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นางสาวนัฐชุดา จันทะยา 

   ต าแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรตั อุปถัมภ์)     

อ าเภอเมืองตราด   จังหวัดตราด 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
ของ 

 

 นางสาว นัฐชุดา จันทะยา 
                                                      ต ำแหน่งครูผู้ช่วย   วิทยฐำนะ  - 
                                           โรงเรียนวัดคิรีวิหำร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 

                             ***************************************** 
 

ส่วนที่ ๑ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (จ ำนวน ๗๐ คะแนน)  

( ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔ ) 
๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน  (ให้ครูผู้สอนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำมตัวชี้วัดหลักเกณฑ์

และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู สำยงำนกำรสอน)  
    ๑.๑  การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
        พัฒนำหลักสูตรรำยวิชำหรือสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด เพ่ือจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ รวมทั้งมีกำรประเมินควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลกำรเรียนรู้   
  ๑.๒  การจัดการเรียนร ู้ 
 ๑.๒.๑  กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ 

มีกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับค ำอธิบำยรำยวิชำ สำระกำรเรียนรู้และมีกำรออกแบบ
กิจกรรมแบบ Active Learning เช่น กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ ๕Es  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 

๑.๒.๒  กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล/แผนกำรสอน 
  รำยบุคคล/แผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
        มีกำรเตรียมกำรสอนล่วงหน้ำและก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นขั้นตอนในรำยวิชำที่ตนเองสอน 
โดยก ำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ชัดเจนโดยครอบคลุมทักษะทั้ง ๓ ด้ำน รวมทั้ง
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
     ๑.๒.๓  กลยุทธ์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ใช้เทคนิคกำรจัดกำรเรียนสอนด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น กระบวนกำรเรียนรู้แบบ ๕Es 
, กระบวนกำรเรียนรู้แบบ PBL , และกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ๑.๒.๔  คุณภำพผู้เรียน 
  ๑.๒.๔.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
        จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning และมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ส่งเสริมให้
ผู้เรียน เรียนรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง  โดยกำรวัดและกำรประเมินผลเป็นไปตำมควำมจริง และ
เกณฑ์คะแนนที่ให้ไว้ 

 
 
 



 
  ๑.๒.๔.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข โดยเริ่มจำก
กำรศึกษำนิยำม วิเครำะห์ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประกำร รวมทั้ง
ศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้เรียนแต่ละวัย แต่ละบุคคล และน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำให้เหมำะสม
สอดคล้องในแต่ละคุณลักษณะแล้วน ำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ที่วิเครำะห์ไว้ ไป
บูรณำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โครงกำรต่ำงๆ และกิจวัตรประจ ำวันของผู้เรียน  

     ๑.๓  การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ 
 มีกำรสร้ำงสื่อกำรน ำเสนอและสร้ำงแบบจ ำลองต่ำงๆเช่น แบบจ ำลองโมเลกุล เพื่อให้ผู้เรียนมีควำม
เข้ำใจในเนื้อหำวิชำมำกขึ้น 

     ๑.๔  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
         ข้ำพเจ้ำก ำหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ตำม

รำยวิชำที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรสอน  โดยได้ออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตำมสภำพ
จริง  น ำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช้ ตลอดจนท ำกำรประเมินผลเครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
และน ำผลกำรประเมินผลเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลไปใช้ในกำรพัฒนำเครื่องมือและพัฒนำผู้เรียน  

     ๑.๕  ศึกษา  วิเคราะห์ สังเคราะห์  และหรือวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

        ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วจึงท ำกำรออกแบบและ
ด ำเนินกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงเหมำะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถำนศึกษำ 
ตลอดจนสรุปผลกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
         

 ๒. ด้านที่การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     ๒.๑  การบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

ข้ำพเจ้ำจัดสภำพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีควำมปลอดภัย เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน บริหำร
จัดกำรชั้นเรียนโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน อีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนกำรคิด  มีทักษะชีวิตและ
กำรท ำงำน มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   และมีกำรจัดรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ำ
สำรสนเทศและเอกสำรประจ ำวิชำอย่ำงถูกต้อง สำมำรถเข้ำถึงและใช้ระบบสำรสนเทศในกำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำผู้เรียน 

     ๒.๒  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
        มีกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือพูดคุยเรื่องต่ำงๆกับนักเรียน ชั้น ป.3  เช่น กำรให้ค ำปรึกษำ ระเบียบต่ำงๆ
ภำยในโรงเรียน กำรอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน และ
ผู้ปกครองทำงกลุ่มไลน์ เพ่ือประชำสัมพันธ์ทั้งเรื่องต่ำงๆและเรื่องเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 



๓. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    ๓.๑ การพัฒนาตนเอง 
ที่ รำยกำร วันที่ สถำนที่ 
๑ อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการ

ค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 
Coding Online for Grade 7-9 (C4T-8) 
จ านวน 20 ชัว่โมง 

8 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน สถำบันกำรส่งเสริมกำร
สอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

