รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู
รอบประเมินครั้งที่ 1(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ผู้รายงาน
นางสาวชาริยา แสนขอมดำ
ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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กระทรวงศึกษาธิการ
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ที่ ....................................................... วันที่ 22 มีนาคม 2565
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน....1....ชุด
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวชาริยา แสนขอมดำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - ได้รายงานผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31
มีนาคม 2565)
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร ร่องรอย และหลักฐานต่าง ๆ ตามองค์ ประกอบ
ของการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ
(นางสาวชาริยา แสนขอมดำ)
ตำแหน่ง ครู
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คำนำ
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ
ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ของครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31
มีนาคม 2565)
ผู้จัดทำได้รวบรวม ร่องรอย เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ซึ่งสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุป
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในสังคมได้ทราบ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม
ข้อมูลที่ได้จากผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการการในครั้งนี้
ผู้จัดทำจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป
ลงชื่อ
(นางสาวชาริยา แสนขอมดำ)
ตำแหน่ง ครู
22 / มีนาคม / 2565
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คำชี้แจง
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ เป็นเอกสาร
ประกอบการสรุปผลการปฏิบัติงาน ของครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
2. องค์ประกอบที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
(80 คะแนน) ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การปฏิบัติงานตามข้อตกลงของการพัฒนางานของข้าราชการครู (PA1/ส) ซึ่ง
ประดอบด้วย 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด (ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ 4 ตัวชี้วัด และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3 ตัวชี้วัด) 60 คะแนน
ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 20 คะแนน
3. องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน
4. องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า
คำนำ
คำชี้แจง
สารบัญ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง..........
ข้อมูลของผู้รับการประเมิน.................................................................................
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง..............................................................................................................
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา..............
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ....................................................................
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นางสาวชาริยา สกุล แสนขอมดำ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวชีววิทยา จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - อายุ 31 ปี ปฏิบัติราชการ 6 ปี
เลขที่ตำแหน่ง 70389 เงินเดือน 25,250 บาท
วัน / เดือน / ปี เกิด 28 กรกฎาคม 2533
วัน / เดือน / ปี บรรจุเข้ารับราชการ 18 พฤศจิกายน 2557
ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานพิเศษ งานวัดผล สังกัดฝ่าย บริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
แสดงจำนวนวันลา ประจำปีการศึกษา 2/2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
วัน เดือน ปี

ลาป่วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท

ลาคลอด

มาสาย

ที่ลา

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

ครั้ง

วัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

จำนวน.....0..........ครั้ง จำนวน........0........วัน
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1.2 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
1.2.1 ปฏิบัติการสอนตลอดปีการศึกษา 1/2563
ที่

ชั้น

จำนวนห้อง

จำนวน
ชั่วโมง /
สัปดาห์

ชีววิทยา
ชีววิทยา
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
เนตรนารี

ม.5
ม.6
ม.5
ม.1

5/1,5/3,5/5
6/1,6/3,6/5
5/3
-

9
9
1
1

ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์
รวม

ม.4-6

-

1
21

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1

1
2
3
4

ว32243
ว33245
5ส
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
5 กิจกรรมชุมนุม

1.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
ชั้น / ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
1.2.3 งานพิเศษ ในโรงเรียน ได้แก่
งาน เจ้าหน้าที่วัดผล

จำนวนนักเรียน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
14
21

รวมทั้งสิ้น (คน)
38

ฝ่าย บริหารงานวิชาการ
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การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
(ทุกสังกัด)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน

 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
 ขั้นที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)
ชื่อผู้รับการประเมิน
ชื่อ นางสาวชาริยา สกุล แสนขอมดำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
เงินเดือน
สถานศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สอนระดับชั้น ม.5 ,ม.6 วิชา ชีววิทยา ว32243 ,ชีววิทยา ว33245
ชั่วโมงการสอน
จำนวนวันลาในรอบการประเมิน ................0....................วัน ประกอบด้วย
1) ลาป่วย
จำนวน ….0….. ครั้ง ……0….. วัน
2) ลากิจ
จำนวน ......0.... ครั้ง …0…… วัน
3) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................0................ จำนวน …0…… ครั้ง .....0......วัน

