รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สายงานสอน)
เพื่อพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๒
(๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

นางสาวพีรญา เจริญสุข
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ที่
………./2564
วันที่ ๑๐ กันยายน 2564
เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2
(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 จานวน 1 เล่ม
ตามที่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ได้มอบหมายให้บุคลากรโรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) นั้น
ข้าพเจ้า นางสาวพีรญา เจริญสุข ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย จึงขอนาส่งเอกสารรายละเอียดตามเอกสาร
ดังแนบท้ายมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวพีรญา เจริญสุข)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

คานา
รายงานผลการปฏิ บั ติงานของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเล่ ม นี้ ได้ จัด ทาเพื่ อ
สรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้สรุปกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติพอสังเขป
และแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดในด้านต่างๆ ทั้งต่อตนเอง นักเรียน โรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ยังได้นาเสนอภาพ
กิจกรรมบางกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเขียนรายงานผลงานครั้งนี้ด้วย
ผู้จัดทาขอขอบคุณบุคลากรในโรงเรียนทุกท่านที่ได้ช่วยให้ข้อมูลในการอ้างอิงเอกสารจนสาเร็จได้
ด้วยดี และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดทาได้อีก
ระดับหนึ่ง

นางสาวพีรญา เจริญสุข
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
2.2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2.4 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจและ
หน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์
3.2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
3.3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
ภาคผนวก
คาสั่งต่างๆ
เกียรติบัตร
รูปภาพกิจกรรม

หน้า
ก
ข
๑
๓
๓
๖
๘
๑๓
๑๓
๑๓
๑๓
๑๕

ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )
 ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 )
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อผู้รับการประเมิน นางสาวพีรญา เจริญสุข
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ
เงินเดือน 1๗,๓๕0 บาท
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒/๓
วิชาที่สอน
1. วิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว 1๒101 จานวน
๙
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. วิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชา ส 1๒101 จานวน
๒
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. วิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 1๒10๒ จานวน
๑
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
4. วิชาหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา จานวน
1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
5. วิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชา ส 1๑101 จานวน
1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
6. วิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 11102 จานวน
1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
7. วิชาหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา จานวน
1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
8. วิชาพลศึกษา
รหัสวิชา พ 1๑101 จานวน
1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๙. วิชาเสริมสังคม ป.๑ รหัสวิชา จานวน
1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๑๐. วิชาเสริมสังคม ป.๒ รหัสวิชา จานวน
1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๑๑. ชุมนุม
รหัสวิชา จานวน
1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ชั่วโมงการสอน.....................20................................ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จานวนวันลาในรอบการประเมิน........................0............................ วัน ประกอบด้วย
(1) ลาป่วย ..................0................... วัน
(2) ลากิจ ....................0..................... วัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
1. วุฒิปริญญาตรี
ครุศารตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก การประถมศึกษา
จากสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ
สถานศึกษา/หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
ตาบล บ้านสวน
อาเภอ/เขต เมืองชลบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
ส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
เงินเดือน 1๗,๓๕0 บาท

1.2 การรับราชการ
1.2.1 เริ่มรับราชการในตาแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๒
1.2.2 เคยดารงตาแหน่งที่สาคัญ ดังนี้
วัน เดือน ปี
๒๖ สิงหาคม 256๒

รับเงินเดือน
ระดับ / อันดับ
ขั้น (บาท)

ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
อ.บ้านสวน สพป. ชลบุรี เขต ๑

ครูผู้ช่วย

15,800

1.2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่ .....๒๖...... เดือน ..สิงหาคม...... พ.ศ..256๒...
1.2.4 เคยขอมีวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งล่าสุดท้าย เมื่อวันที่...-...เดือน........-........พ.ศ. .....-.....
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
จานวน
ประเภท
มาสาย
ลาป่วย
ลากิจ
ลาอุปสมบท
ลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ลาคลอด

