
 
รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 

ตอนที่  1  :  ข้อมูลส่วนตัว 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ...............นางลาวัลย์……..........สกุล........................อุระศิลป์........................ 
วุฒิการศึกษา 
√    ปริญญาตรี.........หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชา  การประถมศึกษา                
จาก.......มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       จ.มหาสารคาม.....  
√   ปริญญาโท......หลักสูตร ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
จาก.......มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย...........  
       อ่ืน ๆ       ระบุ.................          วิชาเอกจาก...................................         

      ตำแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการ......    อายุ...40....ปี    ปฏิบัติราชการ......10.......ปี 
       เลขที่ตำแหน่ง.........9262.............เงินเดือน........29,860.......บาท   เงินวิทยฐานะ....3,500......บาท 
      วัน / เดือน / ปี เกิด    16  กุมภาพันธ์  2524 
      วัน / เดือน / ปี บรรจุเข้ารับราชการ   26   กรกฎาคม  2554 
      ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคม
ศึกษาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ  การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ หน้าที่
พลเมือง  ลูกเสือ-เนตรนารี   แนะแนว   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
      ปฏิบัติงานพิเศษ... งานวชิาการ   งานแนะแนว   งานประกัน  ห้องสมุด  ทุนการศึกษา 
      สังกัดฝ่าย...............โรงเรยีนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว……….สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาข่อนแก่น  เขต 1…… 
แสดงจำนวนวันลา ประจำปีการศึกษา  2564  (1 เมษายน  2564– 30 กันยายน 2564) 
 

วัน เดือน ปี 

ที่ลา 

ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครัง้ วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

 - - - - - - - - - - 

           

           

รวม - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น จำนวน.........-.......ครั้ง   จำนวน......-..........วัน 
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1.2ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 
1.2.1  ปฏิบัติการสอนตลอดปีการศึกษา 2564 
                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวน
ชั่วโมง / 
สัปดาห์ 

ภาคเรียนที่ 1 

1 ท 16101 ภาษาไทย ป.6 1 4 

2 ค 16101 คณิตศาสตร์ ป.6 1 4 
3 ว 16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 1 2 

4 ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 1 2 
5 ส 16102 ประวัติศาสตร์ ป.6 1 1 

6 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6 1 2 

7 ศ16101 ศิลปะ ป.6 1 2 
8 ง16101 การงานอาชีพ ป.6 1 2 

9 อ16101 ภาษาอังกฤษ ป.6 1 2 

10 ส 16236 หน้าที่พลเมือง ป.6 1 1 
11 ว16201 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.6 1 1 
12  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.6 1 1 

13  แนะแนว ป.6 1 1 

14  ชุมนุม(กิจกรรมกลุ่มสนใจ)/อบรมคุณธรรมฯ ป.6 1 1 

15  ติวสอบ O - Net ป.6 1 1 

รวม 1 27 
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  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น 
จำนวน
ห้อง 

จำนวน
ชั่วโมง / 
สัปดาห์ 

ภาคเรียนที่ 1 

1 ค 21101 คณิตศาสตร์ ม.1 1 1.5 
2 ส  21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 1 1.5 

3 ส  21101 ประวัติศาสตร์ ม.1 1 1 

4 ศ 21101 ศิลปะ ม.1 1 1 
5 ง 21101 การงานอาชีพ ม.1 1 1 

6 อ 21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 1 1.5 
7 ส  21101 หน้าที่พลเมือง ม.1 1 0.5 
8  ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 1 1 

9  แนะแนว ม.1 1 1 

10  ชุมนุม(กิจกรรมกลุ่มสนใจ)/อบรมคุณธรรมฯ ม.1 1 1 

รวม 1 11 

 
 1.2.2   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา  2564 
 

ที ่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม 
ชั้น /
ห้อง 

จำนวน
ห้องเรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ลูกเสือ – เนตรนารี ป.4-6 3   

2 ยุวกาชาด - -   

3 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ป.4-6 3   

4 ชุมนุม ………………..………. ป.4-6 3   

  5 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ป.4-6 3   

  6 แนะแนว ป.4-6 3   
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1.2.3  ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา 

ชั้น / ห้อง 
จำนวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น (คน) 
ชาย(คน) หญิง (คน) 

  ประถมศึกษาปีที่ 6 3 5 8 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 2 7 

1.2.4  งานพิเศษ ในโรงเรียน  ได้แก่ 
  งาน...........วชิาการโรงเรียน.........................ฝ่าย............บรหิารวิชาการ......................... 
  งาน............ประกันโรงเรียน..........................ฝ่าย............บรหิารทั่วไป......................... 

