกณฑ์เด็กเข๎าเรียน
5.การพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ
และจัดทาแผนและรายงาน
6.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7.ปูองกันภัยและยาเสพติด
8.กิจกรรมเตรียมนักเรียนเข๎าแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ

ปัจจัยสนับสนุน
ชุมชน ผูป๎ กครอง นักเรียน ครู งบประมาณ
กิจกรรมทักษะทางด๎านวิชาการ ชุมชน ผูป๎ กครอง นักเรียน
ครู งบประมาณ
ชุมชน ผูป๎ กครอง นักเรียน ครู งบประมาณ
ชุมชน ผูป๎ กครอง นักเรียน ครู
คณะครู งบประมาณ
ชุมชน ผูป๎ กครอง นักเรียน ครู งบประมาณ
ห๎องสื่อ ห๎องสมุด ชุมชน ผู๎ปกครอง นักเรียน คณะครู
งบประมาณ
ชุมชน ผูป๎ กครอง นักเรียน ครู งบประมาณ

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1) ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น การจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนเองตามแนววิถีพุทธได๎อยํางมีความสุข และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
กลําวคือ นักเรียนเป็นผูม๎ ีความรับผิดชอบ เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์
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ประหยัดและออม ซึ่งผลการประเมินคิดเป็นร๎อยละ 100 ทุกด๎าน นักเรียนสามารถทางานตามลาดับ
ขั้นตอนจนงานบรรลุเปูาหมาย รู๎จักใช๎กระบวนการกลุํมและรํวมกันทางานเป็นทีม และมีเจตคติที่ดีตํอ
การทางาน นักเรียนสํวนใหญํมสี ุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความรําเริง ยิ้มแย๎มแจํมใส มี
สุนทรียภาพทางด๎าน ดนตรี และกีฬา นักเรียนมีผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังตามสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ ร๎อย
ละ 100 และในภาพรวมระดับผลการเรียนระดับ อยูํในระดับนําพอใจ
จุดที่ควรพัฒนา
สํงเสริมให๎ผเู๎ รียนได๎เรียนรูแ๎ ละรู๎จักแสวงหาความรู๎ดว๎ ยตนเองมากขึ้น สํงเสริมให๎มีนิสัยรัก
การอําน ศึกษาค๎นคว๎า การพัฒนาทักษะในการคิดริเริมสร๎างสรรค์ของนักเรียน และการสํงเสริมให๎
นักเรียนมีจติ สานึกในการรู๎จักการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์ส่งิ แวดล๎อม
2.2) ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
จัดการศึกษาได๎อยํางทั่วถึง มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มีส่ือและอุปกรณ์การสอนครบ
เน๎นการสอนที่ ยึดความแตกตํางระหวํางบุคคล โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
จุดที่ควรพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับท๎องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
2.3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
การจัดการเรียนรูท๎ ี่หลากหลาย เชํน แบบบูรณาการ กระบวนการสร๎างความรู๎ พัฒนา
นวัตกรรม มีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนาสื่อแหลํงเรียนรู๎ สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น
2.4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
“กีฬาเด่น”
จุดที่ควรพัฒนา
สํงเสริมโครงการด๎านกีฬาให๎สม่าเสมอ การสอนซํอมเสริม ปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด๎านกีฬา อยํางตํอเนื่อง
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2.5) ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
นักเรียนรักการทางาน รักการเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
ปรับปรุงโรงเรียนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ มีส่อื อุปกรณ์ตํางๆครบถ๎วน นักเรียนศึกษาหาความรู๎
ได๎อยํางตํอเนื่อง พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบประเมินชนิดตํางๆ
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานให๎เป็นระบบตรวจสอบได๎ และเป็นปัจจุบัน
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ
วัสดุครุภัณฑ์ เชํน เครื่องปริ้นซ์ กระดาษ และอุปกรณ์สานักงาน
5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ลงชื่อ........................................ผู๎รายงาน
(นายเสรี เกษสกุล)
ตาแหนํง ครู โรงเรียนบ๎านดงดิบ

~ 37 ~

ภาคผนวก

~ 38 ~

ภาคผนวก ก : หลักฐานการพัฒนาตนเอง (เกียรติบัตร)
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ภาคนวก ข : วิทยากร

~ 47 ~

~ 48 ~

~ 49 ~
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ผลงานครู

~ 51 ~

~ 52 ~

ภาพรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ ” จาก รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

~ 53 ~

ภาพรับรางวัล คุรุคุณธรรม “เข็มทอง” จาก รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

~ 54 ~
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~ 56 ~

ภาคผนวก ค : รูปภาพประกอบ

~ 57 ~

วิทยากร ฐานข้อมูล data management center

เข้ารับการอบรมพัฒนาด้าน ทักษะคอมพิวเตอร์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

~ 58 ~

นาความรู้ดา้ นเทคโนโลยี มาขยายผลให้กับเพือ่ นครูในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

นานักเรียนไปแข่งทักษะ คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ

