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1.การจดัการเรียนการสอน

ดา้นการปฏิบติังาน

ดา้น
ที่

องค์ประกอบที่ 2 การประเมนิผล

ด้านการปฏบิตังิาน



1.การจดัการเรียนการสอน

ดา้นการปฏิบติังาน

ดา้น
ที่

ข้าพเจ้าได้ศึกษาจุดประสงค์รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
วิเคราะห์มาตรฐานรายวิชา เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเน้ือหา และ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบมุ่งเน้นสมรรถนะครบและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียน
ข้าพเจ้ามีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริม
กระบวนการคิด สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
- น าเทคนิคหรือวิธีการสอนใหม่ๆ มาใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
- ปฏิบัติงานท่ีเป็นลักษณะงานให้บริการแก่หน่วยงานอื่นในสถานศึกษา 
แม้จะไม่มีค าสั่งให้ปฏิบัติก็ตาม
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษาในการให้
ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น



ดา้นที่

๒
การจดัการเรียนการสอน

1.1การน าผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้ มาใช้ในการจัดท ารายวิชา และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

น าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา



ดา้นที่

๒
การจดัการเรียนการสอน

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะท่ีส าคัญตามหลักสูตร



ดา้นที่

๒
การจดัการเรียนการสอน

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ



ดา้นที่

๒
การจดัการเรียนการสอน

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยให้นักศึกษาได้ท าใบงานและฝึกปฏิบัติจริง



ดา้นที่

๒
การจดัการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ



ดา้นที่

2
การจดัการเรยีนการสอน

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้



ดา้นที่

๒
การจดัการเรยีนการสอน

1.4 การเลือก และใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 



ดา้นที่

๒
การจัดการเรียนการสอน

1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้



ดา้นที่

๒
การจัดการเรียนการสอน

1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้



ดา้นที่

๒
การจดัการเรยีนการสอน

ตัวอย่างใบงาน/ใบความรู้



ดา้นที่

๒
การจัดการเรียนการสอน

1.6 คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 



ดา้นที่

๒
การจัดการเรียนการสอน

1.6 คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน



ด้านการปฏิบัติงาน

ดา้น
ที่

2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ข้าพเจ้ามีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข ได้มีการรวบรวมข้อมูลของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดท าสารสนเทศของผู้เรียน การแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียน  จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงเวลา HOME ROOM 
โดยการศึกษาและส ารวจติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเมื่อพบ
นักศึกษาท่ีขาดเรียนบ่อยจะด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง โดย
การตรวจสอบเฝ้าระวังนักเรียนท้ังในวิทยาลัยและนอกเวลาเรียน 



ดา้นที่

๒
ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน

2.1 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
กระบวนการคิด   ทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียน



ดา้นที่

๒
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.2 การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน โดยท ากิจกรรมโฮมรูมทุก
สัปดาห์เพื่อสอบถามปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนและมีการรวบรวม
ข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคลไว้ใน ระบบ KMe



ดา้นที่

๒
ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน

การรวบรวมข้อมูลรายบุคคลเรื่องการฉีดวัคซีน ไว้ในระบบ 
RMS ของผู้เรียน 

2.2 การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน



ดา้นที่

๒
ด้านการบริหารจัดการชัน้เรยีน

กิจกรรมโฮมรูม นักเรียนในที่ปรกึษา สกบ.1/1 ทุกสัปดาห์

2.2 การด าเนนิการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมกีารศึกษา
และรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน



ดา้นที่

๒
ด้านการบริหารจัดการชัน้เรยีน

2.2 การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน โดยมีการศกึษาและ
รวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน

ด าเนนิการเยี่ยมบ้านนักศึกษาออนไลน์ทุกคน เพื่อทราบปัญหา
และแก้ปัญหาของผู้เรยีน 



ดา้นที่

๒
ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน

2.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงามโดยอบรม

ผ่านทางการท ากิจกรรมโฮมรูม ท้ัง On-line และ On-site



3. การพฒันาตนเอง
ดา้น

ที่

ข้าพเจ้ามีความสามารถในการเลือกหรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง

กับแผนการจัดการเรียนรู้
- น าเทคนิคหรือวิธีการสอนใหม่ๆ มาใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
- มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าโดยก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน และ

การอบรมสัมมนา ว่าจะท าอะไร เข้าร่วมอมรม ประชุม และสัมมนา ใน
เรื่องต่างๆ ท่ีทางวิทยาลัยอบรมและหน่วยงานอื่นๆ

- การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
- พัฒนาตนเองด้านความรู้อยู่เสมอ



ดา้นที่

2
การพฒันาตนเอง

3.1 การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม



ดา้นที่

2
การพฒันาตนเอง
เข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม



ดา้นที่

2
การพฒันาตนเอง
เข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม



ดา้นที่

2
การพฒันาตนเอง
เข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม



ดา้นที่

2
การพฒันาตนเอง

3.2 การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กลุ่ม PLC กลุ่ม 3 สาขาวิชาการบัญชี



4. การท างานเป็นทมี

ด้านการปฏิบติังาน
ดา้น

ที่
ข้าพเจ้ามีการท างานเป็นทีม และสามารถปฏิบัติตนในการท างานเป็นทีมให้ส าเร็จ เพื่อเป้าหมาย

ร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาข้าพเจ้ามีส่วนร่วมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของทุกฝ่ายอย่าง
เหมาะสม 
ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานสนับสนุนวิชาการ  งานกิจการนักเรียนนักศึกษา งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังต่อไปน้ี
-มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาในโครงการต่างๆ 
- -ได้น าแหล่งการเรียนรู้ที่มีในสถานศึกษามาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน 
-ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้างานบัญชี ร่วมปฏิบัติงานกับฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ในการท างานเพื่อให้ งานแผน พัสดุ การเงิน และบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ



ดา้นที่

2
การท างานเป็นทมี

4.1 หลักการท างานเป็นทีม 
โดยข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุม งานบัญชี การเงิน งานแผนฯและพัสดุ เพื่อวาง
แผนการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และระยะเวลาที่วางแผนไว้ 
ท าให้การใช้จ่ายตามการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้



ดา้นที่

2
การท างานเป็นทมี

ภาพกิจกรรมตามหลักการท างานเป็นทีม



ดา้นที่

2
การท างานเป็นทมี
4.2 การพัฒนาทีมงาน
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมครูสาขาวิชาบัญชีเพือ่พฒันางานเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน และการเข้าร่วมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ PLC 



ดา้นที่

2
การท างานเป็นทมี
4.2 การพัฒนาทีมงาน บัญชี โดยมีการด าเนินการจัดท า Flowchart ขั้นตอนการ
ปฏบิัติงานบัญชี มีการประชุมการใช้จ่ายเงนิแผนปฏบิัติราชการ
เพื่อให้การปฏบิัติงานบัญชีเป็นระบบ และถูกต้องตามระเบียบ กรมบัญชีกลาง



ดา้นที่

2
การท างานเป็นทมี
4.2 การพัฒนาทีมงาน มีการจัดท าเว็บไซต์งานบัญชี ส าหรับใช้ด าเนินงานและ
เผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน  เพื่อเปดิเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และใช้จัดเก็บเอกสาร
แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับงานบัญชี



5. งานกิจกรรมตามภารกิจ
บริหารงานของสถานศึกษา

ด้านการปฏิบติังาน
ดา้น

ที่

มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
งานวิชาการ งานกิจการนักเรียนนักศึกษา งานแผนงานและ
ความร่วมมือ และงานบริหารทรัพยากรบุคคล และมีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเหมาะสม



ดา้นที่

2
งานกิจกรรมตามภารกิจ
บริหารงานของสถานศึกษา

5.1 มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองาน
บริหารวิชาการ หรืองานกิจการนักเรียน หรืองานบริหารประมาณ หรืองานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่าง เหมาะสม โดย
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษา ทั้งงานโครงการ/งานพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ของฝ่ายต่างๆ 
โดยน าไปแขวนไว้ในระบบ Kme ของตนเอง  



ดา้นที่

2
งานกิจกรรมตามภารกิจ
บริหารงานของสถานศึกษา

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

5.1 มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองาน
บริหารวิชาการ หรืองานกิจการนักเรียน หรืองานบริหารประมาณ หรืองานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่าง เหมาะสม โดย
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษา ทั้งงานโครงการ/งานพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ของฝ่ายต่างๆ 
โดยน าไปแขวนไว้ในระบบ Kme ของตนเอง  



ดา้นที่

2
งานกิจกรรมตามภารกิจ
บริหารงานของสถานศึกษา

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายวิชาการ

5.1 มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองาน
บริหารวิชาการ หรืองานกิจการนักเรียน หรืองานบริหารประมาณ หรืองานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่าง เหมาะสม โดย
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษา ทั้งงานโครงการ/งานพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ของฝ่ายต่างๆ 
โดยน าไปแขวนไว้ในระบบ Kme ของตนเอง  



ดา้นที่

2
งานกิจกรรมตามภารกิจ
บริหารงานของสถานศึกษา

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

5.1 มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองาน
บริหารวิชาการ หรืองานกิจการนักเรียน หรืองานบริหารประมาณ หรืองานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่าง เหมาะสม โดย
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษา ทั้งงานโครงการ/งานพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ของฝ่ายต่างๆ 
โดยน าไปแขวนไว้ในระบบ Kme ของตนเอง  



ดา้นที่

2
งานกิจกรรมตามภารกิจ
บริหารงานของสถานศึกษา

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5.1 มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองาน
บริหารวิชาการ หรืองานกิจการนักเรียน หรืองานบริหารประมาณ หรืองานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่าง เหมาะสม โดย
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษา ทั้งงานโครงการ/งานพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ของฝ่ายต่างๆ 
โดยน าไปแขวนไว้ในระบบ Kme ของตนเอง  



6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

ด้านการปฏบิตังิาน
ดา้น

ที่

ข้าพเจ้ามีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองทีส่อดคลอ้งกับความ
ต้องการจ าเปน็ของตนเองและสถานศึกษา  การใช้ภาษาเพือ่
พัฒนาตนเอง และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่พฒันาตนเอง
ข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจทิลัเพือ่การสื่อสารใน
การปฏิบัติงาน



ดา้นที่

2
การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

ข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ

ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ท้ังการอ่าน การพูดและการเขียน และเป็นแบบอย่างที่แก่
ผู้เรียนและเพื่อนร่วมองค์กร เช่นการพูดในท่ีสาธารณะ , ปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ าวัน
หน้าเสาธง 



ดา้นที่

2
การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ

ใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ 
Google Classroom/Google From/Google Meet/Google Jamboard
และการท าแบบทดสอบออนไลน์



ดา้นที่

2
การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ

ใช้ระบบ Kme ในการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ในเว็บไซต์
ส่วนตัวเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในเว็บไซต์ของงาน
บัญชีเพื่อเผยแพร่งบการเงิน และกิจกรรมต่างๆ ของงานบัญชี



ดา้นที่

2
การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ

ใช้ระบบ RMS ในการบันทึกกิจกรรมเข้าแถว เช็คชื่อ บันทึกหลัง
การสอน และในการท ากิจกรรมโฮมรูม นักเรียนในท่ีปรึกษา



จบการน าเสนอ
ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมิน

ทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ


