
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
   
  

 
  

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

 
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

SAR 

 
 

รายงานผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

รอบประเมินคร้ังที่ 1  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
ท่ี .......................................................   วันที่ ............................................................... 
เร่ือง  รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                               
     จำนวน 2 ชุด 
   

 ด้วยข้าพเจ้านายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง รอบการประเมิน 
ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
 ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร ร่องรอย และหลักฐานต่าง ๆ ตามองค์ 
ประกอบของการประเมินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
 
 
 

           ลงช่ือ........................................................... 
                                                                  ( นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ) 
                                                           ตำแหน่ง ครู 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ
ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ของครู  
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รอบการประเมนิ 
ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
 ผู้จัดทำได้รวบรวม ร่องรอย เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานตำแหน่ง ซึ่งสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุป
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชนในสังคมได้
ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
 ข้อมูลท่ีได้จากผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการการในครั้งนี้ ผู้จัดทำ
จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป 
 
 

       
                                                                                   ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 

            ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 



คำช้ีแจง 

   
 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ เป็นเอกสาร
ประกอบการสรุปผลการปฏิบัติงาน ของครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน  
 2. องค์ประกอบท่ี 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง                    
(80 คะแนน) ประกอบด้วย 
     ตอนท่ี 1 การปฏิบัติงานตามข้อตกลงของการพัฒนางานของข้าราชการครู (PA1/ส) ซึ่ง
ประดอบด้วย 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด (ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ 4 ตัวชี้วัด และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3 ตัวชี้วัด) 60 คะแนน  
     ตอนท่ี 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 20 คะแนน  
 3. องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน  
 4. องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน    
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



สารบญั 
 

เร่ือง  หน้า 
   
 คำนำ  
 คำช้ีแจง  
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 องค์ประกอบท่ี 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ.................................................................... 
 

13 
   
 ภาคผนวก......................................................................................................................   
 ภาคผนวก ก : ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบท่ี 1………………………  
 ภาคผนวก ข : ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบท่ี 2………………………  
 ภาคผนวก ค : ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบท่ี 3………………………  
   
   
   

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา หน้า | 1 

Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 

การประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง่ 
ตำแหนง่ คร ูวิทยฐานะ ครชูำนาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
 

รอบการประเมิน  
 

  ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
  ขั้นที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  
 

ชื่อผู้รับการประเมิน  
 ชื่อ ธวัชชัย  สกุล ฝ่ายพลแสน     
 ตำแหน่ง     ครู            วิทยฐานะ    ครูชำนาญการพิเศษ      เงินเดือน  41,220 
 สถานศึกษา  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์    

      สังกัด   สพม. มหาสารคาม      
 สอนระดับชั้น ม.6 วิชา   เทคโนโลยี  
 ชั่วโมงการสอน   24 ช่ัวโมง/สัปดาห์    
 จำนวนวันลาในรอบการประเมิน ......5.............วนั ประกอบด้วย  
  1) ลาป่วย  จำนวน …2.. ครั้ง …3….. วัน        
  2) ลากิจ  จำนวน ...1... ครั้ง …2… วัน  
  3) ลาอื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ................................... จำนวน ……… ครั้ง ...........วัน  
 

ตอนที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตำแหน่ง (60 คะแนน)  
 

 ข้าพเจ้านายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้แสดง
เจตจำนงในแบบข้อตกลงในการพัฒนางานสายครูผู้สอน (วPA 1/ส) กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 
2565 ตามมาตรฐานและวิทยฐานะท่ีดำรงอยู่ในปัจจุบัน นั้น 
 ข้าพเจ้าจึงได้รายงานผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้  
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  
สร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร  

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนาจัดทำ
รายวิชาเทคโนโลยี  
(ว30281) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 
2564 บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน 
และท้องถ่ิน โดยได้ริเริ่ม พัฒนา 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชา
เทคโนโลยี รหัสวิชา ว30281 ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 
2564 สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถ่ิน 
สามารถแก้ไขปัญหา ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตาม
ศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้สูงข้ึน โดยนําหน่วยการเรียนรู ้
ท่ีออกแบบไปเผยแพร่กับเพื่อครูเพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

1. กำหนดการสอน 
(Course Syllabus)  
  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู ้

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
เทคโนโลยี (ว30281) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จำนวน 7 หน่วย และได้นำแต่ละ
หน่วยมาออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active 
Learning)  

1. การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้  
2. แผนการจัดการเรียนรู ้
 

 
3 

3 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)  
ตัวชี้วัดที่ 1.2 
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ (ต่อ) 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และได้นําเอาแผน
จัดการเรียนรู้ท่ีริเริ่ม คิดค้น ออกแบบ
เผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

  

ตัวชี้วัดที่ 1.3  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่มคิดค้น และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ไว้มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับผู้เรียน และได้เปิดชั้นเรียน
เพื่อรับการนิเทศการสอนด้วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาพ (PLC)  

1. บันทึกแผนการจัดการ
เรียนรู ้
2. การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้  
3. รายงานการเปิดชั้น
เรียน PLC  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.4  
สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้  
 

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) 
เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี 
รายวิชาเทคโนโลยี รหัสวิชา ว30281 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยได้จัดทำข้ึน
เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการเขียน
โปรแกรมหุ่นยนต์ ตามประเด็นท้าทาย
ท่ีได้นำเสนอเอาไว้ และนำเอาสื่อและ
นวัตกรรมท่ีสร้างข้ึนไปใช้กับผู้เรียน
โดยเปิดชั้นเรียนผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC) และเผยแพร่สื่อและนวัตกรรม
ท่ีสร้างข้ึนกับเพื่อครูในกลุ่มสาระ  

1. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้  
2. รายงานการเปิดชั้น
เรียน PLC  

 
4 

3 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 1.4  
สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ (ต่อ) 
 

การเรียนรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
รายวิชาเทคโนโลยี รหัสวิชา ว30281   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ครูผู้สอนและนักเรียนท่ี
จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมในชัน้สูง
ต่อไป 
 

  

ตัวชี้วัดที่ 1.5  
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้
 

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนา เครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา
เทคโนโลยี รหัสวิชา ว30281  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสม 
โดยได้มีการกำหนดเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลท่ีสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู ้การออกแบบเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลไปใช้ประเมนิตาม
สภาพจริง ประเมินผลเครื่องมือวัดผล
และประเมินผล และนำผลการ
ประเมินการใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
เครื่องมือและพัฒนานักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาท่ี 6 ท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว30281ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

1. บันทึกข้อความการขอ
อนุมัติการใช้กำหนดการ
สอน (Course Syllabus)  
2. รายงานกำหนดการ
สอน (Course Syllabus) 
   2.1 ข้อตกลงในการวัด
และประเมินผล  
   2.2 เกณฑ์นการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติ 
ต่าง ๆ   
3. บันทึกแผนการจัดการ
เรียนรู้  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.6  
ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาการ
เรียนรู ้

     ข้าพเจ้าได้ ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รายวิชาและหน่วยการ
เรียนรวูิชาเทคโนโลยี รหัสวิชา  
ว30281 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หน่วย
ท่ี 1 เรื่องการออกแบบข้ันตอนวิธี 

1. บันทึกข้อความการขอ
อนุมัติการใช้กำหนดการ
สอน (Course Syllabus)  
 2. รายงานกำหนดการ
สอน (Course Syllabus)  

 

4 

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

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 1.6  
ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ (ต่อ) 
 

ใหสอดคลองกับผลการเรียนร ูตาม
หลักสูตร บริบท ของสถานศึกษาและ
นำผลมาใชในการแกปญหา  
โดยการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
เชิงรุกท้ังในหองเรียนปกติ และหอง
เรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูใหสูงข้ึน  
     ข้าพเจ้าศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยริเร่ิม 
พัฒนากระบวนการสอน ดังนี ้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก  
2. กระบวนการเรียนรูแบบ Active 
Learning 
3. การเรียนรูโดยใช Google 
Workspace for Education และ
บทเรียนออนไลน์ E - Learning 
4. นวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ี 
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู  
ข้าพเจ้าได้เผยแพรในเรื่องของศึกษา  
วิเคราะห์ และ สังเคราะห์เพื่อแก
ปัญหา ด้วยการเป็นผู้นำในกลุ่มชุมชน
ทางวิชาชพี (PLC) กลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้  
4. รายงานการเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี (PLC)   
5. รายงานการสอน
ออนไลน์  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.7  
จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  

     ข้าพเจ้า ริเริ่ม คิดคน และ
พัฒนาการจัด บรรยากาศ ท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับความแตกต่างผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถแกปญหาทักษะ
การแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะการเขียนโปรแกรม 

1. แบบประเมินการสอน 
(PLC-04) 
2. รายงานการสอน  
3. รายงานการเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี (PLC)   

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

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 1.7  
จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน (ต่อ) 

