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คำนำ 
 

 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report)  
ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 ใช้ประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัด
เชียงราย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  และเป็นส่วนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานท่ีโรงเรียนกำหนด 

 หวังว่ารายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ฉบับนี้   จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ใหม้ีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานต่อไป 
 
 
 
                                                                                 (ว่าท่ี ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ) 
                                                                   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
                                                                   วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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ตอนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป 

 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1  ช่ือ ว่าท่ี ร.ต.หญิงศศิธร  นามสกุล  กันใจ 
      วันศุกร์ ท่ี 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2530  อายุ 33 ปี 

 ปฏิบัติงานหลัก ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาจีน) 
 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
 วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี   
     ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ) วิชาเอก ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
       ปริญญาโท    

     คณะศึกษาศาสตร์ สาขา หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีทางการ
เรียนรู้ แขนง เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.2  ปัจจุบันตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ อันดับ ค.ศ. 2 ขั้น 25,100 บาท 
 ตำแหน่งเลขท่ี 7356  เกษียณอายุราชการเมื่อวันท่ี..........เดือน ตุลาคม พ.ศ...................  

 
ตารางที่ 1  แสดงจำนวนวันลา ประจำปีการศึกษา 2562 (1เมษายน 2562– 31 มนีาคม 2563) 

วัน เดือน ป ี
ที่ลา 

ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย 
คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน 

- - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น จำนวน........-........คร้ัง   จำนวน.......-.........วัน 

 

2.  ข้อมูลการรับราชการ  
2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อวันท่ี 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 
 อายุราชการ ๗ ปี ......... เดือน ๕ วัน (นับถึง ☐31 มีนาคม ☐30 กันยายน)  

ตารางที่ 2  แสดงการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/
อันดับ 

ขั้น (บาท) 

25 เม.ย. 2557 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 15,800 
25 เม.ย. 2559 ครู ครู ค.ศ.1 18,690 
5 พ.ค. 2563 ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ ครู ค.ศ.2 24,250 
ปัจจุบัน ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ ครู ค.ศ.2 25,100 
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3.  ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 
 3.1 ด้านการสอน  
ตารางที่ 3   แสดงจำนวนรายวิชาห้องเรียนจำนวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติการสอน  

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ัน 
จำนวน
ห้อง 

จำนวนช่ัวโมง 
/ สัปดาห์ 

ภาคเรียนท่ี 1 
1 จ21201 ภาษาจีน 1 ม.1 2 2 
2 จ22201 ภาษาจีน 3 ม.2 2 2 
3 จ23201 ภาษาจีน 5 ม.3 2 2 
4 จ31201 ภาษาจีน 7 ม.4/2 1 2 
5 จ32201 ภาษาจีน 9 ม.5/2 1 2 
6 จ33201 ภาษาจีน 11 ม.6/2 1 2 
7  ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 59 1 
8  ชุมนุม ป.ปลาพอเพียง ม.1-ม.6 25 1 
9  แนะแนว ม.2/1 33 1 

10  จรยิธรรม ม.1-ม.6 307 1 
11  ร.ร.คุณธรรม ม.1-ม.6 307 1 
12  จิตสาธารณะ ม.1-ม.6 307 1 
13  PLC ครู   2 

                                                                               รวม  18 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

1 จ21202 ภาษาจีน 2 ม.1 2 2 
2 จ22202 ภาษาจีน 4 ม.2 2 2 
3 จ23202 ภาษาจีน 6 ม.3 2 2 
4 จ31202 ภาษาจีน 8 ม.4/2 1 2 
5 จ32202 ภาษาจีน 10 ม.5/2 1 2 
6 จ33202 ภาษาจีน 12 ม.6/2 1 2 
7  ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 59 1 
8  ชุมนุม ป.ปลาพอเพียง ม.1-ม.6 25 1 
9  แนะแนว ม.2/1 33 1 

10  จริยธรรม ม.1-ม.6 307 1 
11  ร.ร.คุณธรรม ม.1-ม.6 307 1 
12  จิตสาธารณะ ม.1-ม.6 307 1 
13  PLC ครู   2 

รวม 18 
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              การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา 
ตารางที่ 5  แสดงจำนวนนักเรียนในท่ีปรึกษา 

ชั้น / ห้อง 
จำนวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น (คน) 
ชาย(คน) หญิง (คน) 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/1 ๘ 2๕ ๓๓ 

 
3.2 งานพิเศษในโรงเรียน ได้แก่ 

     1.  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
-   หัวหน้างานทะเบียน 
-   งานสำมโนประชากร 
-   งานดูแลเด็กพิเศษเรียนรวม 

     2.  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
-  งานควบคุมภายใน 

     3.  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 - หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - งานกิจกรรมชุมนุมและจิตสาธารณะประโยชนะ 

-  งานครูท่ีปรึกษาและประจำช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
-  งานครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 
-  งานครูประจำหมู่บ้าน (บ้านแซว) 
-  งานวันสำคัญรอบปี (งานวันปฐมนิเทศ, วันเปิดบ้านวิชาการ, วันส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่) 
3.3 หน้าท่ีอื่น ๆ ตามคำส่ังของโรงเรียน   
 1. งานโรงเรียนสอนคิด Thinking School 
3.4 หน้าท่ีได้รับมอบหมายพิเศษไม่มีในคำส่ังของโรงเรียน 
3.5 การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทำงาน 
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3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.3.1  การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด  
ดังนี ้

ตารางที่ 6  แสดงการวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด   
ท่ี รหัสวิชา รายวิชา ระดับชัน้ จำนวน/แผน 
1 จ21201 ภาษาจีน 1 ม.1/1 1 
2 จ32202 ภาษาจีน 10 ม.5/2 1 
                                                        รวม 2 

      
 3.3.2  การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดังนี ้

ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ท่ี รายการ จำนวน/แผน 
 -  

  
 

 3.3.3  โครงการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
ตารางที่ 8 แสดงโครงการจัดการเรียนรู้ 
ท่ี รหัสวิชา รายวิชา ระดับชั้น จำนวน/แผน 
1 จ21201 ภาษาจีน 1 ม.1 1 
2 จ22201 ภาษาจีน 3 ม.2 1 
3 จ23201 ภาษาจีน 5 ม.3 1 
4 จ31201 ภาษาจีน 7 ม.4 1 
5 จ32201 ภาษาจีน 9 ม.5 1 
6 จ33201 ภาษาจีน 11 ม.6 1 
7 จ21202 ภาษาจีน 2 ม.1 1 
8 จ22202 ภาษาจีน 4 ม.2 1 
9 จ23202 ภาษาจีน 6 ม.3 1 