ตอนที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตำแหน่ง (80 คะแนน)
ข้าพเจ้านางสาวชาริยา แสนขอมดำ ตำแหน่ง ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ ได้แสดงเจตจำนงในแบบข้อตกลงในการ
พัฒนางานสายครูผู้สอน (วPA 1/ส) กับผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ตามมาตรฐานและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน
นั้น
ข้าพเจ้าจึงได้รายงานผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม
2565) ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ 1. บันทึกข้อความการ
สร้างและหรือพัฒนา
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จัดทำโครงสร้าง ขออนุมัติการใช้
หลักสูตร
รายวิชา คำอธิบายรายวิชา จัดทำหน่วยการ
กำหนดการสอน
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
(Course Syllabus)
หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
2. รายงานกำหนดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
สอน (Course
ปรับปรุง 2561) โดยมีการปรับประยุกต์ให้
Syllabus)
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น ใน (หน้า 19,20 )
รายวิชาชีววิทยา ว32243 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 จำนวน หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
1.ระบบย่อยอาหาร
2. ระบบหายใจ
3. ระบบหมุนเวียนเลือด
4. ระบบภูมิคุ้มกัน
5. ระบบขับถ่าย
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ออกแบบ ข้าพเจ้าได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้ กำหนด
1. การออกแบบหน่วย
การจัดการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้ KPA สอดคล้องกับตัวชี้วัด การเรียนรู้
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยปรับประยุกต์ใช้ 2. แผนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียน (หน้า 19,20,21 )
เป็นสำคัญ สามารถพัฒนาทักษะการคิด สร้างสื่อ
การสอนและสร้างเครื่องการวัดประเมินให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การวัด
ประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา
คุณภาพ การจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ ที่
สำคัญ ตามหลักสูตร
(ต่อ)

การประเมิน
ตนเอง

3

3

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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หน ้า |5

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.3
ข้าพเจ้าได้ ปรับประยุกต์ใช้
1. บันทึกแผนการจัดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เรียนรู้
หลากหลาย ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. การออกแบบหน่วยการ
ผ่านกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
เรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัด 3. รายงานการเปิดชั้น
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active
เรียน PLC
Learning) สามารถปรับประยุกต์
(หน้า 19,20,21,22 )
ความรู้และศาสตร์การสอนมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทและความแตกต่างของผู้เรียน
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง เน้นการ
ทำงานร่วมกัน การทำงาน
กระบวนการกลุ่มนักเรียนตาม
ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.4
ข้าพเจ้าได้มีการปรับประยุกต์ใช้ 1. รายงานการสร้างและ
สร้างและหรือพัฒนาสื่อ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
ผลิตสื่อนวัตกรรม
นวัตกรรม เทคโนโลยี หลากหลาย สอดคล้องกับกิจกรรม
เทคโนโลยี และแหล่ง
และแหล่งเรียนรู้
การเรียนรู้สามารถแก้ไข ปัญหาในการ เรียนรู้
เรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมี 2. รายงานการเปิดชั้น
ทักษะการคิด และสามารถสร้าง
เรียน PLC
นวัตกรรมได้และเป็นแบบอย่างที่ดีใน (หน้า 23,24)
การสร้าง พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ และ
เผยแพร่สื่อและนวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้นกับเพื่อครูในกลุ่มสาระ

การประเมิน
ตนเอง

3

4

(ต่อ)
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หน ้า |6

องค์ประกอบ/
งานที่ปฏิบัติ
บันทึกหลักฐานร่องรอย
ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.5
ข้าพเจ้าได้มีการปรับประยุกต์ใช้
1. บันทึกข้อความการขออนุมัติ
รูปแบบการวัดและประเมินผลการ
วัดและประเมินผล
การใช้กำหนดการสอน
เรียนรูต้ ามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่
การเรียนรู้
(Course Syllabus)
หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้อง 2. รายงานกำหนดการสอน
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และนำผล
(Course Syllabus)
การวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ มา
2.1 ข้อตกลงในการวัดและ
ใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้
ประเมินผล
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
2.2 เกณฑ์นการวัดและ
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี
ประเมินผลการปฏิบัติ
ต่าง ๆ
3. บันทึกแผนการจัดการเรียนรู้
(หน้า 19,20 )
ตัวชี้วัดที่ 1.6
ศึกษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์ เพื่อ
แก้ไขปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ มีการปรับประยุกต์ใช้
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหา และหา
แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ที่สง่ ผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน และนำผลการศึกษา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และเป็น
แบบอย่างที่ดี ในการศึกษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้

1. บันทึกข้อความการขออนุมัติ
การใช้กำหนดการสอน
(Course Syllabus)
2. รายงานกำหนดการสอน
(Course Syllabus)
3. รายงานการสร้างและผลิตสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้
4. รายงานการเข้าร่วมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)
5. รายงานการสอนออนไลน์
(หน้า 19-26)

การประเมิน
ตนเอง

4

4
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวชาริยา แสนขอมดำ

หน ้า |7

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.7
ข้าพเจ้ามี การปรับประยุกต์
1. แบบประเมินการสอน
จัดบรรยากาศทีส่ ่งเสริม พัฒนาการจัดบรรยากาศจัด
(PLC-04)
และพัฒนาผู้เรียน
บรรยากาศในเรียนการสอนให้เอื้อต่อ 2. รายงานการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสร้าง
ออนไลน์
บรรยากาศการเรียนจากการปฏิบัติใน 3. รายงานการเข้าร่วม
จริง เหมาะสมกับกิจกรรมเน้นทักษะ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
ส่งเสริมการคิด และเหมาะสมกับวัย วิชาชีพ (PLC)
ของนักเรียน พัฒนาการจัด
(หน้า 19-26)
บรรยากาศ ที่เหมาะสม สามารถแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรง
บันดาลใจ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะ ด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยีและเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้เผยแพร่
การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการ
สอนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ตัวชี้วัดที่ 1.8
ข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้ผเู้ รียนมี 1.ภาพถ่าย
อบรมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง (หน้า27 )
คุณลักษณะที่ดีของ
ประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดี
ผู้เรียน
งาม

การประเมิน
ตนเอง

4
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หน ้า |8

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ข้าพเจ้ามีการประบประยุกต์ใช้
1. แบบ ปพ.5
จัดทำข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการจัดทำข้อมูล สารสนเทศ 2. แบบบันทึกการ
ของผู้เรียนและรายวิชา ของผู้เรียนและรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็น วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
ปัจจุบนั เพื่อใช้ในการส่งเสริม
(หน้า 28)
สนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและ
พัฒนา คุณภาพผู้เรียน และเป็น
แบบอย่างที่ดีจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูล
เป็นปจจุบัน ดังนี้
1. แบบ ปพ.5
2. แบบบันทึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
3. แบบบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียน
4. แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ข้าพเจ้ามีการประบประยุกต์ใช้
1. รายงานการประชุม
การดำเนินการตาม
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
ผู้ปกครอง
ระบบ ดูแลช่วยเหลือ
รายบุคคล และประสานความร่วมมือ 2. ภาพถ่าย
ผู้เรียน
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา และ (หน้า 29)
แก้ไขปัญหาผู้เรียน และริเริ่มโครงการ
หรือจัดกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่หลากหลายในการดูแล
ช่วยเหลือ ผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่
ดีมีการดำเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน

3

4

(ต่อ)
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องค์ประกอบ/
การประเมิน
งานทีป่ ฏิบัติ
บันทึกหลักฐานร่องรอย
ตัวชี้วัด
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ข้าพเจ้าได้ร่วมร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ 1. คำสั่งการพัฒนา
4
การปฏิบัติงาน และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ หลักสูตรกลุ่มสาระการ
วิชาการและงาน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และ
อื่น ๆ ของ
โดยมีการพัฒนา รูปแบบหรือแนวทางการ
เทคโนโลยี
สถานศึกษา
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี้
3. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
1. ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และ งาน อื่น การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ๆ ของสถานศึกษา เพื่อ ยกระดับคุณภาพ
(PLC)
การจัดการศึกษาของ สถานศึกษา
4. รูปถ่าย
2. ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(หน้า 31-32)
สถานศึกษา
3. ร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.4
ข้าพเจ้าได้มีการประสานความร่วมมือกับ
2. คำสั่งการประชุม
การประสาน
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ผู้ปกครอง
ความร่วมมือกับ ประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
3. รายงานการเข้าร่วม
ผู้ปกครอง ภาคี พัฒนา ผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้ ชุมชนการเรียนรู้ทาง
เครือข่าย และ 1. การมีสวนร่วมในชุมชนการเรียนรู ทาง
วิชาชีพ (PLC)
หรือสถาน
วิชาชีพ (PLC)
4. รูปถ่าย
ประกอบการ
2. ประสานความร่วมมือกับผูป้ กครอง
(หน้า 33)
เพื่อร่วมกันแกไข ปญหาและพัฒนาผู้เรียน
3. ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
3. จัดใหมีชองทางในการ ติดตอสื่อสารกับ
ผู้ปกครองและภาคี เครือข่ายเป็นตน
(ต่อ)
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานทีป่ ฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานวิชาการ โดย 1. คำสั่งการพัฒนา
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวัดผล
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
คุณภาพการศึกษาของ ปฏิบัติหน้าที่การแก้ไขผลการเรียน
เรียนรูเ้ รียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียน
การจัดสอบ การทดสอบระดับชาติ
และเทคโนโลยี
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการห้องเรียน
2. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
พิเศษ STEM และร่วมกับคุณครู
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้สื่อ (PLC)
ที่ครูสร้างขึ้น ร่วมกับเทคโนโลยี
3. รูปถ่าย
ทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับการ
(หน้า 31-33)
เรียนรู้ของนักเรียน

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานทีป่ ฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ข้าพเจ้าได้ พัฒนาตนเองอย่างเป็น 1. รายงานการสร้างและ
พัฒนาตนเองอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้
ผลิตสื่อนวัตกรรม
ระบบและต่อเนื่อง
ความสามารถ ทักษะด้านต่างๆที่
เทคโนโลยี และแหล่ง
จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการ เรียนรู้
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา
2. เกียรติบัตร
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ใน 3. รูปถ่าย
เนื้อหาวิชา และวิธีการสอน และเป็น (หน้า 57)
แบบอย่างที่ดี
(ต่อ)