และพัฒนาผู้เรียนใหเกิด กระบวนการ
คิด ทักษะชีวิต ทักษะการ ทำงาน 
ทักษะ การเรียนรู และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี   
     ข้าพเจ้าได้เผยแพร่การจัด
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
เพื่อแก้ปัญหาทักษะการแก้ปัญหา โดย
ใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning 
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชพี (PLC) กลุ่มสาระการ
เรียนรูวิ้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

ตัวชี้วัดที่ 1.8  
อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน 

     ข้าพเจ้าได้อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน โดยริเร่ิม 
คิดค้นและพัฒนาวิธีการอบรม และ
พัฒนา คุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน
รายวิชาเทคโนโลยี รหัสวิชา ว30281 
หน่วยท่ี 1 โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อแก
ปัญหาทักษะการแก้ปัญหา โดยพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะท่ีดี โดยมี
การอบรมรมบม่นิสัยใหผู้เ้รียนมี 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ ตามรายวิชาและสถานศึกษา  
     ข้าพเจ้าได้เผยแพร่การอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน ท่ี
เรียนเรียนรยากาศการจัดการเรียน
วิชาเทคโนโลยี รหัสวิชา ว30281  

1. รายงานการเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี (PLC)   
2. รายงานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รายวิชาเทคโนโลยี รหัส
วิชา ว30281 ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
3. รูปถ่าย  
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)  
ตัวชี้วัดที่ 1.8  
อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน (ต่อ)  

โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active 
Learning ผ่านกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) กลุ่ม
เรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและ
รายวิชา 

     ข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูล 
เป็นปจจุบัน ดังนี้  
1. แบบ ปพ.5  
2. แบบบันทึกคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค  
3. แบบบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์  
4. แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน 
รายบุคคล  

1. แบบ ปพ.5 
2. แบบบันทึกการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  
การดำเนินการตาม
ระบบ ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

     ข้าพเจ้าใชข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล ตามท่ี
สถานศึกษากำหนด เพื่อจัดทำระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรายวชิา
เทคโนโลยี รหัสวิชา  
ว30281 และประสานความมรว่มมือ
กับผู้มีสวนเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและ
แกไขปญหาผู้เรียน  
     ข้าพเจ้าริเริ่มจดักิจกรรมเชิง
สร้างสรรคด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยจัด  
กิจกรรม คือ การบริหารจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19  

1. รายงานการประชุม
ผู้ปกครอง 
2. รายงานการเยี่ยมบ้าน  
3. รายงาน PLC  
4. เกียรติบัตร  
  
 

 

3 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 

(ต่อ)  
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)  
ตัวชี้วัดที่ 2.2  
การดำเนินการตาม
ระบบ ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน (ต่อ)  

     ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผลงานในเว็บ
ไซตของตนเอง (Website : 
https://krucom.obec.ac  ในเร่ือง
ของการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ช่วยเหลือผู้เรียนทางด้านการเรียน 
และผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) กลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 

  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.3  
การปฏิบัติงานวิชาการ
และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา 

     ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการ และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
การพัฒนารูปแบบ แนวทางการ
ดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
ดังนี้  
1. ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และ 
งาน อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อ 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
2. ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 
สถานศึกษา  
3. ร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา 
4. ร่วมกิจกรรมการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน  

1. คำสั่งการพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
2. คำสั่งการนิเทศภายใน
สถานศึกษา  
3. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC)  
4. รูปถ่าย  

 

  
 
 

4 

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

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)  
ตัวชี้วัดที่ 2.4 
การประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 

     ข้าพเจ้าได้ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ 
สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน ดังนี้  
1. การมีสวนร่วมในชุมชนการเรียนร ู
ทางวิชาชพี (PLC)  
2. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือ 
สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแกไข 
ปญหาและพัฒนาผู้เรียน  
3. ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
1 ครั้ง/ภาคเรียน  
3. จัดใหมีชองทางในการ ติดตอสื่อ
สารกับผู้ปกครองและภาคี เครือข่าย
เป็นตน  

1. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC)  
2. คำสั่งการประชุม
ผู้ปกครอง  
3. รายงานการเข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชพี (PLC)  
4. รูปถ่าย   
 
 

 

ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  
พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

    ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความรู้ทักษะ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน ซึ่งได้นำมา
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยี รหัสวิชา ว30281 
และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทักษะ
การเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นประเด็นท้า
ทายในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

1. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้  
2. เกียรติบัตร  
3. รูปถ่าย  
 

 

4 

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

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 3.2  
การมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