๒ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 35 

 
สรุปผลการอบรม/พัฒนา 2 ครั้ง 22 ชั่วโมง 
   
  ๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ 

สรุปผลกำรอบรม/พัฒนำ  ๒  ครั้ง  ๔  ชั่วโมง 
 

ตอนที่ ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(จ านวน ๓๐ คะแนน) (๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔) 

๑. มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต  รักษำประโยชน์ส่วนรวม ไม่อำศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ ำนำจหน้ำที่ของ
ตนเอง เพื่อแสวงหำประโยชน์ 

ข้ำพเจ้ำมีควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถและ
รักษำผลประโยชน์ของรำชกำรอย่ำงเต็มที่ มีกำรเบิกจ่ำยวัสดุของทำงรำชกำรอย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด 
ไม่หำประโยชน์จำกต ำแหน่งหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยงำน  ตรวจผลงำนนักเรียนด้วยควำมยุติธรรม 
เที่ยงตรง และมีมำตรฐำนกำรวัดและประเมินผลเดียวกันกับนักเรียนทุกคน   รักษำผลประโยชน์ของ
โรงเรียน ไม่วำงเฉยเมื่อมีผู้กล่ำวถึงโรงเรียนในทำงเสื่อมเสีย ไม่หลีกเลี่ยงหรือละทิ้งงำนในหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยและงำนที่สำมำรถท ำให้เกิดประโยชน์แก่รำชกำรได้ 
 

    ๒. กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย  นโยบำย และค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
๑. ปฏิบัติตำมระเบียบวินัยข้ำรำชกำรครูอย่ำงเคร่งครัด  
๒. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม  
๓. ปฏิบัติค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำอยู่เสมอ  
๔. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำมควำมเหมำะสม 
 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เรื่องที่รับกำรอบรม/พัฒนำ หน่วยงำนที่จัด 
จ ำนวน 
ชั่วโมง 

๑ ๑๐ มี.ค. ๖๔ PLC Pre-Onet วิทยำศำสตร์ 
ม.6  

โรงเรียนวัดคิรีวิหำร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ๒ 

๒ ๑๖ มี.ค. ๖๔ PLC Pre-Onet วิทยำศำสตร์ 
ป.๖  

โรงเรียนวัดคิรีวิหำร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ๒ 



    ๓. มีควำมวิริยะ  อุตสำหะ  ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร 
๑. จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ โดยเอำใจใส่มุ่งมั่นให้งำนที่รับผิดชอบส ำเร็จ 

ตำมวัตถุประสงค์ ร่วมรับผิดชอบในภำรกิจและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
๒. วำงแผนกำรด ำเนินงำนและปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

    ๔. กำรมีจิตส ำนึกที่ดี  มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ข้ำพเจ้ำให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำค เอำใจใส่และให้ควำมสนใจ

นักเรียนอย่ำงทั่วถึง  มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนในห้องที่ดูและให้ค ำปรึกษำต่ำงๆ ท ำให้ทรำบและเข้ำ
ใจควำมเป็นอยู่ของนักเรียน   รับฟังปัญหำของนักเรียนและให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน     จัดประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียนเพ่ือปรึกษำหำรือผู้ปกครอง เพื่อน นักเรียน หำสำเหตุและวิธีแก้ปัญหำของนักเรียน
และให้กำรเต็มควำมสำมำรถ 

   ๕. กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยมีควำมรัก ศรัทธำและควำมซื่อสัตย์สุจริต  

รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อวิชำชีพและเป็นสมำชิกท่ีดีต่อองค์กร 

   ๖. กำรรักษำภำพลักษณะและควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 
ข้ำพเจ้ำใช้หลักกำรด ำเนินชีวิตแบบกัลยำณมิตรในกำรครองตน หลีกเลี่ยงกำรกระท ำ วำจำ 

หรือสิ่งที่จะเป็นเหตุจูงใจที่ก่อให้เกิดควำมแตกแยกในกลุ่มเพ่ือนร่วมงำน องค์กร และชุมชน ยอมรับ
ฟังควำมคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงำน และเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือชุมชนสม่ ำเสมอ เช่น กิจกรรมต่ำงๆที่
เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กร เป็นต้น 

 
ส่วนที่ ๒  แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้
โดยกำรจัดวิธีกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของผู้เรียนแต่ละคน  ให้ศึกษำค้นหำควำมรู้ตำมอัธยำศัย  และให้
สำมำรถพัฒนำตนเองได้ ได้ลงมือศึกษำค้นคว้ำ คิดแก้ปัญหำและปฏิบัติงำนเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองด้วย โดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนจัดสถำนกำรณ์ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลที่ได้ประเมินตนเองทั้งหมดถูกต้องตรงตำมเอกสำรหลักฐำนที่มีอยู่จริง 
    
     (ลงชื่อ) ……………….…………………….. ผู้รำยงำน 
                                                              (นำงสำวนัฐชุดำ  จันทะยำ) 
                                ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 

 



กำรตรวจสอบข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดคิรีวิหำร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)  เพ่ือประกอบกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของครูผู้สอน
และเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ของ  
นำงสำวนัฐชุดำ จันทะยำ ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ถูกต้อง และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 

ลงชื่อ).............................................................. 
                          (นางสาวธิดา  เมฆวะทัต) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 

   วันที่  16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
 