 งาน.............เจ้าหน้าทีทุ่นการศึกษา.................ฝ่าย........งานแผนและงบประมาณ …….. 
1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.3.1  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้     ดังนี้ 
 

ที ่ รหัสวิชา สาระการเรียนรู้/รายวิชา ระดับชั้น จำนวน/แผน 
1 ท16101 ภาษาไทย ป.6 40 

     
 
 

1.3.2  ผลิตสื่อ / นวัตกรรม  ชิ้น     ได้แก่ 
 

ที ่ ชื่อสื่อ/นวัตกรรม จำนวน(ชิ้น) 
1 แบบฝึกการอ่าน 1 

2 คอนโคคำ 1 
   

1.3.3  จัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ (สวนพฤกษศาสตร์, เศรษฐกิจพอเพียง) ได้แก่ 
 

หน่วยที่ เรื่อง จำนวนชั่วโมง 
3 ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 4 

   
 

1.3.4  จัดทำวิจัยในชั้นเรียน จำนวนเรื่อง    ได้แก่ 

ที ่ เรื่อง ระดับชั้น 

1 ส่งเสริมการเรียนการเขียนคำ ป.6 
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1.3.5การนำ/มอบหมายงาน นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า/ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจำนวนครั้ง  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่อง จำนวนครั้ง 
1 ฐานการเรียนรู้การปลูกมะนาว การเลือกวัสดุปลูก  การเลือกกิ่งพันธุ์ 10 

  วิธีปลูก  การดูแลรักษา  

2 ห้องสมุด อ่านหนังสือ 10 

    
 

1.3.6  เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวนครั้ง     ได้แก่ 
ที ่ วัน /เดือน / ปี ชื่อวิทยากร เรื่อง / หัวข้อ 

- - - - 
 
 
 

1.3.7  รูปแบบ/ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ คือ ข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

   ✓    การอธิบาย     การสืบสวนสอบสวน 
    ✓ การสาธิต / ทดลอง    กลุ่มสืบค้นความรู้ 
    ✓    การใช้เกมประกอบ    กลุ่มสัมพันธ์ 
  สถานการณ์จำลอง    การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
    ✓   กรณีตัวอย่าง     ความคิดรวบยอด 
  บทบาทสมมุติ     อริยสัจ 4 
  การแก้ไขสถานการณ์    การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  โปรแกรมสำเร็จรูป    การทัศนะศึกษานอกสถานที่ 
  ศูนย์การเรียน           ✓ การเรียนรู้จากห้องสมุด 
  ชุดการสอน     การพัฒนากระบวนการคิด 
    ✓    คอมพิวเตอร์ช่วยสอน    การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  โครงงาน     การอภิปรายกลุ่มย่อย 
                    การถามตอบ               การแก้ปัญหา 

           อ่ืน ๆ ระบุ............                                        อ่ืน ๆ ระบุ……………………...… 
✓สรุป  จำนวนรูปแบบ / วิธกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ 6  วิธี 
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1.3.8 สภาพการปฏิบัติงานสอนเขียนเครื่องหมาย  ✓  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงที่ท่าน
ปฏิบัติอยู่  (ตอบได้มากกว่า 1) 

ที ่ รายการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1 ตรงตามวุฒิ/สาขาวิชาที่จบการศึกษา     ✓    

2 ตรงตามความถนัด  ✓    

3 ตรงตามประสบการณ์การสอน  ✓    

4 ตรงกับความรู้ความสามารถ     ✓    

5 ตรงกับความต้องการ/ความสนใจ  ✓    

 
    1.3.9 การพัฒนาตนเอง (การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ /  การเข้ารว่มอบรม /ประชุมสมัมนา  /ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 

ที ่ วัน /เดือน/ ปี เรื่อง สถานที ่
หน่วยงาน

ที่จัด 
หลักฐาน 

1 8  พฤษภาคม  2564 
พัฒนาศักยภาพในรายการ KRU (ครู) 
CLUB  หัวข้อ พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้นำเก่งและดี 