10 จ31202 ภาษาจีน 8 ม.4 1 
11 จ32202 ภาษาจีน 10 ม.5 1 
12 จ33202 ภาษาจีน 12 ม.6 1 
                                                        รวม 12 
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 3.3.4  แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
ตารางที่ 9 แสดงแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 256๓ 
ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น จำนวน/แผน 
1 1 จ21201 ภาษาจีน 1 20 
2 2 จ32202 ภาษาจีน 10 40 
                                                        รวม 60 

 
3.3.5  ผลิตสื่อ/นวัตกรรม ดังนี้ 

ตารางที่ 10 แสดงส่ือ/นวัตกรรมท่ีพัฒนา ปีการศึกษา 256๓ 
ที่ ชื่อสื่อ/นวัตกรรม ระดับชั้น จำนวน 

(ชิ้น/เล่ม) 
1 สื่อ เรื่อง การออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนบนเว็บ   ม.1,ม.4 1 
2 สื่อ บัตรคำศัพท์  ม.5 1 
3 แบบฝึกการเขียนลำดับขีด  ม.1-ม.6 6 
4 เกมปิงโก เรื่องตัวเลขภาษาจีน ม.2 1 
5 สื่อการเรียนรู้เก่ียวกับคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ม.3 1 
7 สื่อ Power point วิวัฒนาการตัวอักษรภาษาจีน ม.5 1 
8 สื่อ Power point เรื่อง ภูมิประเทศจีน ม.6 1 
 รวม 12 

 
  3.3.6  จัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ (สวนพฤกษศาสตร์, เศรษฐกิจพอเพียง) ได้แก่ 
ตารางที่ 11 แสดงหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
หน่วยที่ เร่ือง ระดับชั้น จำนวน

(ชั่วโมง) 
 -   

 
3.3.7  จัดทำวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 2 เร่ือง   ได้แก่ 

ตารางที่ 12 แสดงรายงานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา 256๓ 
ท่ี เร่ือง ระดับชั้น 
1 การเขียนอักษรจีนให้ถูกวิธีโดยการเรียนรู้ลำดับขีดสำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/๒  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
ม.๕/๒ 
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3.3.8  การนำ/มอบหมายงานนักเรียนไปศึกษาค้นคว้า/ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ดังนี ้
ตารางที่ 13 แสดงการนำนักเรียนไปศึกษาค้นคว้า/ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน   

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ เร่ือง จำนวน
(คร้ัง) 

จำนวน
(ชั่วโมง) 

 -   
 
3.3.9  เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน  ได้แก่ 
ตารางที่ 14  เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน   

ท่ี วัน /เดือน / ป ี ชื่อวิทยากร เร่ือง / หัวข้อ จำนวน
(ชั่วโมง) 

  -   
 

3.3.10  รูปแบบ / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ คือ ข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 การอธิบาย  การสืบสวนสอบสวน 

  การสาธิต / ทดลอง      กลุ่มสืบค้นความรู้ 
     การใช้เกมประกอบ  กลุ่มสัมพันธ์ 

  สถานการณ์จำลอง  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  กรณีตัวอย่าง  ความคิดรวบยอด 

 บทบาทสมมุติ  อริยสัจ 4 
  การแก้ไขสถานการณ์  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  โปรแกรมสำเรจ็รูป    การทัศนศึกษานอกสถานที ่
  ศูนย์การเรียน    การเรียนรู้จากห้องสมุด 
  ชุดการสอน  การพัฒนากระบวนการคิด 
    คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    โครงงาน     การอภิปรายกลุ่มย่อย 
                   การถามตอบ   การแก้ปัญหา 

      อื่น ๆ ระบุ............                                    อื่น ๆ ระบุ……………………...… 
 

 สรุป  จำนวนรูปแบบ / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้  มากท่ีสุด  5 อันดับ  
1. การอธิบาย 
2. การสาธิต / ทดลอง 
3. กลุ่มสืบค้นความรู ้
4. โครงงาน 
5. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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3.3.11 สภาพการปฏิบัติงานสอน   เขียนเครื่องหมาย  ✓  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง
ท่ีท่านปฏิบัติอยู่   
ตารางที่ 15 แสดงสภาพการปฏิบัติงานสอน    

ท่ี รายการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1 ตรงตามวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ✓     
2 ตรงตามความถนัด ✓     
3 ตรงตามประสบการณ์การสอน ✓     
4 ตรงกับความรู้ความสามารถ ✓     
5 ตรงกับความต้องการ/ความสนใจ ✓     

 
4.  ข้อมูลการพัฒนาตนเอง 

4.1 การพัฒนาตนเอง  ปีการศึกษา 256๓ 
 ตาราง 16 แสดงรายการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน  

วัน /เดือน/ป ี เรื่อง หน่วยงานท่ีจัด 
จำนวน 
(ช่ัวโมง) 

หลักฐาน 

29 
มิถุนายน 
2563 

การอบรมพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 ด้วยกระบวนการ Active 
Learning 

โรงเรียนพานพิทยาคม 18 
เกียรติบัตร 

 

17 – 18 
ตุลาคม 
2563 

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี 

โรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม 

12 
คำส่ัง 

เกียรติบัตร 
ภาพถ่าย 

5 – 9 
พฤศจิกายน 

2563 

ศึกษาดูงานโรงเรียนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี
นครินทร์  จังหวัดระยอง และ
โรงเรียนวัดหนองช่ิม จังหวัด
จันทบุรี 

โรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม 

12 
ภาพถ่าย 

 

8 มกราคม 
9 มีนาคม 
2563 

การอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
ครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 Coding 
Online for Grade 7-9 
Teacher (C4T-8) 

สสวท 20 เกียรติบัตร 

8 มกราคม 
9 มีนาคม 

การอบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ

สสวท 20 เกียรติบัตร 
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วัน /เดือน/ป ี เรื่อง หน่วยงานท่ีจัด 
จำนวน 
(ช่ัวโมง) 

หลักฐาน 

2563 ครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 Coding 
Online for Grade 10-12 
Teacher (C4T-9) 

สรุปรวม ๘๒ 
 
สรุป  การพัฒนาตนเอง  จำนวน .....๕.....ครั้ง   คิดเป็น.....๘๒.....ช่ัวโมง   นำมาขยายผล...-....ครั้ง 
 

