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       ครั้งที่  1    (  1 ตุลาคม .......2562..............  -  31  มีนาคม  .......2563................. ) 

         ครั้งที่  2  (  1 เมษายน.......2563..............  - 30  กันยายน ........2563.............. ) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อผู้รับการประเมิน นางศิริพรรษา  โชคช่วยพัฒนากิจ 
ต าแหน่ง   คร ู   วิทยฐานะ     -   เงินเดือน …26,450…บาท 
สถานศึกษา  โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 
สังกัดกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
วิชาที่สอน 
 1.วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ป.4 รหัสวิชา อ14101 จ านวน   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

2.วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ป.5 รหัสวิชา  อ15101 จ านวน   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
3.วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ป.6 รหัสวิชา  อ16101 จ านวน   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
4. วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.1 รหัสวิชา อ21101 จ านวน   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
5. วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.2 รหัสวิชา อ22101 จ านวน   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
6. วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.3 รหัสวิชา อ23101 จ านวน   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ชั่วโมงการสอน......................15................................ชั่วโมงต่อสปัดาห ์
จ านวนวันลาในรอบการประเมิน........................2............................ วนั ประกอบด้วย 

(1) ลาป่วย  .................-....................  วนั     (2)  ลากิจ .....1....ครั้ง........1........ วัน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา 
   1. วุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัญฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิชาโท สังคมวิทยาการท่องเที่ยว  
    จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 
   2. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี   .................-.................  วิชาเอก .....................-....................... 
    จากสถาบันการศึกษา  .................-................. 
  ต าแหน่งคร ู วิทยฐานะ      ต าแหน่ง เลขที่ 75 
  สถานศึกษา/หน่วยงาน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ต าบล โคกงาม 
  อ าเภอ/เขต บ้านฝาง 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 
   ส่วนราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   รับเงินเดือนอันดับ  ค.ศ.1   ขั้น    26,450      บาท 

1.2 การรับราชการ 
1. เริ่มรับราชการในต าแหน่ง...คร.ู.ณ โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ เมื่อวันที่...13...เดือน..พฤศจิกายน..ปี พ.ศ.2555 
2. ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน ณ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
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ประเภท 

จ านวน  รวม 
ครั้ง วัน  ครั้ง วัน 

มาสาย - -  - - 
ลาป่วย - -  - - 
ลากิจ 1 1  1 1 
ลาอุปสมบท - -  - - 
ลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร - -  - - 
ลาคลอด - -  - - 

 
1.4 ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน (3 ปีย้อนหลัง) 

วัน/เดือน/ปี ต าแหน่ง/วิทยฐานะ การเลื่อนข้ัน 
0.5/1.0/1.5 

เงินเดือน หมายเหตุ 

1 เมษายน  พ.ศ.2559 คร ู  19,920  
1 ตุลาคม  พ.ศ.2559 คร ู  20,740  
1 เมษายน  พ.ศ.2560 คร ู  21,570  
1 ตุลาคม  พ.ศ.2560 คร ู  22,450  
1 เมษายน  พ.ศ.2561 คร ู  22,890  
1 ตุลาคม  พ.ศ.2561 คร ู  23,810  
1 เมษายน พ.ศ. 2562 คร ู  24,610 ร้อยละที่ได้เลื่อน 
1 ตุลาคม  พ.ศ.2562 คร ู  25,410 ร้อยละที่ได้เลื่อน 
1 เมษายน พ.ศ. 2563 คร ู  26,450 ร้อยละที่ได้เลื่อน 
1 ตุลาคม  พ.ศ.2563 คร ู   ร้อยละที่ได้เลื่อน 

 
ส่วนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอน 
 1.วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ป.4 รหัสวิชา อ14101 จ านวน   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

2.วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ป.5 รหัสวิชา  อ15101 จ านวน   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
3.วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ป.6 รหัสวิชา  อ16101 จ านวน   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
4. วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.1 รหัสวิชา อ21101 จ านวน   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
5. วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.2 รหัสวิชา อ22101 จ านวน   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
6. วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.3 รหัสวิชา อ23101 จ านวน   3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
     ชั่วโมงการสอน......................15................................ชั่วโมงต่อสปัดาห ์
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22..11..22  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน ((OO  ––  NNEETT) ปีการศึกษา ) ปีการศึกษา 22556161  --  22556622 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

 
พัฒนาการ 

 
เป้าหมาย 

2563 
 

 2559 2560 2561 2562 

ภาษาต่างประเทศ(ป.6) 
วิชาภาษาอังกฤษ 

24.20 28.00 32.50 30.50 -2 33.00 

ภาษาต่างประเทศ (ม.3) 
วิชาภาษาอังกฤษ 

24.25 29.31 25.41 28.52 +3.11 30.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 การพัฒนาตนเองและการประเมินตนเอง 
3.1 การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเผยแพร่ผลงาน/การเป็นวิทยากร/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(ปีการศึกษา 2562) 

ที ่ เกียรติบัตร  ผลงาน  การพัฒนาตนเอง  หน่วยงานที่จัด 

1 หลักสูตรวิทยาการค านวณ (อบรมออนไลน์) 15 เมษายน 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 

2 อบรมออนไลน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 16 เมษายน 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 

3 อบรมออนไลน์หลักสูตรห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT 
Classroom) 

16 เมษายน 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 

4 อบรมออนไลน์ความรู้เบื้องต้นหลักสูตรต้านทุจริต 16 เมษายน 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

5 อบรมออนไลน์ Basic English Grammar 19 เมษายน 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

6 อบรมออนไลน์ Classroom Language 22 เมษายน 2563 Next Gen Teacher 
Community 

7 อบรมออนไลน์ การวัดผลทักษะด้าน Digital Literacy 27 เมษายน 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
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ตอนที่ 4 ตัวชี้วดัการปฏบิัติงาน 

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน /ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 
ผลงานนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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ผลงานนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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การพัฒนาตนเอง  

สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาอังกฤษ  

วันที่ 19 กันยายน 2563 

ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ ( HCEC ) 

 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
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                              Dki                   

 

 

 

การศึกษาดูงานแผนและ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนบ้านปรางคล้า 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระหว่างวันที่ 10 - 11 
กันยายน 2563 
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ทดสอบวัดทักษะ Reading  
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แสดงผลงานนักเรียน 

 

 

 

4.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย         

 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่  

- งานประชาสัมพันธ์  งานพิธีกร  

- งานธุรการ 

- งานผู้ช่วยการเงิน 

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันครู 

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาเซียน  

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

- ผู้จัดท าแผนปฏิบัติการ / SAR / อาหารกลางวัน / E-budget  
 

 

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจและหน้าที่ของตน 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
   ข้าพเจ้ามีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม                    

และแบบแผนอันดีงามของสังคม ตรงต่อเวลา มาปฏิบัติราชการก่อนเวลาและกลับหลังเวลาราชการ  อุทิศและ

เสียสละเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่  มีความอดทนอดกลั้น ต่อความเหนื่อยยากขณะปฏิบัติราชการ 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมุ่งมั่นท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  มีความรักสามัคคีในองค์กร มีความละอาย  และเกรงกลัวต่อ

การกระท าความผิด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ และเคารพสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา   

และพระมหากษัตริย์  

ข้าพเจ้าซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ โดยอบรม สั่งสอน 

ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียน  อย่างเต็มศักยภาพ รับผิดชอบงานในหน้าที่การสอน 

และงานหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ไม่เอาเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตัว  รักษา

ผลประโยชน์ของโรงเรียน 

 
2.2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
  ข้าพเจ้ารักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ศึกษากฎหมายการศึกษา พระราชบัญญัติทางการศึกษาและบทบาท

หน้าที่ทางราชการของครูในหมวดที่ว่าด้วยวินัยทางราชการจนเข้าใจ และได้ปฏิบัติตนตามกฎหมายและระเบียบ

แบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ส าเร็จลุล่วงอย่างดีที่สุด การรักษาระเบียบ

วินัยในการมาและกลับในการปฏิบัติราชการที่ตรงเวลา การปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด มีส่วน

ร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มี

คุณธรรม จริยธรรม ต่อเพ่ือนร่วมงาน และนักเรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

ทางโรงเรียน  

 

2.3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
  ข้าพเจ้าตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร 

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หากได้ รับ

มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบและท าให้เสร็จ แม้งานนั้นต้องน าไปท าต่อ

ที่บ้านหรืออยู่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ หรือได้รับค าสั่งให้ท างานในวันเสาร์และวันอาทิตย์  ข้าพเจ้าไม่เคย

หลีกเลี่ยงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ในการสอนตามปกติแล้ว  ข้าพเจ้าได้ฝึกซ้อม
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นักเรียน เพ่ือเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา  และให้

ค าปรึกษา ช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น  

 
2.4 การมีจิตส านึกที่ดี มุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มความสามารถ  เต็มเวลา  เต็มหลักสูตร  โดยมา

ปฏิบัติงานก่อนเวลาและกลับหลังเวลาเลิกท างาน  วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการ

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากหลายสถานการณ์  หลากหลายวิธีการ

เรียนรู้ตามความแตกต่างของนักเรียน  ให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้  ทักษะประสบการณ์  ทักษะการแก้ปัญหา  

ตามความสามารถ ได้ให้ก าลังใจ และเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามให้แก่นักเรียน จัดท างานวิจัยในชั้นเรียน  

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการการอยู่ร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ให้ก าลังใจในการเรียนรู้  การแข่งขันทักษะวิชาการ และจัดสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใน

ชั้นเรียนให้น่าเรียน รวมทั้งจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพของแต่ละบุคคลส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ   

    ข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่าง

สม่ าเสมอ เท่าเทียมกัน ให้ความรัก ความเมตตากรุณาต่อนักเรียน ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ก าลังใจแก่นักเรียนทุก

คนด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ในฐานะครูที่ปรึกษา ข้าพเจ้าได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนที่จ าเป็นต่อนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริม

นักเรียนได้ตรงจุด เมื่อเกิดปัญหาจะแก้ไขทันที  มีการวางตนเป็นกลาง  ไม่ล าเอียง  และมีความยุติธรรมให้แก่

นักเรียนทุกคน  มีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่มีพฤติกรรมดี และว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน ที่มี

พฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม พร้อมอธิบายเหตุผล ให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหม่ ตั้งใจดูแลอบรมให้

นักเรียนเป็นคนดี  มีความประพฤติที่ดีงาม  เพ่ือให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถ

แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

    ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้ าที่                     

อุทิศตนแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ โดยการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาที่สอนทั้งในหนังสือ              

ระบบอินเตอร์เน็ต บทเรียนส าเร็จรูป โปรแกรมสื่อการสอน มาประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  สร้างและพัฒนา

สื่อการสอนให้เหมาะสม ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนการสอนมากขึ้น  รวมทั้งการเข้าร่วมอบรม สัมมนา อบรมปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาตนเอง ศึกษาข้อมูล

ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาการสอนให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์   ต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น  
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      ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งงานการสอน งานที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งของโรงเรียน                

ด้วยความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน  มุ่งมั่นและรับผิดชอบงานสอนอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ดูแล  เอาใจใส่

นักเรียนในด้านการเรียน และความประพฤติ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความประพฤติที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจให้เสร็จทันเวลา พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนอย่างเรียบ

ง่าย รวมถึงการรณรงค์และ ปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนในการช่วยกันประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟทุกครั้ง

ก่อนออกจากห้องเรียน และปิดก๊อกน้ าทุกครั้งหลังเลิกใช้งานแล้วทันที   

ข้าพเจ้า นับถือศาสนาคริสต์ ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  

อย่างสม่ าเสมอ หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่

ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี ให้กับนักเรียนทุกชั่วโมงที่สอน แสดงความเคารพโดยการไหว้ผู้ที่มีอาวุโสกว่า เป็น

แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป อบรมสั่งสอนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ให้เป็นคนดี มี

ค่านิยมที่ดีงาม มีความกตัญญูรู้คุณ รู้จักขอโทษ ให้อภัย เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว   และรู้จักช่วยเหลือสังคม  ปฏิบัติ

ตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมต่อผู้เรียนเสมอ  

2.5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ข้าพเจ้าประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี

เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้รับบริการ มีความรู้  ความเข้าใจในคุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพ  

มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพครู 

และปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้

ให้กับนักเรียนทุกคน ปฏิบัติและวางตน  ให้เหมาะสมทั้งทางกาย วาจา ใจ เช่น แต่งกายสะอาด เหมาะสมกับ

