รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
รอบประเมินครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ที่ ....................................................... วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน...1...ชุด
ด้ว ยข้าพเจ้า นางอุษณารมณ์ บุญตาแสง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช ำนาญการพิเ ศษ
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง รอบการประเมิน
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร ร่องรอย และหลักฐานต่าง ๆ ตามองค์ ประกอบของ
การประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.............................................................
( นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ…………………………………
(นายทรงศักดิ์ ชาวไพร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

คำนำ
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ
ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ของครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ผู้จัดทำได้รวบรวม ร่องรอย เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ซึง่ สามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในสังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ข้อมูลที่ได้จากผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการการในครั้งนี้ ผู้จัดทำจะได้
นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป

อุษณารมณ์ บุญตาแสง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

คำชี้แจง
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ เป็นเอกสาร
ประกอบการสรุปผลการปฏิบัติงาน ของครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
2. องค์ประกอบที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (80 คะแนน)
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การปฏิบัติงานตามข้อตกลงของการพัฒนางานของข้าราชการครู (PA1/ส) ซึ่งประดอบ
ด้วย 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด (ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 4
ตัวชี้วัด และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3 ตัวชี้วัด) 60 คะแนน
ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน 20 คะแนน
3. องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน
4. องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน

สารบัญ
เรื่อง

หน้า
คำนำ
คำชี้แจง
สารบัญ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง.......... 1
ข้อมูลของผู้รับการประเมิน................................................................................. 1
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง.............................................................................................................. 2
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา.............. 14
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ.................................................................... 15
ภาคผนวก......................................................................................................................
ภาคผนวก ก : ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 1………………………
ภาคผนวก ข : ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 2………………………
ภาคผนวก ค : ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 3………………………
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การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
(ทุกสังกัด)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน
 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
 ขั้นที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)
ชื่อผู้รับการประเมิน
ชื่อ นางสาวอุษณารมณ์.......สกุล
บุญตาแสง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เงินเดือน….43,950..บาท
สถานศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
วิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ชั่วโมงการสอน
20
ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนวันลาในรอบการประเมิน ................2....................วัน ประกอบด้วย
1) ลาป่วย
จำนวน .....1..... ครั้ง ……2… วัน
2) ลากิจ
จำนวน ….-….. ครั้ง ……-….. วัน
3) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................... จำนวน ……… ครั้ง ...........วัน
ตอนที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตำแหน่ง (60 คะแนน)
ข้าพเจ้านางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้แสดง
เจตจำนงในแบบข้อตกลงในการพัฒนางานสายครูผู้สอน (วPA 1/ส) กับผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ
2565 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ตามมาตรฐานและ
วิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน นั้น
ข้าพเจ้าจึงได้รายงานผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม
2565) ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนาจัดทำ
1. บันทึกข้อความการขอ
สร้างและหรือพัฒนา รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์
อนุมัติการใช้กำหนดการ
หลักสูตร
อ31206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้
สอน (Course Syllabus)
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตาม
2. รายงานกำหนดการ
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา
สอน (Course Syllabus)
2564 บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน (หน้า.....................)
และท้องถิ่น โดยได้ริเริ่ม พัฒนา
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ รหัสวิชา
อ31206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน
2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 Wild Sport
- Tony Hawk - Snowboarding
- The X Games - Bungee!
หน่วยที่ 2 Entertainment
- Star Wars - The Film-Maker
- A Film Extra - Animated Actors
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา
2564 สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหา ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตาม
ศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้สูงขึ้น โดยนําหน่วยการเรียนรู้
ที่ออกแบบไปเผยแพร่กับเพื่อครูเพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร

การประเมิน
ตนเอง

3
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.2
ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น การ
1. การออกแบบหน่วยการ
ออกแบบการจัดการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เรียนรู้
เรียนรู้
ภาษา อังกฤษพื้นฐาน (อ31206) โดย 2. แผนการจัดการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 2 หน่วย (หน้า.....................)
และได้นำแต่ละหน่วยมาออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ (Active Learning)
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และได้นาํ เอาแผน
จัดการเรียนรู้ที่ริเริ่ม คิดค้น ออกแบบ
เผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
ตัวชี้วัดที่ 1.3
ข้าพเจ้าได้ริเริ่มคิดค้น และ
1. บันทึกแผนการจัดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย เรียนรู้
นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบ 2. การออกแบบหน่วยการ
การจัดการเรียนรู้ไว้มาจัดกิจกรรมการ เรียนรู้
เรียนรู้กับผู้เรียน และได้เปิดชัน้ เรียน 3. รายงานการเปิดชั้น
เพื่อรับการนิเทศการสอนด้วย
เรียน PLC
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
(หน้า.....................)
วิชาพ (PLC)