การประเมิน
ตนเอง

4

การประเมิน
ตนเอง

4
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานทีป่ ฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ข้าพเจ้าได้มสี ่วนร่วม และเป็นผู้นำ 1. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การมีส่วนร่วมในการ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาชีพ การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม (PLC)
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการ เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้และเป็น 2. รายงาน PLC
จัดการเรียนรู้
แบบอย่างที่ดี
3. รูปถ่าย
(หน้า 55)
ตัวชี้วัดที่ 3.3
การนำความรู้
ความสามารถทักษะที่
ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ นำความรู้
ความสามารถ ทักษะทีไ่ ด้จากการ
พัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่มีผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี

1. รายงานการสอน
ออนไลน์
2. บทเรียนออนไลน์
3. รายงาน PLC
4. รูปถ่าย
(หน้า 56)

การประเมิน
ตนเอง

4

4
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานทีป่ ฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

การประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.2
2.1 เชิงปริมาณ
1. รายงานการสร้างและ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ผลิตสื่อนวัตกรรม
ที่คาดหวัง
5 จำนวนร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด เทคโนโลยี และแหล่ง
ที่เรียนวิชาชีววิทยาด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม (หน้า 38-50)
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูง
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 ขึ้นไป
2.2 เชิงคุณภาพ
1.รายงานการสร้างและ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลิตสื่อนวัตกรรม
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการ
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรียนรู้
ต่อการเรียน ในระดับมากทีส่ ุด
(หน้า 38-50)
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ความสำเร็จของงานที่
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้รับ
ได้รับมอบหมายจาก
มอบหมายตามข้อตกลงตาม PA1/ส กับ
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
ในการพัฒนาผู้เรียนและเป็นไปตราม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดัง
ปรากกฎตามบันทึกหลักฐาน ร่องรอย
ตามที่ได้รายงานในองค์ประกอบที่ 1
(ต่อ)

1. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้
(หน้า 38-50)

4

4

4
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวชาริยา แสนขอมดำ

ห น ้ า | 13

บันทึกหลักฐาน
การประเมิน
ร่องรอย
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนและแสดงออกในความภูมิใจใน 1. รูปถ่าย
4
ยึดมั่นในสถาบันหลักของ การเป็นคนไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญของชาติ (หน้า 57)
ประเทศ อันได้แก่ ชาติ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ เข้าร่วมวันสำคัญต่าง
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๆ อันเป็นการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติ
และการปกครอง ระบอบ ตนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย วางตัวเป็นกลาง
ประชาธิปไตยอันมี
ทางการเมือง และปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในทุก ๆ ครั้ง
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะครูตามจรรยาบรรณ 1. รูปถ่าย
4
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี วิชาชีพครูด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่แสดงออก (หน้า 57)
จิตสำนึกที่ดี มีความ
ถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และ ชอบ ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความรอบคอบ ถูกต้อง
ต่อผู้เกี่ยวข้อง
รวดเร็ว เต็มกำาลังความสามารถ และกล้ารับผิดชอบ
ในฐานะข้าราชการครูและ ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบ และปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วย
ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ผู้เรียน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลักสากลในการปฏิบัติตาม
หลักสิทธิมนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยีสอื่ สังคมอย่าง
เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3.3
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนโดยกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่
1. รูปถ่าย
4
มีความกล้าคิด
ถูกต้องชอบธรรม และกล้าคัดค้านในสิ่งทีไ่ ม่ถูกต้อง (หน้า 57)
กล้าตัดสินใจ
ไม่ชอบธรรม เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือรายงาน
กล้าแสดงออก
การทุจริตประพฤติมิชอบต่อ ผูบ้ ังคับบัญชาหรือผู้มี
และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง หน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย และให้
ชอบธรรม
ความช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกละเมิดหรือได้รับการ
ปฏิบัติทไี่ ม่เป็นธรรม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานทีป่ ฏิบัติ