    ข้าพเจ้าได้มีสวนรว่มและเป็นผูน้ำ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรทูางวิชาชพี 
โดย สรางชุมชนการเรียนรทูางวิชาชีพ 
ด้วยการเป็นผู้นำในกลุ่มชุมชนทาง
วิชาชพีกลุ่มวิทยาการคำนวณ และเข้า
ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และระดับโรงเรียน เพื่อ
สรา้งนวัตกรรมสำหรับ กิจกรรมการ
เรียนรเูชิงรุก (Active Learning) คือ  
บทเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนโปรแกรม ในวิชาเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว60281  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6       

1. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC)  
2. รายงาน PLC  
3. รูปถ่าย  
  
 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 
การนำความรู้ 
ความสามารถทักษะที่
ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้

      ข้าพเจ้าได้พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรการสอนให้มีความ
หลากหลายและผสมผสานให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
ออนไลน์ ด้วย Google Meet และ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  คือ บทเรียน
ออนไลน์ ใหสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนรเูชิงรุก โดยพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรกูารเขียนโปรแกรม ในวิชา
เทคโนโลยี รหัสวิชา ว30281  

1. รายงานการสอน
ออนไลน์  
2. บทเรียนออนไลน์  
3. รายงาน PLC  
4. รูปถ่าย  
 

 

 
 
 
 

4 

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

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 
การนำความรู้ 
ความสามารถทักษะที่
ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ (ต่อ)   

เพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

  

ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
             ของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
วิธีการดำเนินการ  

    ข้าพเจ้าได้ดำเนินการพัฒนางาน
การจัดการเรียนรู้และการพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือ
มีการพัฒนามากข้ึน ซึ่งได้นำปัญหา
เกี่ยวกับทักษะการเขียนโปรแกรม
หุ่นยนต์ มาเป็นประเด็นท้าทายในการ
พัฒนาผู้เรียน     การใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติ (5 
ข้ัน) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก PLC ตาม Lesson study มี 
3 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) 
ปฏิบัติการสอน (Do) และประเมิน/
สะท้อนผลการสอน(See) ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตการณจ์ัด
กิจกรรม สัปดาห์ละ 1 ครัง้  

1. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC)  
2. รายงาน PLC  
3. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้  
4. รูปถ่าย  
 

 
4 

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

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
             ของผู้เรียน (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 2.2  
ผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่คาดหวัง  

2.1 เชิงปริมาณ  
    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เกิดทักษะ
การเขียนโปรแกรม จากบทเรียน
ออนไลน์เพื่อพฒันาทักษะการเขียน
โปรแกรม  

1. รายงาน PLC  
2. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้  
4. รูปถ่าย  

 

2.2 เชิงคุณภาพ  
        นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด และมี
ทักษะการเขียนโปรแกรมและการ
แก้ปัญหา สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน แก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 

1. รายงาน PLC  
2. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้  
4. รูปถ่าย  

 

องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
ความสำเร็จของงานที่
ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

     ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับ
มอบหมายตามข้อตกลงตาม PA1/ส 
กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผล
สำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนและเป็นไป
ตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ท้ัง
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
ส่งเสริมสนับสนนุการจัดการเรียนรู้ 
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ดังปรากกฎตามบันทึก
หลักฐาน ร่องรอย ตามท่ีได้รายงานใน
องค์ประกอบท่ี 1  

  
4 

4 

4 



รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา หน้า | 13 
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(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  
ยึดม่ันในสถาบันหลัก
ของประเทศ อันได้แก่ 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  

     ข้าพเจ้าปฏิบัติตนและแสดงออก
ในความภูมิใจในการเป็นคนไทย โดย
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสำคัญของชาติ 
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ เข้า
ร่วมวันสำคัญต่าง ๆ อันเป็นการเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย วางตัว
เป็นกลางทางการเมือง และปใชส้ิทธิ์
เลือกต้ังในทุก ๆ ครั้ง   

1. คำสั่งการปฏิบัติงาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  

 

ตัวชี้วัดที่ 3.2  
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
มีจิตสำนึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
และต่อผู้เก่ียวข้อง 
ในฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

     ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะครู
ตามจรรยาบรรณวิชาชพีครูด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่แสดงออกถึง
พฤติกรรมท่ีมีนัยเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว เต็ม
กำลังความสามารถ และกล้า
รับผิดชอบในความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังพร้อมรับ
การตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ผู้เรียน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึง
หลักสากลในการปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ี
ถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยีสื่อ 
สังคมอย่างเหมาะสม  

1. คำสั่งการปฏิบัติงาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.3  
มีความกล้าคิด  
กล้าตัดสินใจ  
กล้าแสดงออก  

     ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยกล้ายืนหยัด
ทำในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม และกล้า
คัดค้านในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม 
เปิดเผยการทุจริตท่ีพบเห็นหรือ
รายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อ 

  

4 

4 

4 



รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา หน้า | 14 

Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 

และกระทำในสิ่งที่
ถูกต้อง ชอบธรรม 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยไม่ปล่อยปละละเลย และให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีถูกละเมิดหรือ
ได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.4  
มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน  
หรือพวกพ้อง 

     ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่
แสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบจาก
ตำแหน่งหน้าท่ี มีจิตสำนึกในการใช้
ทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของ
หน่วยงาน ไม่แสดงพฤติการณ์อันเป็น
การเอื้อประโยชน์โดยมิชอบต่อตนเอง
หรือพวกพ้อง ไม่ประกอบกิจการหรือ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตน มีจิตบริการท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม  

1. คำสั่งการปฏิบัติงาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.5  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ  
โดยคำนึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นสำคัญ 

     ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ เพื่อให้งานท่ีได้รับ
มอบหมายบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และประหยัด ให้บริการและอำนวย
ความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ 
มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักษา
และพัฒนามาตรฐานการทำงานท่ีดี 
รับฟังความคิดเห็น พร้อมท่ีจะตอบ
ชี้แจง และอธิบายเหตุผลให้แก่
ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 
เชื่อมั่นในระบบการทำงานเป็นทีม 

1. คำสั่งการปฏิบัติงาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.6      ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเองต่อนักเรียน
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วยความเท่ียงธรรม 
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจากอคติ ไม่นำ

  

4 

4 

4 
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ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

ความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่ ความรัก 
ความโกรธ ความกลัว ความหลง มาใช้
ในการตัดสินใจปฏิบัติหนา้ท่ีในเร่ือง
ต่าง ๆ ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของ
ความแตกต่างในเร่ือง เชื้อชาติ ศาสนา 
เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทาง
การเมือง  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.7  
ดำรงตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและรักษา
ภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร  
ทางการศึกษา 

     ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นข้าราชการครู
ท่ีดีโดยน้อมนำพระบรมราโชวาท  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลัก
คำสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชพีคร ู
มาใช้ในการดำเนนิชีวิตและการปฏิบัติ
หน้าท่ี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย ด้วยการเคารพ
ต่อกฎหมาย และมีวินัย  ไม่กระทำ
การใด ๆ อันอาจนำความเสื่อมเสียมา
สู่ทางราชการ 

1. คำสั่งการปฏิบัติงาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.8 
เคารพศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ คำนึงถึง
สิทธิเด็ก และยอมรับ
ความแตกต่างของ
บุคคล 

     ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ
ครูโดยนำความรู้ที่มีได้ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยความ
เสมอภาค โดยคำถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และยึดมั่น
ต้ังใจในการปฏิบัติการสอนให้เกิด
ความเสมอภาคกับผู้เรียนทุกคน 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผู้เรียนเพื่อ
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เท่าเทียมกัน ใช้เทคนิคและวิธีการท่ี
หลากหลายในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  

1. คำสั่งการปฏิบัติงาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
 

 

4 

4 
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ตัวชี้วัดที่ 3.9 
ยึดถือและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

     ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชพีครู โดยประฤติตน
เหมาะสมกับสถานภาพและเป็น
แบบอย่างที่ดี มีความรักศรัทธาและ
ชื่นชมในวิชาชพีครู อุทิศตนต่อวิชาชีพ 
มีความรักและเมตตา เอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจลูกศิษย์
ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอกัน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ท้ังกาย วาจา 
และจิตใจ  

1. คำสั่งการปฏิบัติงาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
 

 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัติ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.10  
มีวินัยและการรักษา
วินัย 

     ข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
โดยเป็นผู้ท่ีมีวินัยในตนเอง ยอมรับ
และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดี
งามของสังคม รักษาและเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยในตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
เป็นคนตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาใน
แก่ทางราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่
มีประโยชน์ทับซ้อน รักความสามัคคี 
มีน้ำใจและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เป็น
แบบอย่างในการดำเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ยึดมั่นใน
หลักนิติธรรม ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1. คำสั่งการปฏิบัติงาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
 

 

 
 
 
 

4 

4 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง 
 
 
 

    (ลงช่ือ)...............................................ผู้รายงาน 
                   ( นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน )  
            ตำแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ             
                    วันท่ี   21   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
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ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบท่ี 1 
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SAR 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 