การประเมิน
ตนเอง

3

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

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.4
ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนา 1. รายงานการสร้างและ
สร้างและหรือพัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ผลิตสื่อนวัตกรรม
สื่อ นวัตกรรม
ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ เพื่อ
เทคโนโลยี และแหล่ง
เทคโนโลยีและแหล่ง พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
เรียนรู้
เรียนรู้ (ต่อ)
ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการ
2. รายงานการเปิดชั้น
สอนแบบการใช้คำถาม (Question
เรียน PLC
Method) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(หน้า.....................)
(Active Learning) รายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ รหัสวิชา
อ31206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการใช้
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตาม
ประเด็นท้าทายที่ได้นำเสนอเอาไว้
และนำอาสื่อและนวัตกรรมที่สร้างขึ้น
ไปใช้กับผู้เรียนโดยเปิดชัน้ เรียนผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) และเผยแพร่สื่อ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นกับเพื่อนครู เพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ รหัสวิชา อ31206 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นประโยชน์
แก่ครูผู้สอนและนักเรียนที่จะนำไปใช้
เพื่อพัฒนาความสามารถทักษะด้าน
การอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ
ในชั้นสูงต่อไป

การประเมิน
ตนเอง

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

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.5
ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนา เครื่องมือ 1. บันทึกข้อความการขอ
วัดและประเมินผลการ วัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา อนุมัติการใช้กำหนดการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ (อ31206) สอน (Course Syllabus)
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม
(หน้า.....................)
โดยได้มีการกำหนดเครื่องมือวัดผล
2. รายงานกำหนดการ
และประเมินผลทีส่ อดคล้องกับผลการ สอน (Course Syllabus)
เรียนรู้ การออกแบบเครื่องมือวัดผล
2.1 ข้อตกลงในการวัด
และประเมินผลไปใช้ประเมินตาม
และประเมินผล
สภาพจริง ประเมินผลเครื่องมือวัดผล (หน้า.....................)
และประเมินผล และนำผลการ
2.2 เกณฑ์นการวัดและ
ประเมินการใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
ต่าง ๆ
เครื่องมือและพัฒนานักเรียนระดับชัน้ (หน้า.....................)
มัธยมศึกษาที่ 4 ที่เรียนวิชา
3. บันทึกแผนการจัดการ
ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ (อ31206) เรียนรู้ (หน้า..................)
ตัวชี้วัดที่ 1.6
ข้าพเจ้าได้ ศึกษา วิเคราะห์
1. บันทึกข้อความการขอ
ศึกษา วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ รายวิชาและหน่วยการ
อนุมัติการใช้กำหนดการ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ สอน (Course Syllabus)
ปัญหา หรือพัฒนาการ รหัสวิชา อ31206 หน่วยที่ 4 Wild
2. รายงานกำหนดการ
เรียนรู้ (ต่อ)
Sport เรื่อง The X Games เพื่อ สอน (Course Syllabus)
แก้ปัญหาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ 3. รายงานการสร้างและ
ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับผลการ ผลิตสื่อนวัตกรรม
เรียนรู้ตามหลักสูตร บริบท ของ
เทคโนโลยี และแหล่ง
สถานศึกษาและนำผลมาใช้ในการ
เรียนรู้
แก้ปัญหาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ 4. รายงานการเข้าร่วม
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรม วิชาชีพ (PLC)
การเรียนการสอนเชิงรุกทั้งใน
5. รายงานการสอน
ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนออนไลน์ ออนไลน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
(หน้า.....................)
การจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

การประเมิน
ตนเอง

4

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

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.6
ข้าพเจ้าศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
1. บันทึกข้อความการขอ
ศึกษา วิเคราะห์ และ การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม อนุมัติการใช้กำหนดการ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข การฝึกทักษะการอ่านวิเคราห์
สอน (Course Syllabus)
ปัญหา หรือพัฒนาการ ภาษาอังกฤษ โดยริเริ่ม พัฒนา
2. รายงานกำหนดการ
เรียนรู้ (ต่อ)
กระบวนการสอน โดยได้นำเอาวิธีการ สอน (Course Syllabus)
สอนแบบใช้คำถาม (Questioning
3. รายงานการสร้างและ
Method) ไปออกแบบกิจกรรมการ
ผลิตสื่อนวัตกรรม
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เป็นสำคัญ
เทคโนโลยี และแหล่ง
(Active Learning) ในชั้นเรียน ซึ่ง
เรียนรู้
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
4. รายงานการเข้าร่วม
1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm Up) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
- ใช้คำถามนำเข้าสูบ่ ทเรียน วิชาชีพ (PLC)
โดยสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและ
5. รายงานการสอน
วัตถุประสงค์ของบทเรียน
ออนไลน์
อย่างมีหลักเกณฑ์
(หน้า.....................)
3. ขั้นสอน (Practice)
- ใช้คำถามในทุกขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และอาจจะ
สร้างคำถามใหม่ทนี่ อกเหนือจาก
คำถามที่เตรียมไว้ก็ได้อย่างเหมาะสม
กับเนื้อหาสาระและสถานการณ์นั้น ๆ
4. ขั้นวัดและประเมินผล
(Production)
- ใช้คำถามเพื่อการสรุป
บทเรียน
ข้าพเจ้าได้เผยแพรในเรื่องของศึกษา
วิเคราะห์ และ สังเคราะห์เพื่อ
แก้ปัญหา ด้วยการเป็นผู้นำในกลุ่ม
ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การประเมิน
ตนเอง

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

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.7
ข้าพเจ้า ริเริ่ม คิดค้น และ
1. แบบประเมินการสอน
จัดบรรยากาศที่
พัฒนาการจัด บรรยากาศ ที่เหมาะสม (PLC-04)
ส่งเสริมและพัฒนา
สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน 2. รายงานการสอน
ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมแทักษะ
ออนไลน์
การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธกี าร
3. รายงานการเข้าร่วม
สอนแบบการใช้คำถาม (Question
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
Method) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อ วิชาชีพ (PLC)
ส่งเสริมการเรียนรูท้ ักษะการอ่าน
(หน้า.....................)
วิเคราะห์ภาษา
อังกฤษ สร้างแรงบันดาลใจ และ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี
ข้าพเจ้าได้เผยแพร่การจัด
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วธิ ีการ
สอนแบบ กลุ่มสัมพันธ์ ผ่านกระบวน
การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.8
ข้าพเจ้าได้อบรมและพัฒนา
1. รายงานการเข้าร่วม
อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน โดยริเริ่ม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
คุณลักษณะที่ดีของ
คิดค้นและพัฒนาวิธีการอบรม และ
วิชาชีพ (PLC)
ผู้เรียน
พัฒนา คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์
รหัสวิชา อ31206 หน่วยที่ 4 Wild
Sport เรื่อง The X Games โดย

การประเมิน
ตนเอง

4

4

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้า |8
Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.8
คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็น 2. รายงานการประเมิน
อบรมและพัฒนา
รายบุคคล เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะที่ดีของ
คิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ โดยพัฒนา รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน
ผู้เรียน (ต่อ)
ผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่ดี โดยมี
วิเคราะห์ รหัสวิชา อ
การอบรมรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
31206
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 3. รูปถ่าย
ประสงค์ ตามรายวิชาและสถานศึกษา (หน้า.....................)
ข้าพเจ้าได้เผยแพร่การอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน โดย
ใช้วิธีการสอนแบบ กลุ่มสัมพันธ์
(Community Language Learning)
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 1. แบบ ปพ.5
จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูล 2. แบบบันทึกการ
ของผู้เรียนและ
เป็นปัจจุบัน ดังนี้
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
รายวิชา
1. แบบ ปพ.5
(หน้า.....................)
2. แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3. แบบบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียน
4. แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลสารสนเทศ
1. รายงานการประชุม
การดำเนินการตาม
เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล ตามที่
ผู้ปกครอง
ระบบ ดูแลช่วยเหลือ สถานศึกษากำหนด เพื่อจัดทำระบบ 2. รายงานการเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรายวิชา
3. รายงาน PLC
ภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ รหัสวิชา
อ31206 และประสานความมร่ วมมือ