(ต่อ)
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องค์ประกอบ/
การประเมิน
งานทีป่ ฏิบัติ
บันทึกหลักฐานร่องรอย
ตัวชี้วัด
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.4
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิหน้าทีโ่ ดยไม่แสวงหา
1. รูปถ่าย
4
มีจิตอาสา จิต
ประโยชน์โดยมิชอบจากตำแหน่งหน้าที่ มี
(หน้า 58)
สาธารณะ มุ่ง
จิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สนิ บุคลากร และเวลา
ประโยชน์สว่ นรวม ของหน่วยงาน ไม่แสดงพฤติการณ์อันเป็นการ
โดยไม่คำนึงถึง
เอื้อประโยชน์โดยมิชอบต่อตนเองหรือพวกพ้อง
ประโยชน์สว่ นตน ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
หรือพวกพ้อง
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน มีจิต
บริการที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม
ตัวชี้วัดที่ 3.5
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 1. รูปถ่าย
4
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสำเร็จตาม (หน้า 58)
งาน มุ่งมัน่ ในการ เป้าหมาย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด
ปฏิบัติงานอย่าง
ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน
เต็มกำลัง
และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ มุ่ง
ความสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักษาและพัฒนา
โดยคำนึงถึง
มาตรฐานการทำงานที่ดี รับฟังความคิดเห็น
คุณภาพการศึกษา พร้อมที่จะตอบชี้แจง และอธิบายเหตุผลให้แก่
เป็นสำคัญ
ผู้ร่วมงานและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง และ เชื่อมั่นใน
ระบบการทำงานเป็นทีม
ตัวชี้วัดที่ 3.6
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนเองต่อนักเรียนและผู้ที่
1. รูปถ่าย
4
ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เกี่ยวข้องด้วยความเที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่โดย (หน้า 58)
เป็นธรรมและไม่ ปราศจากอคติ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่
เลือกปฏิบัติ
ความรัก ความโกรธ ความกลัว ความหลง มาใช้
ในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ ไม่
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของความแตกต่างในเรื่อง
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือ
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทาง
การเมือง
(ต่อ)
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวชาริยา แสนขอมดำ
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การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.7
ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นข้าราชการครูที่ดีโดย 1. รูปถ่าย
4
ดำรงตนเป็นแบบอย่าง น้อมนำพระบรมราโชวาท
(หน้า 59)
ที่ดีและรักษา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคำสอนทาง
ภาพลักษณ์ของ
ศาสนา จรรยาวิชาชีพครู มาใช้ในการดำเนิน
ข้าราชการครูและ
ชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบตั ิตนเป็น
บุคลากร
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการ
ทางการศึกษา
เคารพต่อกฎหมาย และมีวินัย ไม่กระทำการใด
ๆ อันอาจนำความเสื่อมเสียมาสูท่ างราชการ
ตัวชี้วัดที่ 3.8
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนเป็นข้าราชการครูโดยนำ 1. รูปถ่าย
4
เคารพศักดิ์ศรีความเป็น ความรู้ที่มีได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับ (หน้า 59)
มนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก นักเรียนด้วยความเสมอภาค โดยคำถึงความ
และยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และยึดมัน่
แตกต่างของบุคคล
ตั้งใจในการปฏิบัติการสอนให้เกิดความเสมอ
ภาคกับผู้เรียนทุกคน วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ผู้เรียนเพื่อการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เท่าเทียมกัน ใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลายในกระบวนการจัดการเรียนรู้อัน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.9
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
1. รูปถ่าย
4
ยึดถือและปฏิบัติตาม วิชาชีพครู โดยประฤติตนเหมาะสมกับ
(หน้า 60)
จรรยาบรรณของ
สถานภาพและเป็นแบบอย่างทีด่ ี มีความรัก
วิชาชีพ
ศรัทธาและชื่นชมในวิชาชีพครู อุทิศตนต่อ
วิชาชีพ มีความรักและเมตตา เอาใจใส่
ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจลูกศิษย์ตาม
บทบาทหน้าที่โดยเสมอกัน เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ศิษย์ ทั้งกาย วาจา และจิตใจ
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานทีป่ ฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย
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ต่อ)
การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.10
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 1. รูปถ่าย
4
มีวินัยและการรักษา
โดยเป็นผู้ที่มีวินยั ในตนเอง ยอมรับ
(หน้า 60)
วินัย
และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดี
งามของสังคม รักษาและเสริมสร้าง
ระเบียบวินยั ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
เป็นคนตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาใน
แก่ทางราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่
มีประโยชน์ทบั ซ้อน รักความสามัคคี
มีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็น
แบบอย่างในการดำเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ยึดมัน่ ใน
หลักนิติธรรม ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานทีป่ ฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง
(ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงาน
(นางสาวชาริยา แสนขอมดำ)
ตำแหน่ง ครู
วันที่ 22 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 1
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1. ด้านการจัดการเรียนรู้

1.1 สร้างและพัฒนาหลักสูตร
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างใบงาน
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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แหล่งเรียนรู้ E-learning

ห้องเรียน Google Classroomรายวิชาชีวิทยา ว32243 และ ว33245
การเข้าห้อง Google Classroom
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ใช้รหัส 22ohyo2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ใช้รหัส tgs3nbp
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ใช้รหัส 6dhlypt
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ใช้รหัส atsmguc
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ใช้รหัส hzk4qjw
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ใช้รหัส xuxaylz
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ตัวอย่างบทเรียนใน Google classroomและการส่งงาน

ตัวอย่างวีดิโอการสอนใน Youtube
1.4 สร้างและหรือและเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและจากชิ้นงาน

มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง

การวัดประมินผลแบบออนไลน์ในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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1.6 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และลงมือปฏิบัติโดยเส
ริงแรงทางบวกและให้คำแนะนำ

มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ภายในห้องเรียน
1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยอบรมนักเรียนในที่ปรึกษาตอนเช้าเป็นประจำทุกวัน
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
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2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