กาลเทศะ มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย   

2.6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 

   ข้าพเจ้ามีความสามัคคี  มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความเสียสละ เกื้อกูลกัน  

ประพฤติปฏิบัติงานอย่างกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความจริงใจ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือกับ

ผู้ร่วมงานในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมส าคัญของหน่วยงาน องค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างสม่ าเสมอ โดย

มุ่งเน้นการให้บริการ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  ให้การสงเคราะห์โดยไม่หวังสิ่งตอบ

แทน ร่วมบริจาคเงินร่วมสมทบท าบุญโอกาสต่างๆ ได้แก่  กฐิน  ผ้าป่าสามัคคี ด้วยความเต็มใจ บริสุทธิ์ใจ จนท าให้

งานประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และได้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ในชุมชน  ที่อาศัยอยู่  

  ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี และสมศักดิ์ศรีของการเป็นครู ซึ่งอาชีพครูจะได้รับการยกย่อง  หรือเชิดชูเกียรติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ

การประพฤติปฏิบัติตนของเรา  คนที่ใกล้เรามากที่สุด คือนักเรียน เราต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นักเรียนเห็น

อย่างไร เขาก็จะไปพูดหรือเล่าให้ผู้ปกครองฟังเช่นนั้น  ที่เอาใจใส่และดูแลลูกหลานของเขาอย่างใกล้ชิด  การเข้า
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ร่วมกิจกรรมของชุมชน ข้าพเจ้ามีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือใน

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของครู ศักยภาพของนักเรียน งานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนและ

หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้นอย่างเต็มใจ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์  ให้การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ตามความเหมาะสมที่เราจะสามารถช่วยได้  โดยไม่ต้องคอยให้เขาขอ

ความช่วยเหลือ เห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ให้ความ

ช่วยเหลือและร่วมมือแก่ชุมชน แก่เพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ทั้งด้านก าลังกาย และก าลังทรัพย์ได้ช่วยเหลือ

ทุนทรัพย์สิ่งของแก่เพ่ือนครูตามโอกาส บริจาคทุนทรัพย์เพ่ือสาธารณประโยชน์ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน ให้ความ

ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรม งาน โครงการที่โรงเรียน จัดอย่างเต็มใจ 

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือผู้เรียน  ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ด้วยความเต็มใจ และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนร่วมกิจกรรมประเพณี ในท้องถิ่นอย่าง

สม่ าเสมอ    นอกจากนี้ยังเสียสละเวลาและอุทิศตนในการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุด  โดยปฏิบัติงานอย่างไม่

ค านึงถึงเวลาราชการเท่านั้น แต่จะยึดความส าเร็จของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง   

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  เพ่ือประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน 
และเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
ของ นางศิริพรรษา  โชคช่วยพัฒนากิจ  ต าแหน่ง  คร ู ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 
 

   (ลงชื่อ)..................................................  
        (นางศิริพรรษา  โชคช่วยพัฒนากิจ) 
                    ต าแหน่ง  คร ู   
        วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .........................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .....................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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(ลงชื่อ).......................................................  

                                (นายบุญฤทธิ์  สินอยู่) 
                                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

                                  วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
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ภาพกิจกรรม  

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563  
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ประชุม 

 
บริษัท CP all ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพ่ือหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน 
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กิจกรรมปฐมนิเทศ 2563 

 
เป็นวิทยากรอาสาท าดีเพ่ือพัฒนาสังคม 2563 จัดโดยเทศบาลต าบลโคกงาม  
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คณะครูโรงเรียนกัลยาณวตัรเยีย่มชมโรงเรียน 
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ร่วมงานมุทิตาจิตผูเ้กษียณอายุราชการ 2563 
 

 
เป็นกรรมการคุมสอบพนักงานราชการ ณ โรงเรยีนอนุบาลขอนแก่น 
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การประชุมสามัญประจ าป ี2563  

 
ศิษย์เก่ากองทุนจีเอฟสร้างปัญญา มอบทุนนักเรียน 24 กันยายน 2563 



- 22 - 
 

 

 
กิจกรรม OPEN CLASS วนัที่ 26 สิงหาคม 2563 
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Morning Talk 

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม พัฒนาวัดศรีพนาวาส 
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ประเมินความพร้อมก่อนเปดิเรียน 

 
 
 
 

 
 