1.3.11 การได้รับรางวัล/ ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น / เกยีรติประวัติท่ีปรากฏต่อ
สาธารณชนด้านสถานศึกษา / ครู / นักเรียน 

- 
1.3.12  การได้รับเชิญเป็นวิทยากร/กรรมการตัดสินภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 - 
5.  สภาพปัญหา ความต้องการ เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 

5.1 สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การศึกษาต่อและ
อาชีพ 
 2) พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม. 
 3) การสำรวจความต้องการด้านกิจกรรม ส่งเสริมการใฝ่รู้ของนักเรียน 
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ตอนท่ี 2 
ผลการปฏบิัติงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล          
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  จังหวัดเชียงราย 
ช่ือผู้ประเมิน ว่าท่ี ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
คำชีแ้จง  กรอกชื่อและทำเครื่องหมาย  ท่ีตรงกับเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพ
รายตัวบ่งช้ี และบันทึกคะแนนตามระดับคุณภาพท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านตามเกณฑ์ใน
การพิจารณา 5 ระดับ 
  5    - ดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
  4    - ดีมาก (ร้อยละ 80.00 – 89.99) 
  3    - ดี (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
  2    - พอใช้ (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
  1    - ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 
 
ตอนท่ี 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน   
 1.1 การสร้างและหรือพัฒนา

หลักสูตร 
5  การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด 
 ทำคำอธิบายรายวิชา 
 กำหนดหน่วยการเรียนรู้ครอบคลุม
เนื้อหาของหลักสูตร 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. รายวิชา จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน 1 ช้ัน ม.๑      
2. รายวิชา จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน ๑๐ ช้ัน ม.
๕  
  บันทึกผลการใช้หลักสูตรเพื่อนำไป
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
 อื่น ๆ ..................................................... 

 1.2 การจัดการเรียนรู้   
   1.2.1 การออกแบบหน่วยการ

เรียนรู ้
5 หน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับรายวิชา 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. รายวิชา จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน 1 ช้ัน ม.๑
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

มี ๔ หน่วย     
2. รายวิชา จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน ๑๐ ช้ัน ม.
๕ มี ๔ หน่วย         
 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ี
หลากหลาย 
 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู ้
 การประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้
และนำผลมาปรับปรุง 
 อื่น ๆ ..................................................... 

 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้/แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล/แผนการสอน
รายบุคคล/แผนการจัด
ประสบการณ์ 

5  การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้และผู้เรียน 
 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ครบตาม ท่ีโรงเรียนกำหนดและสามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง 
 แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรม
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้
และผู้เรียน 
บันทึกหลังสอนและนำผลมาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้  

 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู ้

4  แผนการจัดการเรียนรู้เน้นรูปแบบ 
เทคนิค และกระบวนการ active learning  
 การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 การวัดผล ประเมินผล เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 การประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้ 
 การนำผลประเมินมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
 บันทึกการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

 อื่น ๆ ..................................................... 
 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน   
     1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผู้เรียน 
5  ผู้เรียนในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเฉล่ียเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ท่ีโรงเรียนกำหนด คิดเป็นร้อยละ  
- ม.๑ นักเรียนจำนวน ๕๑ คนคิดเป็นร้อย
ละ ๖๗ 
- ม.๕ นักเรียนจำนวน ๑๓ คนคิดเป็นร้อย
ละ ๗๕ 
 แบบสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนในรายวิชาท่ีสอน 

   1.2.4.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

5  ผู้เรียนในรายวิชาท่ีสอนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
 แบบสรุปรายงานผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
รายวิชาท่ีสอน 

 1.3 การสร้างและหรือพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

4  ทะเบียนส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้  
 การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ สอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ สอดคล้อง
กับผู้เรียน 
 สร้าง/จัดทำส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ช่ือการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือการสอนคิด (Thinking Tools) 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
ภาษาจีน ๑๐ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
 การประเมินผลส่ือ นวัตกรรม 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
แล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุง  
 อื่น ๆ ..................................................... 

 1.4 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

4 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด  
 มีการออกแบบเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 มีการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
 มีการประเมินผลเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล 
 การนำผลการประเมินเครื่องมือวัดผล 
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ
และพัฒนาผู้เรียน 

 1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

5  การศึกษาค้นคว้า/ผลงานวิจัย....๑.......
เรื่อง  
 แก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือการสอนคิด (Thinking Tools) 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาจีน ๑๐ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
 รายงานการศึกษาค้นคว้า/วิจัย 
 การรายงานและเผยแพร่ 
 อื่น ๆ ..................................................... 

2 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน   
 2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
5  เอกสารประจำช้ันเรียน(ครูท่ีปรึกษา) 

 เอกสารประจำวิชา(ครูผู้สอนประจำ
วิชา 
 ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในช้ันเรียน
ครูท่ีปรึกษา 
 ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในรายวิชา
ท่ีสอน 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

 สภาพห้องเรียนเอือ้ตอ่การจัดการ
เรียนรู ้
 การจัดการช้ันเรียนเสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง และเกิด
แรงบันดาลใจ 
 ภาพถ่าย สภาพห้องเรียน ป้าย
นิทรรศการ ป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียน  
 อื่น ๆ ..................................................... 

 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

5  ฐานข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคลในช้ัน
เรียน 
 เอกสารการคัดกรองผู้เรียน 
 รายงานการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
 การดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองช้ัน
เรียน 
 เอกสารการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
 บันทึกการให้คำปรึกษา/แก้ปัญหา/
ช่วยเหลือผู้เรียนในช้ันเรียน/วิชาท่ีสอน 
 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม  
 อื่น ๆ ..................................................... 

3 ด้านการพัฒนาตนเองและพฒันา
วิชาชีพ 

  

 3.1 การพัฒนาตนเอง 5  แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 
 แผนพัฒนาตนเองสอดคล้องกับกล
ยุทธ์/จุดเน้นของโรงเรียน  
 รายงานการพัฒนาตนเอง(การอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน) 
 การนำความรู้มาพัฒนานวัตกรรมเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือการสอนคิด (Thinking Tools) 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
ภาษาจีน ๑๐ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ



14 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

เครือข่ายวิชาการ/ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
 ภาพถ่าย การอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน  
 อื่น ๆ .................................................... 