การเช็คชื่อนักเรียนผ่านระบบ to school อย่างสม่ำเสมอ

การบันทึกคะแนนผลการเรียนผ่านระบบ sgs

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
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2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
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ปฏิบัติงานพิเศษ งานวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ทำหน้าที่ยิ้มไหว้ทักทายและคัดกรองนักเรียน

ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด(กลางวัน)
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น ๆ ขอสถานศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4

ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรม open house

ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ ONET ระดับชั้น ม.6
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น ๆ ขอสถานศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงห้องน้ำร่วมกับระดับชั้น ม.5

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกรีฑา ในกิจกรรมกีฬาสี

ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในการฉีดวัคซีนของนักเรียน
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โครงการที่รับผิดชอบ
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น ๆ ขอสถานศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในการฉีดวัคซีนของนักเรียน
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)

รายงานผลการเรียนรายวิชาชีววิทยา ว32243 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1,5/3,5/5
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รายงานผลการเรียนรายวิชาชีววิทยา ว33243 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/1,6/3,6/5
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ภาคผนวก ข
ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 2
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รายงานการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือและนวัตกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สร้างโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
รุกร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม มีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับ การสอนที่เน้นผู้เ รียนเป็นศูนย์กลาง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และเทคนิคการใช้คำถาม
2) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560
3) ศึกษาเนื้อหาวิชาชีววิทยาจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) วิเคราะห์เนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิชาชีววิทยา
(เพิ่มเติม) เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ดังนี้
เนื้อหาในรายวิช าชีว วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 สาระที่ 4 ชีววิทยา มาตรฐาน ว 4.3
เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำของพืช การลำเลียงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง
การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง จากมาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8
เรื่อง คือ การศึกษาที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ สารสีในปฏิกิริยาแสง
ปฏิกิริยาแสง วัฏจักรคัล-วิน โฟโตเรสไพเรชัน กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4
และ CAM และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง จำนวน 8 แผน รวม 12 ชั่วโมง
ดังนี้
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ตารางที่ 1 วงจรปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผน
จัดการ
เรื่อง
เรียนรู้ที่
1
การค้นคว้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
2
โครงสร้างของคลอโรพลาสต์
3
สารสีในปฏิกิริยาแสง
4
ปฏิกิริยาแสง
5
วัฏจักรคัลวิน
6
โฟโตเรสไพเรชัน
7
กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ใน
พืช C4 และ CAM
8
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง
รวม
8

เวลา(ชั่วโมง)
2
1
1
1
2
1
2
2
12

5) สร้างแผนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม
แล้วนำเสนอต่อบัดดี้ โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังตาราง ที่ 2
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ตารางที่ 2 แนวการจัดการเรียนรู้
แผนการ เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
จัดการ
เรียนรู้ที่
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการค้นคว้า
1
การ
(เวลา 2 ค้นคว้าที่ เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงได้
ชั่วโมง) เกี่ยวกับ 2.สามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็น
เรื่องการค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์
การ
สังเคราะ ด้วยแสงได้
3. ร่วมกันทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจ มีวินัย
ห์ด้วย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงาน
แสง
เสร็จทันเวลา และผลงานมีคุณภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้อภิปราย และตอบคำถามลงในใบงาน
โดยครูใช้คำถามระดับสูง

1. แบบประเมินใบงาน
2. แบบประเมินการอภิปราย
3. แบบบันทึกพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปผล นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โดยครู
ใช้คำถามเพื่อสรุปนักเรียนบันทึกผลลงในแบบสะท้อน
ผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใช้ ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนโดย
นำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการตอบคำถาม

ตารางที่ 2 แนวการจัดการเรียนรู้(ต่อ)
(ต่อ)
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แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่
2
(1ชั่วโมง)

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

โครงสร้าง
ของ
คลอโรพลาสต์

1 อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของ
คลอโรพลาสต์ได้
2. สามารถอภิปรายเกี่ยวกับ
โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ได้
3.ร่วมกันทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจ มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน ทำงานเสร็จทันเวลา และ
ผลงานมีคุณภาพ

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูให้นักเรียนส่องดู
เซลล์คลอโรพลาสต์ของสาหร่ายหางกระรอก ผ่าน
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับ
รูปร่าง จำนวน สีของคลอโรพลาสต์ที่พบ
ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้อภิปราย และตอบคำถามลงในใบ
งานโดยครูใช้คำถามระดับสูง

1. แบบประเมินใบงาน
2. แบบประเมินการอภิปราย
3. แบบบันทึกพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปผล นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
โดยครูใช้คำถามเพื่อสรุปความรู้ นักเรียนบันทึกผล
ลงในแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใช้ ครูใช้คำถาม ถามนักเรียน
โดยนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการตอบ
คำถาม