ครั้ง
-

รวม
วัน
-

ครั้ง
-

วัน
-

ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
2.1 การสร้างและการพัฒนาหนักสูตร
ข้าพเจ้าศึกษาเอกสารทางวิช าการ หลั กสู ตร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี การศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2562 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานฉบับปรับปรุง 2560 หลักสูตรสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คู่มือการจัดสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยนาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา
มาจัดทามาตรฐานช่วงชั้น มาตรฐานการเรียนรู้รายปีในแต่ละชั้น จัดทาตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู้และกิจกรรม และจัดทาคาอธิบายรายวิชาหลักสูตรของสถานศึกษา สู่แผนการจัดการเรียนรู้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.2 การจัดการเรียนรู้
ข้าพเจ้าได้ดาเนินการจั ดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ข้าพเจ้าได้จัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ ONLINE ON-HAND และ ON DEMAND นักเรียนทุกคนจะมารับและส่งใบงานที่โรงเรียน
เดือนละ 1 ครั้ง ในการจัดการเรียนการสอนจะมีการทัก ทายผู้ปกครองและนักเรียนช่วงเช้า แจ้งรายวิชาที่เรียน
พร้อมลงลิงค์ช่องทางการเข้าเรียน ซึ่งมีช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคลิปการสอน กิจกรรมผ่อนคลาย เกม
การศึกษา แบบฝึ กอ่านในเว็บ ไซด์ เวลาที่นั กเรียนเข้าเรียน นักเรียนสามารถเลื อกเวลาได้เองตามความพร้อม
จากนั้นนักเรียนก็จะทาแบบฝึกหัดส่งเข้ากลุ่มไลน์ และจะทาการตรวจ และแจ้งคะแนน พร้อมสรุปรายชื่อการเข้า
เรียนในวันนั้นๆ (ส่งคลิปวีดีโอลงในกลุ่มเฟสบุ๊ค และยูทูป ให้นักเรียนดูประกอบการทาใบงานและแบบฝึกหัด ส่วน
นักเรีย นคนใดไม่มีโทรศัพท์ และอุป กรณ์ ครูได้จัดทาใบความรู้ และหนังสือแนบไปกับใบงานและนักเรียนที่ไม่
สามารถเข้าเรียนตามเวลาได้ ครูได้จัดการสอนเสริมในวันเสาร์เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระงานของผู้ปกครอง)
หลังจากทาการจัดการเรียนการสอนได้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ของการ
เรียนการสอน ได้จัดทารายงานผลการจัดการเรียนการสอนส่งทุกสัปดาห์ เพื่อรายงานให้ผู้อานวยการทราบ และ
ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป
2.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่มาตรฐานการเรียนรู้ กาหนดสาระสาคัญ ตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้
และตัวชี้วัดที่ควรรู้ จัดทาโครงสร้างรายวิชา วิเคราะห์มาตรฐานสู่สมรรถนะและคุณลักษณะ วิเคราะห์หลักฐาน
การเรี ย นรู้ วางแผนกาหนดการสอน ออกแบบกิจ กรรมการเรีย นรู้ ตรวจสอบกิ จกรรมการเรียนรู้ ศึ กษา
องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ มีการนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีการบูรณาการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้าสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน โดยมีการกาหนด
สาระส าคั ญ ว่ า ผู้ เรี ย นรู้ อ ะไร ท าอะไรได้ จั ด ท าโครงสร้ างรายวิ ช า วิ เคราะห์ ม าตรฐานสู่ ส มรรถนะและ
คุณลักษณะ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครบถ้วน

2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/
แผนการจัดประสบการณ์
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ที่
1

รหัสวิชา
ว1๒101

สาระการเรียนรู้/รายวิชา
วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น
ป.๒