 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 5  รูปแบบการสร้างเครือข่ายชุมชนการ
เรียนรู้ (PLC) แบบยั่งยืน 
 แผนการเรียนรู้ท่ีมีการนำนวัตกรรมท่ี
เกิดจาก PLC มาพัฒนาผู้เรียน 
 นวัตกรรมท่ีเกิดจาก PLC 
 บันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Lock 
Book) จาก PLC 
 ภาพถ่าย การเข้าร่วมกลุ่มพัฒนา
วิชาชีพ (PLC) 
 อื่น ๆ .................................................... 

4 งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 4  งานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจำนวน ๑๐ 
งาน  
 รายงานผลการดำเนินงานของงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 เอกสารการดำเนินงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 ภาพถ่าย ร่องรอย หลักฐานการ
ปฏิบัติงาน  
 อืน่ ๆ .................................................... 
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ตอนท่ี 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(30 คะแนน) 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษา
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัย หรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและ
หน้าท่ีของตน เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ 

5  วุฒิบัตร/เกียรติบัตรท่ีได้รับ  
 ประกาศ/คำส่ังปฏิบัติงาน 
 รายงานการปฏิบัติหน้าท่ี 
 การเป็นกรรมการ/คณะทำงาน 
 ภาพถ่าย ร่องรอย หลักฐานการปฏิบัติ
ตน 
 อื่น ๆ ..................................................... 

2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
นโยบาย และคำส่ังของ
ผู้บังคับบัญชา 

5  วุฒิบัตร/เกียรติบัตรท่ีได้รับ  
 ประกาศ/คำส่ังปฏิบัติงาน 
 รายงานการปฏิบัติหน้าท่ี 
 การเป็นกรรมการ/คณะทำงาน 
 ภาพถ่าย ร่องรอย หลักฐานการปฏิบัติ
ตน 
 อื่น ๆ ..................................................... 

3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อ
เวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการ 

5  วุฒิบัตร/เกียรติบัตรท่ีได้รับ  
 ประกาศ/คำส่ังปฏิบัติงาน 
 รายงานการปฏิบัติหน้าท่ี 
 การเป็นกรรมการ/คณะทำงาน 
 ภาพถ่าย ร่องรอย หลักฐานการปฏิบัติ
ตน 
 อื่น ๆ ..................................................... 

4 การมีจิตสำนึกท่ีดี มุ่งบริการต่อ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

5  วุฒิบัตร/เกียรติบัตรท่ีได้รับ  
 ประกาศ/คำส่ังปฏิบัติงาน 
 รายงานการปฏิบัติหน้าท่ี 
 การเป็นกรรมการ/คณะทำงาน 
 ภาพถ่าย ร่องรอย หลักฐานการปฏิบัติ
ตน 
 อื่น ๆ .................................................. 

5 การักษาคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5  วุฒิบัตร/เกียรติบัตรท่ีได้รับ  
 ประกาศ/คำส่ังปฏิบัติงาน 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

 รายงานการปฏิบัติหน้าท่ี 
 การเป็นกรรมการ/คณะทำงาน 
 ภาพถ่าย ร่องรอย หลักฐานการปฏิบัติ
ตน 
 อื่น ๆ ..................................................... 

6 การรักษาภาพลักษณ์และความ
สามัคคีในองค์กร ชุมชน และ
สังคม 

5  วุฒิบัตร/เกียรติบัตรท่ีได้รับ  
 ประกาศ/คำส่ังปฏิบัติงาน 
 รายงานการปฏิบัติหน้าท่ี 
 การเป็นกรรมการ/คณะทำงาน 
 ภาพถ่าย ร่องรอย หลักฐานการปฏิบัติ
ตน 
 อื่น ๆ .................................................... 
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ตอนท่ี 3 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
1.  ผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน       
 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 256๓ 

ท่ี รายวิชา 
จำนวน
นักเรียน 

ระดับคะแนน (คน) 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1 ภาษาจีน 1 5๑ ๑๒ ๖ ๕ ๔ 1๕ ๒   ๗ 

2 ภาษาจีน 3 ๕๖ 16 ๔ ๘ ๑0 7 1   ๑๐ 

3 ภาษาจีน 5 ๖๕ 1๗ ๔ ๙ ๓ ๒๑ - ๑๐  - 
4 ภาษาจีน 7 2๔ ๘ ๑ ๖ 3 ๒ -   ๔ 
5 ภาษาจีน 9 ๑๓ 3 ๕ ๑ ๒ ๒ -   - 

6 ภาษาจีน 11 1๙ ๘ ๓ 3 ๓ 1 - ๑ - - 
รวม (คน) 2๒๘ 6๔ 23 ๓๒ ๒๖ ๔๘ ๓ ๑๑  ๒๑ 

ร้อยละ  2๘.๑ ๑๐.๑ 1๔.๐ ๑๑.๔๐ ๒๑.๑ ๑.๓ ๔.๘  ๙.๒ 
 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 256๓ 

ท่ี รายวิชา จำนวน
นักเรียน 

ระดับคะแนน (คน) 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1 ภาษาจีน 2 5๑ 1๕ ๔ ๙ ๙ ๙ ๒ - - ๓ 
2 ภาษาจีน 4 ๕๘ ๒๐ ๑๑ 10 ๗ ๕ - - - ๕ 
3 ภาษาจีน 6 ๖๕ 1๙ ๑๒ ๔ ๕ ๙ ๙ ๓ ๒ ๒ 
4 ภาษาจีน 8 2๒ ๘ ๑ ๔ 3 ๑ - - - ๕ 
5 ภาษาจีน 10 1๓ ๕ ๓ ๓ ๑ ๑ - - - - 
6 ภาษาจีน 12 1๙ ๘ 2 ๑ ๒ ๕ - ๑ - - 

รวม (คน) 2๒๒ ๗๕ 3๓ 3๑ 2๗ ๓๐ ๑๑ ๔ ๒ ๑๕ 
ร้อยละ  ๓๓.๖ 14.๗ 1๓.๙ 12.๑ ๑๓.๕ ๔.๙ ๑.๘ ๐.๙ ๖.๗ 
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1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน       

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจากการปฏิบัติหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาและ
ครูผู้สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 256๓ ปรากฏผลดังนี้  

นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน ดี – ดีเย่ียม เฉล่ีย
ร้อยละ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
2.  ผลงานที่เกิดกับตนเอง 
 2.1 การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2.2 พัฒนาตนเองให้มีวินัยในการทำงาน สร้างความเช่ือมั่นในการทำงาน 
 2.3 ปลูกฝังให้ตนเองมีสุขภาวะท่ีดี โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของตนเอง 
 2.4 พัฒนาตนเองควบคู่ไปกบัการจัดการเรียนการสอน  
 2.5 แบ่งปันความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ท่ีมีความ
เดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามให้เกิดใน ชุมชน โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
 
3.  ผลงานที่เกิดกับนักเรียน 
 3.1 นักเรียนเกิดความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 3.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3.3 เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะ ทางสังคมท่ีเหมาะสม  
 3.4 นักเรียนมีความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ. 
 3.5 นักเรียนรู้จักแบ่งปันความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ท่ีมี
ความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม 
 
4.  ความรู้สึกหรือคุณค่าท่ีได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ครูต่อนักเรียน มีดังนี ้
 ๔.1 การได้ลงมือสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีง่ายสะดวกและ
เข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว 
 4.2 การช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ และพร้อมท่ีจะก้าวไปข้างหน้าด้วย
ความมั่นใจ 
 4.3 ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักในการเรียนภาษาจีนและพร้อมท่ีจะพัฒนาตัวเองใน
การเรียนภาษาจีนให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง  
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ตอนท่ี 4 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

คำชี้แจง   
1. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมมาตรฐานท่ี 1-3 
2. มาตรฐานท่ี 1-4  ประเมินผลแล้วจะได้ผลระดับคุณภาพตัวบ่งช้ี/มาตรฐาน 
     แล้วทำเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การตัดสิน 
5 หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
4      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ 

 3     หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
2      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

 1      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับกำลังพัฒนา 
ให้ครูผู้สอนเลือกใช้นักเรียนท่ีสอนรายวิชาเพิ่มเติม  จำนวน 1 วิชา  
 (รายวิชา จ๓๒๒๐๒ ภาษาจีน ๑๐ ช้ัน ม.๕  จำนวน  ๑๓ คน) 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
ประเด็น
พิจารณา 

 
กระบวนการในการพัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ 
รวมระดับ 
3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

1.1 
ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
 1) มี
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน การ
สื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 
 
 
 

- เน้นเรื่องการอ่านออกเสียง
ภาษาจีนของนักเรียนเป็น
เรื่องสำคัญที่สุด โดยมุ่ง
พัฒนานักเรียนให้อ่านออก
เขียนได้ทุกคน  
- จัดกิจกรรมคำศัพท์วันละ 5 
คำ เพ่ือส่งเสริมการอา่นของ
นักเรียน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาจีน 

ตรวจสอบเอกสาร ที่สะท้อนถึง
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน (ปพ.5) 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียน (ปพ.5) 
- ชิ้นงาน / ผลงานนักเรียน 
สังเกตพฤติกรรม  
การเรียนของผู้เรียน 
สัมภาษณ์/สอบถาม นักเรียน โดย
การน่ังคุยสนทนาเป็นภาษาจีน
ด้วยประโยคง่ายๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

๑๓ ๒ ๒ ๖ ๓ 0 ๑๐ ๗๖.๙๒ ดี 

1.1 
ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
 2) มี
ความสามารถ

- จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง 
 

ตรวจสอบเอกสาร ที่สะท้อนถึง
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- รายงานผลการเรียน 
การประเมิน สมรรถนะสำคัญของ

๑๓ ๒ ๒ ๖ ๓ 0 ๑๐ ๗๖.๙๒ ดี 
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ประเด็น
พิจารณา 

 
กระบวนการในการพัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ 
รวมระดับ 
3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

ในการคิด
วิเคราะห์ คิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
 
      
 

ผู้เรียน การอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปีการศึกษา 2562 
สังเกตพฤติกรรม การเรียน การ
ทำงานร่วมกัน  
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
การร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน 
สัมภาษณ์/สอบถาม  
การสอบถามความพังพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ครูและนักเรียน 

1.1 
ผลสมัฤทธ์ิทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
   3) มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาตรงตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
  - แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
  - ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
  - รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
แต่ละรายวิชา 

๑๓ ๒ ๒ ๖ ๓ 0 ๑๐ ๗๖.๙๒ ดี 
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ประเด็น
พิจารณา 

 
กระบวนการในการพัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ 
รวมระดับ 
3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

  - สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน 

1.1 
ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
 4) มี
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยี ได้แก่ 
PLICKER , Kahoot , 
Youtube และสื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- บันทึกการทำงาน/ชิ้นงาน/
ผลงานนักเรียน 
- โครงงาน 
- การนำเสนองาน/โครงงาน 
- สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
เช่น ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓ ๕ ๖ ๒ ๐ 0 ๑๑ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

1.1 
ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
 5) มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาตรงตาม
จุดประสงค์และตัวชี้วัดของ
หลักสูตร 

ตรวจสอบเอกสารที่สะทอ้น
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจาก 
ข้อมลูและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
  - เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
 (ปพ.5) 
- รายงานสรุปผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

๑๓ ๒ ๒ ๖ ๓ 0 ๑๐ ๗๖.๙๒ ดี 
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ประเด็น
พิจารณา 

 
กระบวนการในการพัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ 
รวมระดับ 
3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

1.1 
ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
6) มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจคติทีดี่
ต่องานอาชีพ 
 

1. ให้คำปรึกษา แนะแนว 
และวางแผนการศึกษาต่อใน
สาขาท่ีขาดแคลน เช่น สาขา
วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลครุ
ศาสตร์  
2. ส่งเสริมความร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวงและโรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม ในการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การมีงานทำ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านภาษาที่มี
อิทธิพลและปัจจัยต่อ
การศึกษาต่อและการทำงาน 

ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ 
 - รายงานโครงการส่งเสริมการ
จัดหลักสูตรทกัษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ 
- สัมภาษณ์นักเรียนเก่ียวกับ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
 

๑๓ ๒ ๒ ๖ ๓ 0 ๑๐ ๗๖.๙๒ ดี 

สรุประดับคุณภาพ  ระดับคุณภาพ......๓....... 
(แปลผล.......ดี.........) 
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ประเด็น
พิจารณา 

 
กระบวนการในการพัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ 
รวมระดับ 
3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

1.2 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน    
  1) การมี
คุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามที่
สถานศึกษา
กำหนด  

ส่งเสริมและสอดแทรก
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  
และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนคุณธรรมด้านอื่น ๆ 
ในระหว่างการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาภาษาจีน  

สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านิยมของ
ผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
เช่น 
-  การเข้าแถว 
 - การแสดงความเคารพ 
 - การพูดจา กิริยามารยาท การ
ไหว้ฯ 
 - รายงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม  
 - รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีค่านิยม 
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 - รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-รายงานการจัดค่ายยุวชนคน
คุณธรรม 
-รายงานผลการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม  มยส. 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
สัมภาษณ์ นักเรียนเก่ียวกับการ
จัดทำโครงงานคุณธรรม  

๑๓ ๕ ๖ ๒ ๐ 0 ๑๑ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

     1.2 
คุณลักษณะ 

- ร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศลิปวัฒนธรรมล้านนาและ

สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านิยมของ

๑๓ ๕ ๖ ๒ ๐ 0 ๑๑ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
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ประเด็น
พิจารณา 

 
กระบวนการในการพัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ 
รวมระดับ 
3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน    
  2) ความ
ภูมิใจใน
ท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 
 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- โครงการค่ายยุวชนคน
คุณธรรม 
 

ผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
เช่น 
- การเข้าแถว 
- การแสดงความเคารพ 
- การพูดจา กิริยามารยาท  
การไหว้ฯ 
- รายงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรมต้นแบบ 
- รายงานโครงการสง่เสริมพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีค่านิยม 
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
- รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-รายงานโครงผลการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเก่ียวกับการ
จัดทำโครงงานคุณธรรม ฯ 

     1.2 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน    
 3) การ
ยอมรับที่จะอยู่

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม มีการคละ
ผู้เรียนตามความสามารถและ
ความถนัด ความสนใจ โดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

ตรวจสอบเอกสารจาก           - 
รายงานกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเก่ียวกับการ
เลือกต้ัง การทำงาน 
การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม 

๑๓ ๕ ๖ ๒ ๐ 0 ๑๑ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น
พิจารณา 

 
กระบวนการในการพัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ 
รวมระดับ 
3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และ
หลากหลาย 

 

1.2 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน    
   4) สุขภาวะ
ทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
 
 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำ
กิจกรรมจิตอาสาทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
ห้องเรียน 

ตรวจสอบเอกสารจาก 
- แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
- รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะ
ทางร่างกายอารมณ ์
  สังคม 
- รายงานดัชนีมวลกาย น้ำหนัก 
ส่วนสูง สายตา 
- รายงานกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา กรีฑานักเรียน 
- โครงงานคุณธรรมรักนวลสงวน
ตัว ทำความดีถวาย 
  ในหลวง 

๑๓ ๕ ๖ ๒ ๐ 0 ๑๑ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ......5....... 
(แปลผล.......ยอดเยี่ยม.........) 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ / ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐  ระดบัคุณภาพ......5...... 
(แปลผล.......ยอดเยี่ยม.........) 
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จุดเด่น 
1.กิจกรรมมีความหลากหลาย ตรงตามตัวบ่งช้ี ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามความสนใจ หรือความถนัด
ของนักเรียน 
2.มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
3.มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
จุดควรพัฒนา 
1. กิจกรรมบางกิจกรรม นักเรียนไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ท้ังหมด อาจเป็นเพราะความจำกัดในเรื่องของเวลาใน
การดำเนินกิจกรรม ท่ีไม่เพียงพอ 
2.ส่ือและเทคโนโลยีท่ีใช้ไม่เพียงพอและยังขาดความพร้อมในการใช้งาน 
 
ข้อเสนอแนะ  
1.ควรจัดให้มีส่ือการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีครบทุกห้องเรียน 
2.ควรมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอ 
3.การจัดกิจกรรมควรมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็น
พิจารณา 

 
กระบวนการในการพัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

การปฏิบัติ ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ รวม
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

1. การมี
เป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

1.มีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่ชัดเจน 
2.มีการกำหนดค่าเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

       100 100 ยอดเย่ียม 

2.มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

1.มีการบริหารจัดการในรูปแบบการ
กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
ขององค์คณะบคุคลทุกฝ่าย ทำให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีการ
ดำเนินงานเข้าสู่ระบบ 
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

       100 100 ยอดเย่ียม 

3.ดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสุตรส
ถานศึกษาและ
ทุก

มีการพัฒนางานวิชาการให้เป็นไป
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลาง กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- หลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

       100 100 ยอดเย่ียม 
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ประเด็น
พิจารณา 

 
กระบวนการในการพัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

การปฏิบัติ ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ รวม
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

กลุ่มเป้าหมาย  
4. พัฒนาครู
และบุคลากรให้
มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

มีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีกิจกรรม 
PLC และเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนาทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- บันทึก PLC 
-  รายงานการเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาทางวิชาชีพ 

       100 100 ยอดเย่ียม 

5.จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณ
ภาพต่อเน่ือง (TSQP) 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 
 

       100 100 ยอดเย่ียม 

6. จัดระบบ
เทคโนโลยี

มีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 

       100 100 ยอดเย่ียม 
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ประเด็น
พิจารณา 

 
กระบวนการในการพัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

การปฏิบัติ ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ รวม
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

ยอด
เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้ 

Platform) มาใช้ในการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการ
เรยีนรู้  

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณ
ภาพต่อเน่ือง (TSQP) 
- โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT Platform) 
 
 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ / ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 100 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 
1.  บุคลากรมีภาวะผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับรางวัล    

ต่าง ๆ มากมายได้เล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น 
     2. โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพได้ตรงความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
    3. มีนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์และวางแผนงานการบริหารวิชาการของโรงเรียน 
    4. มีการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานวิชาการและงานสนับสนุนทุกฝ่ายภายใต้แนวคิด “คนสำราญ     
งานสำเร็จ” 
    5. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยผ่าน เว็บไซต์ของ
โรงเรียน คือ http://www.bsw.ac.th บุคลากรครู สามารถติดตามข่าวสาร หนังสือต่าง ๆ ด้วยระบบงานสารบรรณ
ของโรงเรียนทาง e-office 
 
จุดควรพัฒนา 

1. ความต่อเนื่องของระบบการกำกับ นิเทศ ติดตาม โครงการตามแผนงาน 
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการกำกับ นิเทศ ติดตาม โครงการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
2. ควรมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 
 

กระบวนการในการ
พัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

การปฏิบัติ ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ยอด

เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

1.จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวน 
การคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไป
ประยุกต ์
ใช้ในชีวิตได้ 
 