การประเมิน
ตนเอง

4

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

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.2
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ 4. เกียรติบัตรการประกวด
การดำเนินการตาม
ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ระบบ ดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน
(หน้า.....................)
ผู้เรียน
ข้าพเจ้าริเริ่มจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดย
การบริหารจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ใน
วิชาภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ รหัส
วิชา
อ31206 หน่วยที่ 4 Wild Sport
เรื่อง The X Games โดยใช้รูปแบบ
การสอนออนไลน์ จัดตั้งกลุ่มไลน์
รายวิชาเพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนากิจกรรม การเรียนการสอน
ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผลงาน ในเรื่อง
ของการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ช่วยเหลือผู้เรียนทางด้านการเรียน
และผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทาง
การปฏิบัติงานวิชาการ วิชาการ และงานอื่น ๆ ของ
และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการ
สถานศึกษา
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
การพัฒนารูปแบบ แนวทางการ

การประเมิน
ตนเอง

4

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

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1. คำสั่งการพัฒนา
การปฏิบัติงานวิชาการ ดังนี้
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
และงานอื่น ๆ ของ
1. ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สถานศึกษา
งาน อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อ
2. คำสั่งการนิเทศภายใน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา
สถานศึกษา
3. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
2. ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สถานศึกษา
(PLC)
3. ร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 4. รูปถ่าย
คุณภาพสถานศึกษา
(หน้า.....................)
4. ร่วมกิจกรรมการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 2.4
ข้าพเจ้าได้ประสานความร่วมมือ 1. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การประสานความ
กับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง สถานประกอบการ เพื่อร่วมกัน
(PLC)
ภาคีเครือข่าย และหรือ แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
2. คำสั่งการประชุม
สถานประกอบการ
และพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
ผู้ปกครอง
1. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
2. ประสานความร่วมมือกับผูป้ กครอง
ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไข ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน
3. ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
1 ครั้ง/ภาคเรียน
3. จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ปกครองและภาคี เครือข่าย

การประเมิน
ตนเอง

4

4

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 2.4
1. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 3. รายงานการเข้าร่วม
การประสานความ
ทางวิชาชีพ (PLC)
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 2. ประสานความร่วมมือกับผูป้ กครอง วิชาชีพ (PLC)
ภาคีเครือข่าย และหรือ ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
4. รูปถ่าย
สถานประกอบการ
ประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไข ปัญหา (หน้า.....................)
และพัฒนาผู้เรียน
3. ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
1 ครั้ง/ภาคเรียน
3. จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ปกครองและภาคี เครือข่าย
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ข้าพเจ้าได้พฒ
ั นาตนเองอย่าง
1. รายงานการสร้างและ
พัฒนาตนเองอย่างเป็น ต่อเนื่องและเป็นระบบและต่อเนื่อง
ผลิตสื่อนวัตกรรม
ระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความรู้ทักษะ การใช้
เทคโนโลยี และแหล่ง
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา
เรียนรู้
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ใน 2. เกียรติบัตร
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน ซึง่ ได้นำมา 3. รูปถ่าย
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(หน้า.....................)
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์
รหัสวิชา อ31206 และนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นประเด็นท้า
ทายในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยนำความรู้ทไี่ ด้ไปปรับใช้ใน
การสร้างนวัตกรรม วิธีการสอน การ
ออกแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
กับการสอนการอ่านคิดวิเคราะห์
ภาษาอังกฤษ

การประเมิน
ตนเอง

4

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

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ข้าพเจ้าได้มสี ่วนร่วมและเป็นผู้นำ 1. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การมีส่วนร่วมในการ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง โดย สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการ ด้วยการเป็นผูน้ ำในกลุ่มชุมชนทาง
2. รายงาน PLC
จัดการเรียนรู้
วิชาชีพกลุ่มภาษาอังกฤษ ม.4 และเข้า 3. รูปถ่าย
ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
(หน้า.....................)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ และระดับโรงเรียน เพือ่ สร้าง
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิง
รุก (Active Learning) เพื่อพัฒนา
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยใช้วิธีการสอนแบบ กลุ่ม
สัมพันธ์ (Community Language
Learning) ในวิชาภาษาอังกฤษอ่าน
วิเคราะห์ รหัสวิชา อ31206 หน่วยที่
4 Wild Sport เรื่อง The X
Games สำหรับใช้แก้ปัญหาการอ่าน
คิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 3.3
ข้าพเจ้าได้พฒ
ั นารูปแบบการ
1. รายงานการสอน
การนำความรู้
จัดการเรียนรการสอนให้มีความ
ออนไลน์
ความสามารถทักษะที่ หลากหลายและผสมผสานให้มีความ 2. บทเรียนออนไลน์
ได้จากการพัฒนา
เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั โดย 3. รายงาน PLC
ตนเองและวิชาชีพมา ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
4. รูปถ่าย
ใช้ในการพัฒนาการ
ออนไลน์ และ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
(หน้า.....................)
จัดการเรียนรู้ การ
คือ บทเรียนออนไลน์ ให้สอดคล้องกับ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โดยพัฒนา
และการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้การอ่านคิด
นวัตกรรมการจัดการ วิเคราะห์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วธิ ีการ
เรียนรู้
สอนแบบ กลุ่มสัมพันธ์