ออนไลน์ 
ชมรมพุทธ
ศาสตร์
สากล 

เกียรติบัตร 

2 15 พฤษภาคม  2564 
พัฒนาศักยภาพในรายการ KRU (ครู) 
CLUB  หัวข้อ สอนออนไลน์อย่างไรให้ 
Smart  ในยุค  Next  Normal 

ออนไลน์ 
ชมรมพุทธ
ศาสตร์
สากล 

เกียรติบัตร 

3 19 พฤษภาคม  2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุค
ปกติใหม่  : มุมมองของผู้บริหาร  
นักวิชาการ  และครู หัวข้อ เทคนิค
และวิธีการสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน   

ออนไลน์ 

สำนักงาน
คณะกรรม
การ
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

4 20 พฤษภาคม  2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุค
ปกติใหม่  : มุมมองของผู้บริหาร  
นักวิชาการ  และครู หัวข้อ การจัด
กิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิด
เกมิฟิเคซันและ การวัดและประเมิน
สำหรับการเรียนออนไลน์   

ออนไลน์ 

สำนักงาน
คณะกรรม
การ
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน /เดือน/ ปี เรื่อง สถานที่ 
หน่วยงาน

ที่จัด 
หลักฐาน 

5 21 พฤษภาคม  2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุค
ปกติใหม่  : มุมมองของผู้บริหาร  
นักวิชาการ  และครู หัวข้อ การ
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วีดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้าน
ด้วยวีดีโอแบบมีปฎิสัมพันธ์   

ออนไลน์ 

สำนักงาน
คณะกรรม
การ
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

6 27 พฤษภาคม  2564 พลังงานทดแทนจากขยะ ออนไลน์ 

ศูนย์
วิทยาศาส
ตร์เพื่อ
การศึกษา
พิษณุโลก 

เกียรติบัตร 

7 12 มิถุนายน  2564 
พัฒนาศักยภาพในรายการ KRU (ครู) 
CLUB  หัวข้อ 4 ทักษะการจับประเด็น 
เรียนดี  ชีวิตปัง 

ออนไลน์ 
ชมรมพุทธ
ศาสตร์
สากล 

เกียรติบัตร 

8 18  มิถุนายน  2564 
เทคนิคการสอนแบบร่วมมือเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข ระดับ
ประถมศึกษา 

ร้านอาหาร
อร่อยดี สาขา

ขอนแก่น 

ห้าง
หุ้นส่วน
จำกัด ธีร
กุลภูมิ
ปัญญา 

เกียรติบัตร 

9 18 กรกฎาคม  2564 
การสื่อดิจิทัล เพ่ือยกระดับการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบ
ออนไลน์ 

ออนไลน์ 

บริษัท
อักษรเอ็ด
ดูเคชั่น
จำกัด 
(มหาชน) 

เกียรติบัตร 

10 23 กรกฎาคม  2564 
ปฏิบัติการ  PLC  Online by 
Microsoft  Teams 

ออนไลน์ 

ห้าง
หุ้นส่วน
จำกัด ธีร
กุลภูมิ
ปัญญา 

เกียรติบัตร 
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รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล    ประจำปีการศึกษา  2564 

ที ่ วัน /เดือน/ ปี เรื่อง สถานที่ 
หน่วยงาน

ที่จัด 
หลักฐาน 

11 25 กรกฎาคม  2564 
การเขียนองค์ความรู้ใหม่ของครูสู่ศิษย์ 
ยุค Thailand  4.0 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ร้านอาหาร
อร่อยดี สาขา

ขอนแก่น 

ห้าง
หุ้นส่วน
จำกัด ธีร
กุลภูมิ
ปัญญา 

เกียรติบัตร 

12 25 กรกฎาคม  2564 
How  To  ทำวิทยฐานะแบบใหม่ ว17 
สู่ ว9  ระบบ PA  และ ว21  สู่ ว9 
ระบบ PA 