-มีการปรับปรงุ
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศ ของ
สถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
ฯ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) วิเคราะห์
หลักสูตรเพ่ือจัดทำ
คำอธิบายรายวิชาและ
โครงสร้างรายวิชา 
-จัดทำโครงการจัดการ
เรียนรู้ 
-ออกแบบและจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนได้ทำ
กิจกรรมเป็นกลุ่มโดย
เน้นการเรียนรู้แบบ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผล
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัด
และประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ สมุดการบ้าน 
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ชิ้นงาน/ผลงานของ 
ผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียน
การสอน  
สังเกต สังเกตกระบวนการเรียนการ
สอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น  
  - การใช้คำถามท่ีหลากหลายระดับ
เพ่ือส่งเสริมการคิดข้ันสูง  
  - พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่
ผู้เรียน 
- การมอบหมายงาน 
  - ปฏิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน 
  - พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
- ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน 
 

       ดีเลิศ 



33 
 

 
ประเด็นพิจารณา 

 
กระบวนการในการ

พัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

การปฏิบัติ ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ยอด

เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

ร่วมมือ ใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ 
-เข้ารับการอบรม
พัฒนาตนเอง การ
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง Thinking 
School  

2. ใช้ส่ือ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
 

- นำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
- การจัดให้มี 
Facebook group 
เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่าง
คร-ูนักเรียนมอบหมาย 
งานและส่งงานระหว่าง
ที่ครูไปราชการ  
-การแจ้งผลการเรียน 
Online ผ่าน 
Facebook group 
-การตรวจข้อสอบโดย
ใช้ app ZipGrade 

ตรวจสอบ  
- 
- ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน 
สังเกต  
- กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
-การตรวจข้อสอบโดยใช้ app 
ZipGrade 
สัมภาษณ์นักเรียนและครู 
- การใช้ Facebook group  
-การตรวจข้อสอบโดยใช้ app 
ZipGrade 
- ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน 
- รูปการใช้เทคโนโลยี 

       ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 

 
กระบวนการในการ

พัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

การปฏิบัติ ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ยอด

เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

3.มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

-มีการกำหนดกติกาใน
การเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักเรียนและ
คร ู
-แจ้งชิ้นงานประจำ
หน่วยการเรียนรู้ 
พร้อมเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนเริ่มเรียน 
-ชื่นชมและให้รางวัล
เมื่อนักเรียนมีผลการ
เรียนที่ดีข้ึน 
 

เอกสารหลักฐาน 
-โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 
- ภาพถ่ายการมอบรางวัลให้
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
-ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 
สัมภาษณ์นักเรียน 
  - นักเรียนได้ร่วมกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่าง ๆ/หรือ
ร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่ 
อย่างไร   
  - นักเรียนชอบเรียนวิชาใด เพราะ
เหตุใด 
 
สัมภาษณ์ครู  
ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนด้วย
วิธีการใดบ้าง 
-รูปกิจกรรมการเรียนการสอน 

       ดีเลิศ 

4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และนำผลมา

-มีการกำหนดชิ้นงาน/
ภาระงาน พร้อมทั้ง
แจ้งเกณฑ์การประเมิน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษา โครงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ (Course 

       ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 

 
กระบวนการในการ

พัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

การปฏิบัติ ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ยอด

เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

พัฒนาผู้เรียน ใน โครงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 
-ประเมินผลตามสภาพ
จริงโดยมีเพ่ือนและครู
ให้คะแนน 
-แจ้งผลการประเมิน 
Online ผ่าน 
Facebook group 
-การตรวจข้อสอบโดย
ใช้ app ZipGrade 
-มีกจิกรรม 
Reflective Thinking 
สะท้อนคิดหลังจบ
กิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั่วโมงเรียนเพ่ือ
ตรวจสอบความรู้ของ
นักเรียน 

Syllabus) แผนการจัดการเรียนรู้ 
บันทึกผลหลังสอน เอกสารหลักฐาน
การวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ สมุดการบ้าน 
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ชิ้นงาน/ผลงานของ 
ผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียน
การสอน  
สังเกต สังเกตกระบวนการเรียนการ
สอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น  
  - การใช้คำถามท่ีหลากหลายระดับ
เพ่ือส่งเสริมการคิดข้ันสูง  
  - พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่
ผู้เรียน 
- การมอบหมายงาน 
  - ปฏิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน 
  - พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
สัมภาษณ์ครูและนักเรียน 
-กิจกรรมการเรียนรู้ชั้นเรียนมีการ
แจ้งผลการประเมินอย่างไร  

5.มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูล

-มีการรวมกลุ่มคร ู
ทำกิจกรรม PLC เพ่ือ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- บันทึก PLC 

       ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

 
กระบวนการในการ

พัฒนา 

 
วิธีการประเมินและหลักฐาน

ร่องรอย 

การปฏิบัติ ผลการพัฒนา/ระดับคุณภาพ 
ระดับ

คุณภาพ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ยอด

เยี่ยม 
(5) 

ดี
เลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

กำลัง
พัฒนา 
(1) 

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดย
ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกัน แล้ว
นำไปจัดกิจกรรรมและ
มีการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้และนำมา
สรุปผลเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงร่วมกัน 

-ภาพถ่ายกิจกรรม PLC 
-ภาพถ่ายการนิเทศชั้นเรียน 
-ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน 
-คลิปวิดีโอ กิจกรรมการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน 
สังเกต สังเกตกระบวนการเรียนการ
สอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น  
  - การใช้คำถามท่ีหลากหลายระดับ
เพ่ือส่งเสริมการคิดข้ันสูง  
  - พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่
ผู้เรียน 
- การมอบหมายงาน 
  - ปฏิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน 
  - พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
สัมภาษณ์ครู  
-การทำกิจกรรม PLC เพ่ือออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำมา
พัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ / ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓ 
 

ดีเลิศ 
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- 

ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80.01 - 100  หมายถึง ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 60.01 - 80.00 หมายถึง ดีเลิศ 
ร้อยละ 40.01 - 60.00 หมายถึง ดี 
ร้อยละ 20.01 - 40.00 หมายถึง ปานกลาง 
ร้อยละ  1.00 - 20.00  หมายถึง กำลังพัฒนา 