การประเมิน
ตนเอง

4

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

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

การประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ข้าพเจ้าได้ดำเนินการพัฒนางาน
1. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
4
วิธีการดำเนินการ
การจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิด (PLC)
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือ 2. รายงาน PLC
มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งได้นำรูปแบบ 3. รายงานการสร้างและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ ผลิตสื่อนวัตกรรม
แก้ปัญหาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และแหล่ง
เพื่อการสื่อสาร มาเป็นประเด็นท้าทาย เรียนรู้
ในการพัฒนาผู้เรียน การใช้
4. รูปถ่าย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ (หน้า.....................)
ปฏิบัติ (5 ขั้น) ใช้กระบวนการมีส่วน
4
ร่วมของสมาชิก PLC ตาม Lesson
study มี 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน
(Plan) ปฏิบัติการสอน (Do) และ
ประเมิน/สะท้อนผลการสอน(See)
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สังเกตการณ์จัดกิจกรรม สัปดาห์ละ 1
ครั้ง เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เกิด
ประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียนและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

การประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 2.2
2.1 เชิงปริมาณ
1. รายงาน PLC
4
ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2. รายงานการสร้างและ
ผู้เรียนที่คาดหวัง
4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เกิดทักษะใน ผลิตสื่อนวัตกรรม
การอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้
โดยใช้วิธีการสอนแบบการใช้
4. รูปถ่าย
คาถาม (Question Method)
(หน้า.....................)
2.2 เชิงคุณภาพ
1. รายงาน PLC
4
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 2. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม
ที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
เทคโนโลยี และแหล่ง
กว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
และมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ใน 4. รูปถ่าย
(หน้า.....................)
ชีวิตประจำวัน แก้ปัญหาตาม

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ความสำเร็จของงานที่
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้รับ
ได้รับมอบหมายจาก
มอบหมายตามข้อตกลงตาม PA1/ส
ผู้บังคับบัญชา
กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผล
สำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนและเป็นไป
ตรามประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ดังปรากกฎตามบันทึก
หลักฐาน ร่องรอย ตามที่ได้รายงานใน
องค์ประกอบที่ 1