ออนไลน์ 

ห้าง
หุ้นส่วน
จำกัด ธีร
กุลภูมิ
ปัญญา 

เกียรตบิัตร 

13 6  สิงหาคม  2564 
นั่งสมาธิ หยุดใจ ในโครงการ V – Star 
Mindfulness  ค้นพบศักยภาพที่ไม่มี
ที่สิ้นสุด  จุดเริ่มต้นจากสมาธิ 

ออนไลน์ 
ชมรมพุทธ
ศาสตร์
สากล 

เกียรติบัตร 

14 8  สิงหาคม  2564 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active  
Learning) สร้างนวัตกรรมส่งเสริมการ
อ่าน การคิดวิเคระห์  และเขียนสื่อ
ความ สำหรับครู ยุค 4.0 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้านอาหาร
อร่อยดี สาขา

ขอนแก่น 

ห้าง
หุ้นส่วน
จำกัด ธีร
กุลภูมิ
ปัญญา 

เกียรติบัตร 

15 8  สิงหาคม  2564 
How  To  ทำวิทยฐานะแบบใหม่ ว17 
สู่ ว9  ระบบ PA  และ ว21  สู่ ว9 
ระบบ PA 

ออนไลน์ 

ห้าง
หุ้นส่วน
จำกัด ธีร
กุลภูมิ
ปัญญา 

เกียรติบัตร 

16 12  สิงหาคม  2564 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Competency-Based  Curriculum) 

ออนไลน์ 

ห้าง
หุ้นส่วน
จำกัด ธีร
กุลภูมิ
ปัญญา 

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน /เดือน/ ปี เรื่อง สถานที่ 
หน่วยงาน

ที่จัด 
หลักฐาน 

17 13  สิงหาคม  2564 
การออกแบบการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์  Thailand 4.0 

ระดับประถมศึกษา 

ร้านอาหาร
อร่อยดี สาขา

ขอนแก่น 

ห้าง
หุ้นส่วน
จำกัด ธีร
กุลภูมิ
ปัญญา 

เกียรติบัตร 

18 13  สิงหาคม  2564 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาพระยะสั้นฐาน

สมรรถนะ  Tubtim  Chumphae  
Rice Branding 

ออนไลน์ 

สำนักงาน
ศึกษาธิกา
รจังหวัด
ขอนแก่น 

เกียรติบัตร 

19 14  สิงหาคม  2564 
ฝึกเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน

(Performance  Agreement  :PA) 
ออนไลน์ 

ห้าง
หุ้นส่วน
จำกัด ธีร
กุลภูมิ
ปัญญา 

เกียรติบัตร 

20 15  สิงหาคม  2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครู

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ออนไลน์ 

สำนักงาน
คณะกรรม
การ
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

21 15  สิงหาคม  2564 วิธีรับมือเมื่อโดนบูลลี่ ออนไลน์ 
เครือข่าย
เยาวชน
พุทธอาสา 

เกียรติบัตร 

22 16 สิงหาคม  2564 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนว

พุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ  
Active Learning 

ออนไลน์ 
สพป.
ขอนแก่น  
เขต 1 

เกียรติบัตร 

23 18 สิงหาคม  2564 
ทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

ออนไลน์ 
โรงเรียน
ศรีเสมา

วิทยาเสริม 
เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน /เดือน/ ปี เรื่อง สถานที่ 
หน่วยงาน

ที่จัด 
หลักฐาน 

24 - 
หลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy 

ออนไลน์ 

ศูนย์
ฝึกอบรม 

Experttrai
ning 

เกียรติบัตร 

25 21  สิงหาคม  2564 
ฝึกเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement :PA) 

ออนไลน์ 

ห้าง
หุ้นส่วน
จำกัด ธีร
กุลภูมิ
ปัญญา 

เกียรติบัตร 

26 22  สิงหาคม  2564 
Design your life   

ออกแบบชีวิตด้วยตัวคุณเอง 
ออนไลน์ 

เครือข่าย
เยาวชน
พุทธอาสา 

เกียรติบัตร 

27 
26 – 27   สิงหาคม  

2564 
เข้าร่วมประชุมการวิจัยทางการศึกษา

ระดับชาติ  ครั้งที่  16 
ออนไลน์ 

สำนักงาน
เลขาธิการ
สภา
การศึกษา 

เกียรติบัตร 

28 27   สิงหาคม  2564 

ทดสอบแนวทางการประเมินให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย

ฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 

ออนไลน์ 
โรงเรียน
บางละมุง 

เกียรติบัตร 

29 27   สิงหาคม  2564 ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ดิน ออนไลน์ 

ศูนย์
วิทยาศาส
ตร์และ
วัฒนธรรม
เพ่ือ
การศึกษา
ร้อยเอ็ด 

เกียรติบัตร 
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รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล    ประจำปีการศึกษา  2564 

ที ่ วัน /เดือน/ ปี เรื่อง สถานที่ 
หน่วยงานที่

จัด 
หลักฐาน 

30 27   สิงหาคม  2564 ทดสอบความรู้ โคก หนอง นา โมเดล ออนไลน์ 

ห้องสมุด
ประชาชน

อำเภอชะอำ   
จังหวัด
เพชรบุรี 

เกียรติบัตร 

31 28   สิงหาคม  2564 
หลักสูตรการสร้างคลิปการสอนแบบ
เห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย Canva 

ออนไลน์ 

สำนักงาน
ศึกษาธกิาร

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
ขอนแก่น 

เกียรติบัตร 

32 28  สิงหาคม  2564 

ฝึกเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement :PA) 

ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนวิชาภาษาไทย 

ออนไลน์ 
ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ธีรกุล
ภูมิปัญญา 

เกียรติบัตร 

33 29   สิงหาคม  2564 
หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์การเรียน

การสอนด้วย Google Sites 
ออนไลน์ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการ

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ขอนแก่น 

เกียรติบัตร 

34 4  กันยายน  2564 

ฝึกเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement :PA) 

ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ออนไลน์ 
ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ธีรกุล
ภูมิปัญญา 

เกียรติบัตร 

35 11 กันยายน  2564 
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนา

งานตามฐานตำแหน่งครู 
ออนไลน์ 

ห้างหุ้นส่วน
จำกัด ธีรกุล
ภูมิปัญญา 

เกียรติบัตร 

36 21  กันยายน  2564 
ผ่านการประชุมและพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ออนไลน์ 
สพป.
ขอนแก่น เขต 
1 

เกียรติบัตร 
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สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน 36 ครั้ง  จำนวน 16  วัน คิดเป็น  205   ชั่วโมง  นำมาขยายผล......36...ครั้ง 
 

1.3.10 การได้รับรางวัล/ ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น / เกียรติประวัติที่ปรากฏต่อ
สาธารณชนด้านสถานศึกษา / ครู / นักเรียน 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี รางวัล/เกียรติคุณ 
หน่วยงานที่

มอบ 
หลกัฐาน 

  -   

     

 
1.3.11  การได้รับเชิญเป็นวิทยากร/กรรมการตัดสินภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

ที ่ วัน / เดือน / ปี รายการ / เรื่อง หน่วยงานที่เชิญ 

- - - - 
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1.4  ผลการปฏิบัติงาน 
 1.4.1การปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา  ปรากฏผลดังนี้  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ที ่ รายวิชา ห้อง 
จำนวน

ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

ภาคเรียนที่ 1            

1 ภาษาไทย 1           

2 คณิตศาสตร์ 1           

3 วิทยาศาสตร์ฯ 1           

4 สังคมศึกษา ฯ 1           

5 ประวัติศาสตร์ 1           

6 สุขศึกษาฯ 1           

7 ศิลปะ 1           

8 การงานอาชีพ 1           

9 อังกฤษ 1           

10 หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) 1           

11 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1           

รวม           

ร้อยละ           

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป  

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 2 ขึ้นไป  
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที ่ รายวิชา ห้อง 
จำนวน

ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

ภาคเรียนที่ 1            

1 คณิตศาสตร์ 1           

2 สังคมศึกษา ฯ 1           

3 ประวัติศาสตร์ 1           

4 ศิลปะ 1           

5 การงานอาชีพ 1           

6 อังกฤษ 1           

7 หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) 1           

รวม           

ร้อยละ           

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป  

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 2 ขึ้นไป  
 
  

 1.4.2  การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษปรากฏผลดังนี้ (หลักฐานปรากฏในภาคผนวก) 
 1)  ฝ่ายวิชาการ 

1.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้......................ภาษาไทย...................... 
2.  ปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้.....ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สังคมฯ  ประวัติศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา 
    ศิลปะ  การงานอาชีพ  หน้าที่พลเมือง   ลูกเสือ-เนตรนารี    แนะแนว   ชุมนุม 
3.  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.............1..............  
4.  การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...........6..................  
5.  อ่ืน ๆ............................................................................................................  

สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ✓  ด ี      พอใช้           ปรับปรุง 
 

               2)  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
1.  การเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น.....ประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1........ 
2.  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน………จันทร์และวันพุธ............. 
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3.  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยดุราชการ.....20.....ครั้ง   
4.   ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน.....3.....ครั้ง 
5.   อ่ืน ๆ .........................................................................................  

สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ✓  ด ี      พอใช้           ปรับปรุง 
   
 
                3)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. ปฏิบัติงานหน้าที่ดูแลบริเวณด้านหน้า  ด้านข้าง  และด้านหลังชั้น ป. 6…… 
2.  อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………. 

สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ✓  ด ี      พอใช้           ปรับปรุง 
 
                4)  ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   1.  รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR) ประจำปีการศึกษา  2563 
         2.  อื่น ๆ…………………………………………………………………………… 

สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ✓  ด ี      พอใช้           ปรับปรุง 
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1.5  ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (หลักฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน) 
ตาราง  แสดงร้อยละของระดับการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน 

กิจกรรม 
ระดับการประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ครูแจ้งผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน      

2.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ  
    

3.  เนื้อหาที่สอนทันสมัยเสมอ  
    

4.  ครูใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย  
    

5.  ครูใช้คำถามซักถามนักเรียนบ่อย ๆ      

6.  ครูประยุกต์สาระที่สอนเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน/สภาพแวดล้อม      

7.  ครูส่งเสริมนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีการจัดการ และ 
     การแก้ปัญหา   

 
 

 

8.  ครูให้นักเรียนฝึกกระบวนการคิด คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์    
    

9.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล      

10. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ      

11. ครูมีการเสริมแรงให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน      

12. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหา      

13. ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ      

14. ครูสอดแทรกคุณธรรมและค่านิยม  12  ประการในวิชาที่สอน      

15. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู      

16. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน  
    

17. ครูมีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหมายและ 
      ยุติธรรม  

 

 
 

 

18. ครูมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       

19. บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจาของครูเหมาะสม       

20. ครูเข้าสอนและออกชั้นเรียนตรงตามเวลา      

       จากผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน พบว่าอยู่ในระดับ   
                ✓  มากที่สุด           มาก      ปานกลาง        น้อย  น้อยที่สุด 
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1.6  การประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
(เขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินด้านขวามือ) 

 

ดัชนีชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 

1.  การวิเคราะห์ มาตรฐานฯ
และ  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
   (ระดับ 4 มี 5 ข้อ 
     ระดับ 3  มี  4 ข้อ 
     ระดับ 2  มี  3  ข้อ 
     ระดับ 1  มี  1-2  ข้อ) 

    1.  มีการระบุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
2.  มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้        
แยกออกเป็น 3  ด้านคือ  ความรู ้ เจตคติ  ทักษะ  (KPA) 
3.  มีความเหมาะสม สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู ้
4.  สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
5.  ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 

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

    1.  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอน 
2.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี 
     องค์ประกอบครบ 4  ด้าน  (แลกเปลี่ยน     
     ประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้      
      นำเสนอความรู้  ปฏิบัติ / ประยุกต์ใช้) 
3.  มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.  มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      ทั้ง 3 ด้าน(ความรู้ เจตคติ ทักษะ) 
5.  สามารถปฏิบัติได้จริง 

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

    1.  มีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
2.  มีความหลากหลายในการมีสว่นร่วมของผู้เรยีน 
3.  มีการกำหนดบทบาทและกิจกรรมอย่าง ชัดเจน 
4.  ปฏิบัติจริง 
5.  ผู้เรียนสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ 
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ดัชนีชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
4 3 2 1 

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

    1.  มีการประเมินผลการเรียนในแต่ละแผน        
2.  มีการกำหนดวิธีการประเมินผลหลากหลาย 
3.  วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
4.  ปฏิบัติจริง 
5.  นำผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ 