ตารางที่ 2 แนวการจัดการเรียนรู้(ต่อ)
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แผนการ
เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
จัดการ
เรียนรู้ที่
3
สารสีใน 1 อธิบายเกี่ยวกับสารสีในปฏิกิริยา
(เวลา 1 ปฏิกิริยาแสง แสง และระบบแสงได้
ชั่วโมง)
2. สามารถอภิปรายเกีย่ วกับสารสี
ในปฏิกิริยาแสง และระบบแสงได้
3.ร่วมกันทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจ มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน
ทำงานเสร็จทันเวลา และผลงานมี
คุณภาพ

ตารางที่ 2 แนวการจัดการเรียนรู้(ต่อ)

กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูตั้งคำถามคลอโรพลาสต์มีบทบาทสำคัญอย่างไร พืชที่มีสีแดง เช่น หมาก
ผู้มากเมีย สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้อย่างไร
ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้อภิปราย และตอบคำถามลงในใบงาน
โดยครูใช้คำถามระดับสูง

1. แบบประเมินใบงาน
2. แบบประเมินการอภิปราย
3. แบบบันทึกพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปผล นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โดยครู
ใช้คำถามเพื่อสรุปความรู้ นักเรียนบันทึกผลลงในแบบ
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใช้ ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนโดย
นำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการตอบคำถาม

(ต่อ)
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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แผนการ
เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
จัดการ
เรียนรู้ที่
4
ปฏิกิริยาแสง 1. อธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาแสงได้
(เวลา 1
2. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับปฏิกิริยา
ชั่วโมง)
แสงได้
3.ร่วมกันทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจ มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงาน
เสร็จทันเวลา และผลงานมีคุณภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูใช้คำถามถาม
นักเรียนว่า กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้น
ได้อย่างไร ทบทวนความรู้เดิม
ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้อภิปราย และตอบคำถามลงในใบ
งานโดยครูใช้คำถามระดับสูง กิจกรรมลูกบอล
ปริศนา
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปผล นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โดย
ครูใช้คำถามและสื่อวีดิทัศน์ในการร่วมสรุปนักเรียน
บันทึกผลลงในแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใช้ ครูใช้คำถาม ถามนักเรียน
โดยนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการตอบ
คำถาม

1. แบบประเมินใบงาน
2. แบบประเมินการอภิปราย
3. แบบบันทึกพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม

(ต่อ)
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ตารางที่ 2 แนวการจัดการเรียนรู้(ต่อ)
แผนการ
เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
จัดการ
เรียนรู้ที่
5
วัฏจักร 1. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการตรึง
(เวลา 2
คาร์บอนไดออกไซด์ได้
คัลวิน
2. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ
ชั่วโมง)
กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
ได้
3.ร่วมกันทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจ มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน
ทำงานเสร็จทันเวลา และผลงานมี
คุณภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูอธิบายการ
ทดลองของเมลวิน คัลวิน และ แอนดรู เอ เบน
สัน และใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้อภิปราย และตอบคำถามลงในใบ
งานโดยครูใช้คำถามระดับสูง นักเรียนแสดงบทบาท
สมมติเรื่องวัฏจักรคัลวิน
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปผล นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โดย
ครูใช้คำถามและสื่อวีดิทัศน์ในการร่วมสรุปนักเรียน
บันทึกผลลงในแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใช้ ครูใช้คำถาม ถามนักเรียน
โดยนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการตอบ
คำถาม

การวัดและประเมินผล

1. แบบประเมินใบงาน
2. แบบประเมินการ
อภิปราย
3. แบบบันทึกพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

(ต่อ)

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ตารางที่ 2 แนวการจัดการเรียนรู้(ต่อ)
แผนการ
เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
จัดการ
เรียนรู้ที่
6
โฟโตเรสไพ- 1.อธิบายเกี่ยวกับโฟโตเรสไพเรชันได้
(เวลา 1 เรชัน
2.อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโฟโตเรส
ไพเรชันได้
ชั่วโมง)
3.ร่วมกันทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจ มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน
ทำงานเสร็จทันเวลา และผลงานมี
คุณภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อ
สร้างความสนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้อภิปราย และตอบคำถามลงในใบงาน
โดยครูใช้คำถามระดับสูง
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปผล นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โดยครู
ใช้คำถามเพื่อสรุปความรู้ ครูใช้วิดีทัศน์ในการร่วมสรุป
นักเรียนบันทึกผลลงในแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใช้ ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนโดย
นำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการตอบคำถาม

1. แบบประเมินใบงาน
2. แบบประเมินการ
อภิปราย
3. แบบบันทึกพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

