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ค ำน ำ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Teacher Self Assessment Report :T-SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559   
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาของตนเองต่อผู้บังคับบัญชา  
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตราที่ 50 หมวดที่ 6  ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา        ตลอดจนเพื่อใช้เป็นสารสนเทศทางการศึกษาของตนเองในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ปีการศึกษาต่อไปให้สูงขึ้น 

อนึ่ง  การประเมินตนเองในเอกสารฉบับนี้  ได้ใช้เครื่องมือการประเมินจากเอกสารแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานการประเมินตนเอง  (Teacher Self Assessment Report : 
T-SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2559 ฉบับนี้จะเป็นข้อมูลส าคัญในอันจะน าไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  “โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาการศึกษา
อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่คุณธรรมน าความรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียง
มาตรฐานสากล” ต่อไป 

 
 

ลงชื่อ....................................................... ........... 
    (………………………………………………….) 

                                                                          วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
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ตอนที่ 1  
ข้อมูลส่วนตัว 

1. ชื่อ-สกุล                                               
   ต าแหน่ง           อันดับ      วิทยฐานะ               

2. ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ  (เรียงจากสูงไปต่ า) 
ที ่ วุฒิกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบัน 

    
    
    
    
    
    

3. ข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 

    3.1 ภาคเรียนที่ 1 
ที ่ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ ำนวนชั่วโมง/สัปดำห์ 

    
    
    

 
 3.2 ภาคเรียนที่ 2 

ที ่ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ ำนวนชั่วโมง/สัปดำห์ 
    
    
    

 
4. ข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ    
 เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่………. ดูแลนักเรียนจ านวน……….คน 
5. ข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน 
 เป็นครูเวรประจ าวัน………………………………รับผิดชอบ......................………………………. 
 
 
6. ข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่พิเศษ  ดังนี้ 
 6.1 ...........................................................................กลุ่มบริหาร....................................... ................. 
 6.2 ...........................................................................กลุ่มบริหาร........................................................ 
 6.3 ...........................................................................กลุ่มบริหาร.................................... .................... 
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7. ข้อมูลกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
ภำคเรียนที ่ ที ่ เรื่อง รหัสวิชำ ชั้น 

     
     

 
8. ข้อมูลกำรเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณชน   
    โดยมีการน าผลงานไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 
วัน เดือน ปี ชื่อผลงำน หน่วยงำนที่เผยแพร่ 

   
   
 
9. ข้อมูลกำรพัฒนำนักเรียนจนได้รับรำงวัล / หรือยกย่องเชิดชูเกียรติ   
วัน เดือน ปี ชื่อนักเรียน ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

    
    

 
10. ข้อมูลกำรได้รับรำงวัล/ประกำศเกียรติคุณ 
วัน เดือน ปี ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

   
   
   
 
11. ข้อมูลกำรได้รับเชิญเป็นวิทยำกร 
วัน เดือน ปี รำยกำร/เรื่อง หน่วยงำนที่เชิญ 

   
   
 
12. ข้อมูลกำรพัฒนำตนเองของครู 
ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร/เรื่อง หน่วยงำน 
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ตอนที่ 2  
กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรออกแบบวัดผลประเมินผล 

1. กำรประเมินศักยภำพผู้เรียน 

1.1 กำรศึกษำวิเครำะห์นักเรียนเป็นรำยบุคคล 

1.2     แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตำมศักยภำพผู้เรียนแต่ละกลุ่ม  มีดังนี้    
1.2.1   เด็กกลุ่มสูง ........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2.2   เด็กกลุ่มกลาง .......................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2.3   เด็กกลุ่มต่ า .......................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ที ่ วิชำ รหัสวิชำ ชั้น/ห้อง 
จ ำนวนนักเรียน 

รวม 
กลุ่มสูง กลุ่มกลำง กลุ่มต่ ำ 

        
        
        
        
        
        

รวม     
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2. เทคนิค วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระ/มาตรฐานและผู้เรียนโดยมีวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธี   วิธี ดังนี้  
(เครื่องหมาย ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน) 
 
 บรรยาย  การสาธิต/ทดลอง 
 การสืบสวนสอบสวน  การบูรณาการ 
 การใช้เกมประกอบ  กลุ่มสัมพันธ์ 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ  บทบาทสมมุต ิ
 โปรแกรมส าเร็จรูป  ศูนย์การเรียน 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การเรียนรู้แบบโครงการ 
 การแก้ปัญหา  อริยสัจ 4 
 การเรียนรู้แบบพหุปัญญา  การศึกษาเป็นรายบุคคล 
 การเรียนแบบโครงงาน  การอภิปรายรายกลุ่มย่อย –ใหญ ่
 การตั้งค าถาม  เพ่ือนคู่คิด 
 การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด  การระดมพลังสมอง 
 การสืบค้นแล้วน าเสนอโดยผู้เรียน  อ่ืนๆ ระบุ........................................ 
 
 2.2 การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้เรียน ชนิดดังนี้  
 
 ใบความรู้  ใบงาน 
 แผ่นภาพ, แผ่นใส  วิดีทัศน์ 
 สื่อของจริง   CAI 
 E-book , E-learning  Clip Video 
 สไลด์อิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์การเรียน 
 สื่อบทเรียนแผ่นเดียว  บทเรียนการ์ตูณ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นระบุ...........................  ใช้ iTunes U Course 
 ใช้ห้อง Smart Classroom  ....................................................... 
 
 
 
 2.3 การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ภำคเรียนที่ ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อเรื่องท่ีศึกษำ จ ำนวนครั้ง 
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รวม  
 
 2.4 การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
ภำคเรียนที่ ที ่ ชื่อวิทยำกร ชือ่เรื่องท่ีศึกษำ จ ำนวนครั้ง 
1     
     
     
     
2     
     
     
     

รวม  

 2.5 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน/มุมวิชาการ/บอร์ดความรู้ 
 
ที ่ ระหว่ำงวันที่ เรื่อง/ควำมรู้ ชั้น/ห้อง บริเวณที่จัด 

     
     
     
     
     
3. กำรวัดผลและประเมินผล 
 3.1 การก าหนดกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกันในแต่ละสาขาวิชา      วิธีดังนี้ 
(ใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องสี่เหลี่ยม) 
 
 สอบแบบอัตนัย  สอบแบบปรนัย 
 การสังเกต  การรายงาน 
 การมอบหมายงานชิ้นงาน  ถาม – ตอบ 
 การน าเสนองานตามหัวข้อมอบหมาย  การสืบค้นและส่งงานทาง E-mail 
 การสัมภาษณ์  การท าแบบฝึกหัด 
 การปฏิบัติการทดลอง  การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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 การท าโครงการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ................................... 

 3.2 มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงและน าผลจากการประเมินมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน      วิธีดังนี้ 
(ใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องสี่เหลี่ยม) 
 
 การสัมภาษณ์  การสังเกต 
 การรายงาน  การมอบหมายงานชิ้นงาน 
 การปฏิบัติการทดลอง  ถาม – ตอบ 
 แบบอิงกลุ่ม  แบบอิงเกณฑ์ 
 ท าแบบทดสอบ  การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 การศึกษาเป็นรายบุคคลตามพหุปัญญา  ..................................................... 
 
4. กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรประเมินผลตำมสภำพจริงในรำยวิชำที่รับผิดชอบ 
ให้เขียนทุกรำยวิชำที่สอน (พิมพ์   ลงในช่อง มี หรือ ไม่มี) 

ภำคเรียนที ่ ที ่ รหัสวิชำ รำยวิชำ ชั้น 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ 
กำรประเมินผล 
ตำมสภำพจริง 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
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กำรตรวจสอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ      รหัสวิชำ   ชั้น    
ให้ตรวจสอบแผนกำรัดกำรเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพียง 1 หน่วยกำรเรียน (ใส่เครื่องหมำย  ) 

ที ่ รำยกำรตรวจสอบ 
ระดับคุณภำพ 

5 4 3 2 1 
1 ค าอธิบายรายวิชา/หน่วยการเรียน      
2 มาตรฐานการเรียนรู้      
3 ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้      
 3.1 ครบถ้วนตามมาตรฐานเรียนรู้      
 3.2 ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทกัษะ/กระบวนการและคุณลักษณะ      
4 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด      
5 สมรรถนะส าคัญ      
6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์      
7 การวางแผนการเรียนรู้      
 7.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่เรียน      
 7.2 มีการก าหนดสภาพความส าเร็จของการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงานเหมาะสมกับเวลาผู้เรียน)      
 7.3 สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา, ผู้เรียนและครอบคลุม      
 7.4 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามระดับคุณภาพการเรียนรู้ (จากง่ายไปหายากหรือจากคุณภาพ

ต่ าไปหาคุณภาพสูง) 
     

 7.5 ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ก าหมดในกิจกรรมที่เหมาะสม      
 7.6 กิจกรรมการเรียนรู้เร้าความสนใจ เสริมสร้างให้มีบรรยากาศในการเรียน      
 7.7 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (Transmisional  Approach) เหมาะสม      
 7.8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้(Transactional Approach) เหมาะสม      
 7.9 กิจกรรมแปลงรูปความรู้ (Transformational Approach) เหมาะสม      
 7.10 กิจกรรมสรุปรวบยอดความรู้และการน าเสนอองค์ความรู้หลังการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสม      
 7.11 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ใชส้นบัสนุนการเรียนรู้เหมาะสม      
 7.12 มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเหมาะสม      
 7.13 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลาย      
 7.14 เคร่ืองมือที่ใช้วัด/ประเมินเหมาะสมและหลากหลาย      
 7.15 มีการก าหนดเกณฑ์ระดับคุณภาพ (Criteria) ส าหรับเทียบเคียงพัฒนาการผู้เรียนชัดเจน      
 7.16 การมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองของผู้เรียน      

รวม      
ครูประเมินตนเอง 
เกี่ยวกับควำมรู้ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวด 4  
ใส่เครื่องหมำย  ในช่องท่ีตรงกับควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติ 

ที ่
รำยกำรปฏิบัติ 

 
ระดับควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติ 

มำก มำก ปำน น้อย น้อย
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 ที่สุด กลำง ทีสุด 

1 รู้เป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา      
2 จัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยตนเอง      
3 จัดท าสื่อ/กาสื่อประกอบการสอน      
4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ      
5 จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน      
6 ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญและแก้ปัญหา      
7 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์      
8 ส่งเสริมกิจกรรมการท างานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม      
9 กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัดแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      
10 จดักิจกรรมการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและความ

ต้องการของผู้เรียน 
     

11 สอดแทรกคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตในวิชาที่สอน      
12 ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน/นอกสถานศึกษา      
13 ส่งเสริมการเรียนรู้จากสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี      
14 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและประเมินผล      
15 ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย      
16 ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง      
 รวมจ านวนที่ปฏิบัติในแต่ละระดับความคิดเห็น      

สรุประดับควำมคิดเห็นจำมฐำนนิยม (Model) 
ระบุระดับควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติ 

(มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด) 
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ตอนที่ 3  
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

          
 จากการด าเนินงานของ ภาคเรียนที่  1 และ  2 ปีการศึกษา  2559  ข้าพเจ้าได้น ามาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษามาเป็นแนวทางลงสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนจากผลการด าเนินงานดังกล่าวได้สรุปผลการ
ประเมิน แยกตามรายมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และตามระดับคุณภาพดังนี้ 
เกณฑ์ระดบัคุณภำพ 
  ระดับคณะภาพ 1 หมายถึง  ปรับปรุง 
  ระดับคณะภาพ 2 หมายถึง  พอใช้ 
  ระดับคณะภาพ 3 หมายถึง  ดี 
  ระดับคณะภาพ 4 หมายถึง  ดีมาก 
  ระดับคณะภาพ 5 หมายถึง  ดีเยี่ยม 
 
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ในปีการศึกษา 2559 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนบรรลุความส าเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้กรอกข้อมูลในโปรแกรม EXCEL 

มำตรฐำนที่ 1 – 7  แล้ว Print รำยมำตรฐำน  
ใส่ตอนที่ 3 
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ตอนที่ 4 
สรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให ้ Print สรุปรวม มำตรฐำน 1-7  
ในโปรแกรม Excel  ใส่ตอนที่ 4  
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ตอนที่ 5 
สรุปผลกำรพัฒนำและผลส ำเร็จทีเ่ป็นจุดเด่น (Best Practice) 

 
1. สรุปกลกำรพัฒนำ  
 ผลการด าเนินงานในภาพรวมของข้าพเจ้าได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาจนส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะต่างๆ ของ
นักเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ จนสามารถเข้าร่วมประกวด แข่งขันและน าชื่อเสียงมาสู่ตนเองและโรงเรียน
ดังผลการด าเนินงานในแต่ละด้านเป็นภาพรวม สรุปได้ดังนี้ 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานที่ 1-6 ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ด้านการจัดการศึกษา (มาตรฐานที่ 7) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ผลส ำเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ  
      2.1 ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น (Best Practice)  
 1)  ชื่อผลงาน 
 2)  ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 
 3)  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 4)  กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5)  ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 6)  ปัจจัยความส าเร็จ 
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 7)  บทเรียนที่ได้รับ 
 8)  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 2.2  จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. แนวทำงกำรแก้ไขและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เรียน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.......................  
 

  ข้าพเจ้า.....................................................................................ได้สรุปรายงานผลการประเมินตนเอง  
(Teacher Self Assessment Report : T-SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2559  ดังเอกสารฉบับนี้ 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... ................. 
(...........................................................................) 

       ครูผู้รายงาน 
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ควำมคิดเห็นของหัวหน้ำกลุ่มสำรกำรเรียนรู้ 
……………….…………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
……………….…………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
……………….…………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ........................................................................... 
(..................................................................................) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้....................................... 
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ภำคผนวก 
 

 อำทิเช่น 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดง 

ผลงานดีเด่นของครู 
 ฯลฯ 
 

 

 
 