 
จุดเด่น 
1. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล ท้ังกิจกรรมรายบุคคล
และกิจกรรมกลุ่ม โดยการให้นักเรียนใช้หัวข้อในการศึกษาตามความสนใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลท่ีใช้เครื่องมือหลากหลายทำให้
การวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒. มีการใช้เทคโนโลยี Facebook และ google classroom ในการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัยนักเรียนสามารถ
เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา 
๓. การใช้ Application Zip Grade ในการตรวจข้อสอบแบบเลือกตอบทำให้ลดเวลาในการตรวจข้อสอบ 
 
จุดควรพัฒนา 
1.นกัเรียนบางคนไมก่ล้าแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ผู้สอนจึงทำให้กิจกรรม
บางกิจกรรมไม่ตรงตามความสนใจของผู้เรียน จึงทำให้ผล การทำกิจกรรมไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เช่น  เมือ่
นักเรียนทำกิจกรรมไมไ่ด้ ก็จะไม่ทำเลย แทนท่ีจะมีการปรึกษาหาวิธีดำเนินการเพื่อท่ีจะสามารถทำกิจกรรม ท่ี
ตนพอจะทำได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
มากยิ่งขึ้น 
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ตอนท่ี 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
1.  สรุปผล   
 กิจกรรม/ผลงาน/ชิ้นงานเด่นที่ภาคภูมิใจและประทับใจ  ปีการศึกษา 256๓  มีดังนี้ 
 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนท่ีเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
 1.2 การฝึกให้นักเรียนออกมานำเสนองานหน้าช้ันเรียนโดยใช้ภาษาจีนในการแนะนำตัวตัวเอง และ
ใช้ประโยคส้ันๆง่ายๆในการนำเสนองาน 
 1.3 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำช้ินงานของตนเองทำให้ช้ินงานท่ีออกมาสวยงามและ
สามารถนำไปแสดงและเผยแพร่ผลงานได้ 
 1.5 การเป็นครูท่ีปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/1 ได้ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน ส่งผล
ให้นักเรียนได้รับรางวัลการชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครู และ รางวัลชนะเลิศการประกวดชุดประจำชาติ
แฟนซีอาเซียน ประจำปีการศึกษา 256๓ 
 
2.  อภิปรายผล  
 จากการปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ค้นพบความรู้ใหม่ ดังนี้ 
 ๒.1 การใช้ส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน 
 2.2 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้เกม Kahoot บิงโก การทายคำศัพท์ เป็นต้น ในการนำมาใช้ใน
การเรียนภาษาจีน ทำให้นักเรียนให้ความสนใจกับการเรียนภาษาจีนมากขึ้น 
 2.3 การให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ การสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษาจีนด้วยตนเอง 
 2.4 การใช้เครื่องมือ Thinking Tools ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนทำให้นักเรียนทำงานได้
ง่ายและเสร็จตามเวลา 
 2.5 การฝึกให้นักเรียนพูดภาษาจีนโดยใช้ประโยคส้ันๆง่ายๆในการใช้ในชีวิตประจำวัน 

 2.๖ การดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม โดยการนำความรู้ คุณธรรม มาบูรณาการเข้ากับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดกิจกรรมชุมนุม อีก ๙ กิจกรรม ได้แก่ ชุมนุมเจ้าหญิงโปรตีน ชุมนุมรักษ์ดิน ชุมนุมเห็ด
คุณธรรม ชุมนุมหนุ่มสาวบ้านนา ชุมนุมผักคุณธรรม ชุมนุมแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชุมนุมป.ปลาพอเพียง ชุมนุมเล้ียง
เป็ดไข ่และชุมนุมผักพื้นบ้าน  

2.๗ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Thinking School 
  
3.  อภิปรายผล 
 ในปีการศึกษา 256๓ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตร 
คำอธิบายรายวิชา กำหนดหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทาง Thinking School วัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยได้กำหนดภาระงาน ช้ินงานให้กับนักเรียน วัดความรู้ด้วยแบบทดสอบท่ีมีการ
วิเคราะห์ตามตัวชี้วัด และได้วิเคราะห์ผู้เรียรายบุคคล นำไปสู่การใช้เครื่องมือ Thinking Tools ท่ีสอดแทรกไป
กับการเรียนภาษาจีน พร้อมกับสอดแทรกคุณธรรมในการเรียนให้กับนักเรียน ทำใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนและได้ช้ินงานท่ีเสร็จตามเวลา สามารถนำไปบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆได้ อีกท้ังยังทำให้
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นักเรียนได้ฝึกการใช้ประโยคภาษาจีนส้ันๆง่ายๆในการสนทนา การนำเสนองาน การอ่านคำศัพท์ การเขียน
คำศัพท์ท่ีถูกต้องตามหลักการเขียนตัวอักษรจีน นักเรียนยังสามารถนำประโยคท่ีเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 
4.  ปัญหา/ความต้องการเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงพัฒนา  
  ส่ิงท่ีต้องแก้ไข(ปัญหา) คือ  

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิด โดยใช้เครื่องมือการคิด (Thinking 
Tools) ในรูปแบบต่าง ๆ  

2. การวัดและประเมินผลทักษะการคิด 
 

   ส่ิงท่ีต้องการพัฒนาต่อไป คือ  
1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิด โดยใช้เครื่องมือการคิด (Thinking 

Tools) ในรูปแบบต่าง ๆ  
2. การวัดและประเมินผลทักษะการคิด 
3. การใช้ application การเรียนการสอนออนไลน์แบบส่ือสารสองทาง 

 
   เรื่องท่ีควรจะนำไปทำวิจัยในช้ันเรียนต่อไป คือ 

1. การใช้ application เพื่อการเรยีนการสอนออนไลน์แบบส่ือสารสองทาง 
 

5.  ข้อเสนอแนะ  
1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีทักษะการคิด และแสดงความคิดเห็นในด้านการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 
2. ควรมีการกำกับ นิเทศ ติดตาม โครงการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
3. ควรมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
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ภาคผนวก 
    - คำส่ัง 
    - เกียรติบัตร 
    - รูปภาพ 
    - อื่น ๆ 
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วุฒิบัตรและเกียรติบัตรที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา 
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วุฒิบัตรและเกียรติบัตรที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
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การบริหารจัดการชั้นเรียน 
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การบริหารจัดการชั้นเรียน 
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การอบรมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21  

ด้วยกระบวนการ Active Learning 

การพัฒนาวิชาชีพ 
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วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
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วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
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การเข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึน 

 

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
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ภาพกิจกรรม PLC วงครูคุณธรรม นำสู่อาชีพ 

 

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
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แบบรายงาน ปพ.๕ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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แบบรายงาน ปพ.๕ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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