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

    1.  มีการใช้สื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้ 
2.  มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการใช้สื่อ     
      หรือแหล่งเรียนรู้  
3.  มีการใช้สื่อ อุปกรณ์หรือแหล่งการเรียนรู้ 
     เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.  มีสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
5.  มีการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 

 
สรุป : การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นี้ อยู่ในระดับคุณภาพ…………ดี………….. 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 4     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก หรือพอใจมากท่ีสุด 
 3     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี หรือพอใจมาก 
 2     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง หรือพอใจพอใช้ 
 1     หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง หรือไม่พอใจ 
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1.7 ผลการประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 

วิชา ชั้น 
จำนวนนักเรียน

(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
รวม 8 สาระการ

เรียนรู้ 
ป.6      

รวม      

ร้อยละ      

 
ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน 

วิชา ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

รวม 8 สาระการ
เรียนรู้ 

ป.6      

รวม      

ร้อยละ      

 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

วิชา ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

รวม 8 สาระการ
เรียนรู้ 

ป.6      

รวม      

ร้อยละ      
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ตอนที่ 2 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

คำชี้แจง   
1. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระธาตุขามแก่น  มาตรฐานที่ 1-3 
2. มาตรฐานที่ 1-3  ประเมินผลแล้วจะได้ผลระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 
     แล้วทำเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคุณภาพ 
3.เกณฑ์การตัดสิน 

 5     หมายถงึ    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
4     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 

 3     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
2     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

 1     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับกำลังพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 

 
 

   

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 
 

   

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      

6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ      

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด      

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      

4)   สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      

คะแนนรวม  9 1   

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  (คะแนนรวมทั้งหมด/10)  9 1   

ระดับคุณภาพ      
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
.............................................................. ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................... ..................................................................................... 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน      

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
   

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

 
 

 
  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

 
 

 
  

คะแนนรวม 6     

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  (คะแนนรวมทั้งหมด/6) 6 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 

5 4 3 2 1 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  
   

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

 
 

   

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล 
มาพัฒนาผู้เรียน 

 
 

   

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 
 

   

คะแนนรวม  5    

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  (คะแนนรวมทั้งหมด/5) 5 
ระดับคุณภาพ ดี 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ...................................... 
..................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
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รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล    ประจำปีการศึกษา  2564 

 
การรับรองรายงานการประเมินตนเอง 
(Self AssessmentReport ; SAR) 

 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รายงาน 
              (นางลาวัลย์   อุระศิลป์) 
                     ครูชำนาญการ 
               30 กันยายน 2564 

 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับรองรายงาน 
           (นางธราภรณ์    จิตรสม) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                30 กันยายน 2564 
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รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล    ประจำปีการศึกษา  2564 

ภาคผนวก 
- สำเนาคำสั่ง 
- สำเนาเกียรติบัตร  ประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร 
- สำเนารูปภาพกิจกรรม 
- อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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อบรมออนไลน์ 

 
 

 



หนา้    27 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล    ประจำปีการศึกษา  2564 

อบรมการเขียนองค์ความรู้ใหม่ของครูสู่ศิษย์ ยุค  Thailand 4.0 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล    ประจำปีการศึกษา  2564 

อบรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก(Active  Learning) สร้างนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน  การ
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ สำหรับครู ยุค 4.0 ระดับมัธยมต้น 
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12  เทคนิคการสอนแบบร่วมมือเพ่ือการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ระดับประถมศึกษา 
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การออกแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0   
ระดับประถมศึกษา 
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แจกเงินอาการกลางวันนักเรียน 

 
 
 

จัดเตรียมสถานที ่
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ปลูกดอกไม้หน้าอาคารเรียน 
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อบรมออนไลน์ 
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มอบทุนนูบูน จ ากดั 
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จัดเตรียมห้องงเรียน 
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อบรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ 
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มอบใบงานและนม 
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มอบเงินอาหารกลางวัน 
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เยี่ยมบ้านนักเรียน 
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ขึ้นรถรับนักเรียน 
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ครูเวรรับนักเรียน 
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วัดและประเมินผลนักเรียน 

 
 
 
 

 
 