ข้าพเจ้าได้จัดทา กาหนดหน่วยการเรียนรู้ สาระสาคัญ ชื่อเรื่อง หัวเรื่ อง จัดทากาหนดการสอน และ
กาหนดวิธีการวัดผลประเมินผล ดังนี้
1. ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
2. ศึกษาวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา เนื้อหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา (โควิด-19)
3. นาสาระการเรียนรู้มาจัดทากรอบเนื้อหา เพื่อแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นรายแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อประโยชน์ในการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นาชื่อเรื่อง และหัวข้อเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
พิจารณาจานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ขอบข่าย เนื้อหา และเวลาในการจัดการเรียนการสอนตามที่ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดไว้
4. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีส่วนประกอบครบสมบูรณ์สามารถนาไปปรับใช้สอนได้จริงและมี
ประสิทธิภาพ เลือกใช้เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม ใน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE ON-HAND และ ON DEMAND
5. วัดและประเมิน ผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยปรับให้มีความเหมาะสม และผ่อนคลายให้ กับ
นั กเรี ย นแต่ล ะแผนการจั ดการเรี ย นรู้ ได้ น าจุด ประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด ผลด้ว ยวิธีที่ ห ลากหลาย มีค วาม
เหมาะสมกับ เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบ ONLINE ON-HAND และ
ON DEMAND
6. การสรุป ผลการประเมิน หลังการเรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาจุดบกพร่องและจุดที่เป็น
ปัญหาต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน แจ้งให้ผู้เรียนทราบเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนจึงพัฒนาขึ้นตามลาดับ บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนจึงเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป ผลที่ได้จากการเตรียมการสอน มีดังนี้
7.1 ทาให้ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรี ยน
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
7.2 สามารถสอนได้ตามลาดับขั้นตอน การสอนดาเนินการไปอย่างราบรื่น ครบทุกกระบวนการ
และบรรลุตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้
7.3 นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจเรียน และมีค วามกระตือรือร้นในการเรียนตระหนัก
และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
7.4 นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
7.5 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในระดับมาตรฐาน
7.6 สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการณ์ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แก่
ครูผู้สอนคนอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
7.7 เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครูผู้สอนคนอื่นๆ
7.8 เกิดผลดีแก่สถานศึกษา คือ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน

2.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
ข้าพเจ้ า นางสาวพี ร ญา เจริ ญ สุ ข ได้ การเรียนการสอนใน รายวิช าวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใน
ระดั บ ชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ ๒ โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรีย นการสอนแบบ ONLINE ON-HAND และ ON
DEMAND ภายใต้การแพร่ร ะบาดของโรคระบาดของเชื้อโรคระบาดโคโรนา (COVID-19) มีการปรับรูป แบบ
เทคนิค และวิธีการที่หลากหลาย ตอบสนองให้กับนักเรียนหลายช่องทางอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีความ
หลากหลายในการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและการประเมินผล ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และสอดคล้องกับธรรมชาติ ของ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
อย่ างเหมาะสม ครูผู้ สอนต้องศึกษาค้นคว้าหาวิธีการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้ ทั นต่อเหตุการณ์ ของโลก
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรได้
ในฐานะเป็นครูผู้สอนประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้ศึกษาหาวิธีสอนแบบใหม่ๆ มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น จากการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนที่เตรียมไว้ นามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ปฏิบัติดังนี้
1. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อหาแนวทาง กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง
2. เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมตามสถานการณ์ จัดทาชุดสอน ONLINE
ON-HAND และ ON DEMAND เพื่อตอบโจทย์กับความหลากหลายของผู้เรียน
3. ใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการศึกษา ค้นคว้า ทาความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ใช้วิธีการที่หลากหลาย ทั้งใบงาน
ใบความรู้ คลิปวีดีโอ เกมการศึกษา
2.2.4 คุณภาพผู้เรียน
2.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ข้าพเจ้า ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน โดยได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด จนเกิดผลการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ตามเอกสารหลักฐานในแบบบันทึกผลการเรียนรู้รายวิชา (ปพ.5) แบบันทึก
การเรี ย นการสอน ONLINE ON-HAND และ ON DEMAND ผู้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างวิ ช าการอยู่ ในระดั บ
มาตรฐาน เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ในปีการศึกษา 2564
2.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ข้าพเจ้ า ได้ จั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ส าหรับ ผู้ เรียน โดยสอดแทรกมาตรฐานและตั ว ชี้วั ด การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในทุกหน่วยการเรียนการสอน บันทึกข้อมูลในแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.3 การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ข้าพเจ้าได้ผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับเนื้อหา
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดทาขึ้นในแต่ละบทเรียน ดังนี้
ผลิตสื่อ/นวัตกรรม/ชิ้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่
ที่
รายการสื่อ
จานวน
ประกอบวิชา
1 การจัดการเรียนรู้ผ่าน Line Group ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิทยาศาสตร์
1
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 การจัดการเรียนรู้ผ่าน DLTV ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิทยาศาสตร์
1
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 การจัดทาแบบทดสอบออนไลน์ Google Form
วิทยาศาสตร์
1
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา รายวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
1
เทคโนโลยี
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้าพเจ้าได้ดาเนินการวัดผลและประเมินผล โดยปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ศึก ษาระเบี ย บกระทรวงศึก ษาธิก ารว่าด้ ว ยการวัด ผลและการประเมิน ผลการเรีย นตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
4. จัดทาเครื่องมือวัดผลเพื่อปรับปรุงการเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนการสอน
รูปแบบ ON-HAND ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อใบงาน การซักถาม การแสดงออกถึง
ความสนใจ และรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ข้าพเจ้าได้บริหารจัดการชั้นเรียนและจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ชั้นเรียน จัดทาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการคัดกรองนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ให้
คาปรึกษา และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ในรายวิชาที่สอนได้บริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียนด้วย เอกสารประจาชั้ นเรียนต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ สั งเกต และการใช้ กลุ่ม Facebook กระตุ้นการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ นวัตกรรมที่ห ลากหลาย เช่น
จั ด ท าห้ อ งเรี ย นออนไลน์ ให้ นั กเรี ย นเรี ย นรู้ด้ ว ยตนเอง และการปรับ บ้ านเป็ น โรงเรียน เปลี่ ย นแม่ ให้ เป็ น ครู
ครูติดตามสอบถามทุกวันในกลุ่มไลน์ เป็นต้น แก้ปัญหานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียน โดยใช้กระบวนผู้ปกครอง
ช่วยลูก การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ใช้ Google form ในการประเมิน
ด้านต่างๆ เช่น ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน การทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลังเรียน

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้าพเจ้าได้บริหารจัดการชั้นเรียนและจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ชั้นเรียน จัดทาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด ในรายวิชาที่สอนได้บริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรีย นรู้
บริหารจัดการชั้นเรียนด้วย เอกสารประจาชั้นเรียนต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต
และการใช้ กลุ่ม Facebook และ Line กระตุ้นการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ นวัตกรรมที่ห ลากหลาย เช่น จัดทา
ห้องเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปรับบ้านเป็นโรงเรียน เปลี่ยนแม่ให้เป็นครู ครูติดตาม
สอบถามทุกวันในกลุ่มไลน์ เป็นต้น แก้ปัญหานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียน โดยใช้กระบวนผู้ปกครองช่วยลูก
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ใช้ Google form ในการประเมินด้านต่างๆ
เช่น ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน การทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลังเรียน นาแอพพลิเคชั้นเพื่อการศึกษา
มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เช่น การทาข้อสอบออนไลน์ Google form การเรียนรู้ผ่าน Youtube , PowerPoint
, Google Sites , Facebook เป็นต้น
- จัดตั้งกลุ่มไลน์ สาหรับเป็นช่องทางที่ใช้ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน แก้ไขปัญหา อานวยความสะดวก
ให้กับนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองแบบออนไลน์ ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจระหว่างครูประจาชั้นและ
ผู้ปกครอง รายงานพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองเป็น รายบุคคลเฉพาะนักเรียนที่มีพฤติกรรมน่า
เป็นห่วง เพื่อช่วยกันดูแลนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
- มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อมุ่งให้นักเรียนได้รับทุนในการศึกษา
- จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคนตามวันที่มีการจัดการเรียนการสอน วันละ 20 บาท
- สารวจข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 กับนักเรียน ทุกคนๆ ละ 2,000 บาท
- สอบถามทามไลน์ของนักเรียนและผู้ปกครองอยู่เสมอ
- ติดตามนักเรียนที่ขาดส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน และร่วมหาทางแก้ไข
ผลที่เกิดขึน้ กับนักเรียน
1. นักเรียนและผู้ปกครองคลายความเครียด ความกังวล ในการจัดการเรียนรู้แบบ ONLINE ON-HAND
และ ON DEMAND
2. นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตัวเองดีขึ้นกว่าเดิม มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงตามเวลาที่กาหนด นักเรียนมี
ความตั้งใจมากขึ้น
3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น ศึกษาหาความรู้จากวีดีโอที่คุณครูส่งให้และจากช่องทาง
อื่นๆ