(ต่อ)
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ตารางที่ 2 แนวการจัดการเรียนรู้(ต่อ)
แผนการ
เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
จัดการ
เรียนรู้ที่
7
กลไกการ 1 อธิบาย เปรียบเทียบโครงสร้างของใบพืช
(เวลา 2 เพิ่มความ C3 และ C4 ได้
ชั่วโมง) เข้มข้นของ 2. อธิบายเกี่ยวกับกลไกการเพิ่มความ
คาร์บอนได เข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4
ออกไซด์ใน และ CAM ได้
พืช C4 และ 3. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับกลไกการเพิ่ม
ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช
CAM
C4 และ CAM ได้

กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูทบทวนเนื้อหาในชั่วโมง
ที่แล้ว ในประเด็น สารประกอบคาร์บอนที่เสถียรชนิด
แรกในวัฏจักรคัลวิน คืออะไร ครูใช้คำถามกระตุ้นความ
สนใจ
ขั้นที่ 2 ขัน้ ลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้อภิปราย และตอบคำถามลงในใบงาน
โดยครูใช้คำถามระดับสูง กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปผล นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โดยครู
ใช้คำถามเพื่อสรุปความรู้ ครูใช้วิดีทัศน์ในการร่วมสรุป
นักเรียนบันทึกผลลงในแบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใช้ ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนโดย
นำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการตอบคำถาม

1. แบบประเมินใบงาน
2. แบบประเมินการ
อภิปราย
3. แบบบันทึกพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

(ต่อ)

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ตารางที่ 2 แนวการจัดการเรียนรู้(ต่อ)
แผนการ
เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
จัดการ
เรียนรู้ที่
8
ปัจจัยบาง 1.อธิบายเกี่ยวกับ ปัจจัยบางประการที่มี
(เวลา 2 ประการที่มี ผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ชั่วโมง)
ผลต่อ
2.อภิปรายเกี่ยวกับ ปัจจัยบางประการที่มี
กระบวนการ ผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
สังเคราะห์ 3.ร่วมกันทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจ มีวินัย ใฝ่
ด้วยแสง เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานเสร็จ
ทันเวลา และผลงานมีคุณภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ให้นักเรียนทำการทดลอง
ทำการสังเกต จะเกิดผลอย่างไร”พร้อมอภิปรายผล
ร่วมกัน
ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้อภิปราย และตอบคำถามลงในใบงาน
โดยครูใช้คำถามระดับสูง
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปผล นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โดยครู
ใช้คำถามเพื่อสรุปความรู้ นักเรียนบันทึกผลลงในแบบ
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกตใช้ ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนโดย
นำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการตอบคำถาม

การวัดและประเมินผล

1. แบบประเมินใบงาน
2. แบบประเมินการ
อภิปราย
3. แบบบันทึกพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม

(ต่อ)
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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6) นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปเสนอต่อครูในกลุ่ม PLC และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม
ความสอดคล้องของเนื้อหา จุดประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล เพื่อหา
ข้อบกพร่อง ให้คำแนะนำแก้ไข พิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบการสอน ประเมินโดยใช้
แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5ระดับ ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2553,น.
121)
มีความเหมาะสมมากที่สุด
ให้
5 คะแนน
มีความเหมาะสมมาก
ให้
4 คะแนน
มีความเหมาะสมปานกลาง
ให้
3 คะแนน
มีความเหมาะสมน้อย
ให้
2 คะแนน
มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ให้
1 คะแนน
7) นำคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย โดยเทียบกับเกณฑ์
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 82-83)
เกณฑ์การแปลผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
โดยในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ที่ 3.51 – 5.00 ขึ้นไปจึงจะถือว่าแผนมีความ
เหมาะสมสามารถนำไปใช้ได้ เมื่อวิเคราะห์ผล พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 มีความเหมาะสมระดับมาก
ที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้มากขึ้น เพิ่มวิธีการวัดและประเมินผล โดยให้ประเมินทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม
8) นำแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
9) จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นฉบับสมบูรณ์ นำไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
10) เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละแผน จะนำข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนผล ไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในแผนต่อไป โดยนำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติการสอน ไป
เสนอต่อที่ประชุมกลุ่มPLCเพื่อรับคำแนะนำ และดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ก่อน
นำไปใช้จริง
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ร่วมกิจกรรมการอบรมและพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

52

มีการจัดตั้งกลุ่ม PLC และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม PLC
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 นำความรู้ความสามารถทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช และวันพ่อแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวชี้วัดที่ 3.2มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกีย่ วข้อง
ในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม
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ร่วมบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย และบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับเนตรนารี

ตัวชี้วัดที่ 3.4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์สว่ นรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้อง

ปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ
ตัวชี้วัดที่ 3.5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมัน่ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัดที่ 3.6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
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แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ เป็นแบบอย่างที่ดี
ตัวชี้วัดที่ 3.7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 3.8 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล
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ตัวชี้วัดที่ 3.9 ยึดถือและปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีวันลาและมาสาย
ตัวชี้วัดที่ 3.10 มีวินัยและการรักษาวินัย
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