3 ด้านการพัฒนาตนเอง
3.1 การพัฒนาตนเอง (การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ในรอบวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30
กันยายน 2564)
ที่ ว/ด/ป

หลักสูตร

สถานที่

หน่วยงาน

1

๓๐ ผ่านการทดสอบความรู้
เม.ย. เบือ้ งต้น เกี่ยวกับโรค
๒๕๖๔ ระบาดไวรัส COVIO-19

ออนไลน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอหล่มเก่า

2

๔ พ.ค. ร่วมกิจกรรมพัฒนาการ
๒๕๖๔ เรียนรู้ หัวข้อ “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC”

ออนไลน์

โรงเรียนบ้านวังชิ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

3

๔ พ.ค. ผ่านการทดสอบความรู้
๒๕๖๔ เกีย่ วกับ เรื่อง คุณธรรม
จริยธรรม สาหรับ
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

ออนไลน์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

4

๗ พ.ค. ผ่านการทดสอบความรู้ใน
๒๕๖๔ ระบบออนไลน์ เรื่อง การ
วิจัยทางการศึกษา

ออนไลน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

5 ๗ พ.ค. ผ่านการอบรมออนไลน์

๖

๒๕๖๔ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรสาหรับครู
“หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”
๗ พ.ค. ผ่านการอบรมออนไลน์
๒๕๖๔ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรสาหรับครู “การ
จัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning”

การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอดอนพุด

ออนไลน์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ออนไลน์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 3

หลักฐาน

ที่ ว/ด/ป
หลักสูตร
๗ ๗ พ.ค. ผ่านการทดสอบวัด

สถานที่

หน่วยงาน

ออนไลน์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒๕๖๔ ความรู้ “หลักสูตร
วิจัยในชัน้ เรียน” ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
๗ พ.ค. ผ่านการทดสอบวัด
๒๕๖๔ ความรู้เรื่องการน้อม
นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
๙ ๗ พ.ค. ผ่านการศึกษาและ
๒๕๖๔ การทดสอบความรู้
เรื่อง “การเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ ELearning”ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๑๐ ๗ พ.ค. ผ่านการทดสอบวัด
๒๕๖๔ ความรู้เกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรสมรรถนะสู่
การพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๑๑ ๗ พ.ค. ผ่านการทดสอบ
๒๕๖๔ ความรู้ออนไลน์แนว
ทางการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่สถานศึกษา
๑๒ ๗ พ.ค. ผ่านการทดสอบ
๒๕๖๔ ความรู้เบื้องต้น : การ
จัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณ

๘

ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๒

ออนไลน์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒

ออนไลน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด

ออนไลน์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒

ออนไลน์

โรงเรียนบางละมุงสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

ออนไลน์

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

หลักฐาน

ที่ ว/ด/ป
หลักสูตร
๑๓ ๗ พ.ค. ผ่านการอบรมและ

สถานที่

หน่วยงาน

ออนไลน์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒๕๖๔ ประเมินแบบทดสอบ
ตามหลักสูตร การ
ประเมินวิทยฐานะครู
Performance
Agreement : PA

๑๔ ๗ พ.ค. ผ่านการทดสอบ
๒๕๖๔ ความรู้เกี่ยวกับ
“วิทยาการคานวณ”
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๑๕ ๗ พ.ค. ผ่านการทดสอบ
๒๕๖๔ ออนไลน์ เรื่อง
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน

๑๖ ๗ พ.ค. ผ่านการทดสอบวัด

ประถมศึกษายโสธร เขต ๑

ออนไลน์

โรงเรียนบ้านหาดจิก

ออนไลน์

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดมุกดาหาร

ออนไลน์

๒๕๖๔ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

๑๗ ๗ พ.ค. ผ่านการทดสอบแนว

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนาบุรี เขต ๑

ออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

๒๕๖๔ ทางการประเมิน
สานักงานคณะกรรมการการ
คุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ของสถานศึกษา
ออนไลน์
ออนไลน์ กลุ่มลูกเสือโรงเรียนเวทีราษฎร์บารุง
๑๘ ๗ พ.ค. ผ่านการทดสอบ
๒๕๖๔ ความรู้ด้วยระบบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ เรื่อง
ประถมศึกษาหนองคาย
ความรู้เกี่ยวกับยา
เขต ๒
เสพติด และหน่วย
ลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติด

หลักฐาน

ที่ ว/ด/ป
หลักสูตร
๑๙ ๑๔-๑๕ การอบรมเชิง
ส.ค.

ปฏิบัติการพัฒนา
๒๕๖๔ ทักษะการจัดการ
เรียนรูร้ ูปแบบ
ออนไลน์ สาหรับครู
สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 15ชั่วโมง

สถานที่

หน่วยงาน

ออนไลน์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

หลักฐาน

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.1 งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
ภาคเรียน
ภาระงาน
1
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓
2
งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- จัดทาข้อมูล DMC ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
3
ผู้รับผิดชอบระบบงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
4
ผู้รับผิดชอบระบบงานการศึกษาพิเศษ
5
ครูเวรประจาวันหยุดราชการ
4
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยิน ยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจและหน้าที่
ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์
ข้าพเจ้ามีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดี
งามของสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิช าชีพ ครู ประพฤติป ฏิ บั ติต นเหมาะสม ถูก ต้ องตามระเบี ย บวินั ยของทางราชการ ทั้ งในด้านการแต่งกายที่
เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตว์สุจริตในวิชาชีพ ตรงต่อเวลา มาปฏิบัติราชการก่อนเวลาและกลับหลังเวลา
ราชการ อุทิศและเลียสละเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ มีความอดทนอดกลั้น ต่อความเหนื่อยยากขณะปฏิบัติ
ราชการ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมุ่งมั่นทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ไม่นาเวลาราชการไปทาประโยชน์ส่วนตัว มีความรัก
สามัคคีในองค์กร มีความละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทาความผิด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ มี
ระเบียบวินั ย เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่ อนร่วมงานและนักเรียน เชิดชู และเคารพสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซื่อสั ต ย์ สุ จริตในการปฏิบั ติห น้าที่ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียน อย่างเต็ม
ศักยภาพ รับผิดชอบงานในหน้าที่การสอน และงานหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากงานราชการ ไม่เอาเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ของโรงเรียน พร้อม
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ด้วยความซื่อสัตว์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์
3.2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้ารักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่งหน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ศึกษากฎหมายการศึกษา พระราชบัญญัติทางการศึกษาและบทบาทหน้าที่
ทางราชการของครูในหมวดที่ว่าด้วยวินัยทางราชการจนเข้าใจ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้สาเร็จ ลุล่วงอย่างดีที่สุด การรักษาระเบียบวินัยใน
การมาและกลั บ ในการปฏิ บั ติร าชการตรงเวลา การปฏิ บัติต ามคาสั่ งผู้ บังคับ บั ญ ชาอย่างเคร่งครัด มี ส่ วนร่ว ม
เสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา
มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อเพื่อนร่วมงาน และนักเรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จากทางโรงเรียน
๓.๓ มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
ข้าพเจ้าตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร ปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถ โดยไม่เอาเวลาราชการไปหา
ผลประโยชน์หรือทาธุรกิจส่วนตัว หากได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบ
และทาให้เสร็จ แม้งานนั้นต้องนาไปทาต่อที่บ้านหรืออยู่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ หรือได้รับคาสั่งให้ทางานใน
วันเสาร์-อาทิตย์ ข้าพเจ้าไม่เคยหลีกเลี่ยงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
( นางสาวพีรญา เจริญสุข)
ครูผู้ชว่ ย
วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน 2564