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

(ต่อ)
การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนและแสดงออก 1. คำสั่งการปฏิบัตงิ าน
4
ยึดมั่นในสถาบันหลัก ในความภูมิใจในการเป็นคนไทย โดย 2. รายงานผลการ
ของประเทศ อันได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญของชาติ
ปฏิบัติงาน
ชาติ ศาสนา
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ เข้า
3. รูปถ่าย
พระมหากษัตริย์
ร่วมวันสำคัญต่าง ๆ อันเป็นการเชิดชู (หน้า.....................)
และการปกครอง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัตติ น
ระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย วางตัว
อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นกลางทางการเมือง และปใช้สิทธิ์
ทรงเป็นประมุข
เลือกตั้งในทุก ๆ ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะครู 1. คำสั่งการปฏิบัตงิ าน
4
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้วยความ 2. รายงานผลการ
มีจิตสำนึกที่ดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่แสดงออกถึง
ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบต่อหน้าที่
พฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหา
3. รูปถ่าย
และต่อผู้เกี่ยวข้อง
ประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย (หน้า.....................)
ในฐานะข้าราชการครู ความรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว
และบุคลากรทางการ เต็มกำาลังความสามารถ และกล้า
ศึกษา
รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทัง้ พร้อมรับ
การตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ผู้เรียน
สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยคำนึงถึง
หลักสากลในการปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยีสอื่
สังคมอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3.3
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนโดยกล้ายืนหยัด
4
มีความกล้าคิด
ทำในสิง่ ที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้า
กล้าตัดสินใจ
คัดค้านในสิง่ ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม
กล้าแสดงออก
เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือ
และกระทำในสิง่ ที่
รายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อ
ถูกต้อง ชอบธรรม
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รบั ผิดชอบ
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย
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(ต่อ)
การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.4
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิหน้าทีโ่ ดยไม่แสวง 1. คำสั่งการปฏิบัตงิ าน
4
มีจิตอาสา จิต
หาประโยชน์โดยมิชอบจากตำแหน่ง 2. รายงานผลการ
สาธารณะ มุ่ง
หน้าที่ มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สิน ปฏิบัติงาน
ประโยชน์ส่วนรวม
บุคลากร และเวลาของหน่วยงาน ไม่ 3. รูปถ่าย
โดยไม่คำนึงถึง
แสดงพฤติการณ์อันเป็นการเอื้อ
(หน้า.....................)
ประโยชน์ส่วนตน
ประโยชน์โดยมิชอบต่อตนเองหรือ
หรือพวกพ้อง
พวกพ้อง ไม่ประกอบกิจการหรือเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน มีจิตบริการที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม
ตัวชี้วัดที่ 3.5
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 1. คำสั่งการปฏิบัตงิ าน
4
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รับผิดชอบ เพื่อให้งานที่ได้รับ
2. รายงานผลการ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มอบหมายบรรลุผลสำเร็จตาม
ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกำลัง
เป้าหมาย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3. รูปถ่าย
ความสามารถ
และประหยัด ให้บริการและอำนวย
(หน้า.....................)
โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ที่
การศึกษาเป็นสำคัญ เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ
มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักษา
และพัฒนามาตรฐานการทำงานที่ดี
รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบ
ชี้แจง และอธิบายเหตุผลให้แก่
ผู้ร่วมงานและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง และ
เชื่อมั่นในระบบการทำงานเป็นทีม
ตัวชี้วัดที่ 3.6
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนเองต่อนักเรียน
4
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความเที่ยงธรรม
ธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่นำ
ปฏิบัติ
ความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่ ความรัก
ความโกรธ ความกลัว ความหลง มาใช้
ในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง
ต่าง ๆ ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของ
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง

(ต่อ)
การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.6 (ต่อ)
ความแตกต่างในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา
4
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะ
ธรรมและไม่เลือก
ทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทาง
ปฏิบัติ
การเมือง
ตัวชี้วัดที่ 3.7
ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นข้าราชการครู 1. คำสั่งการปฏิบัตงิ าน
4
ดำรงตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีโดยน้อมนำพระบรมราโชวาท
2. รายงานผลการ
ที่ดีและรักษา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลัก ปฏิบัติงาน
ภาพลักษณ์ของ
คำสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชีพครู 3. รูปถ่าย
ข้าราชการครูและ
มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติ (หน้า.....................)
บุคลากร
หน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีใน
ทางการศึกษา
ระบอบประชาธิปไตย ด้วยการเคารพ
ต่อกฎหมาย และมีวินัย ไม่กระทำ
การใด ๆ อันอาจนำความเสื่อมเสียมา
สู่ทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 3.8
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนเป็นข้าราชการ 1. คำสั่งการปฏิบัตงิ าน
4
เคารพศักดิ์ศรีความ
ครูโดยนำความรู้ที่มีได้ออกแบบการ 2. รายงานผลการ
เป็นมนุษย์ คำนึงถึง
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยความ ปฏิบัติงาน
สิทธิเด็ก และยอมรับ เสมอภาค โดยคำถึงความแตกต่าง
3. รูปถ่าย
ความแตกต่างของ
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และยึดมั่น (หน้า.....................)
บุคคล
ตั้งใจในการปฏิบัติการสอนให้เกิด
ความเสมอภาคกับผู้เรียนทุกคน
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผู้เรียนเพื่อ
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เท่าเทียมกัน ใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลายในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พฒ
ั นา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.9
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 1. คำสั่งการปฏิบัตงิ าน
4
ยึดถือและปฏิบัตติ าม วิชาชีพครู โดยประฤติตนเหมาะสมกับ 2. รายงานผลการ
จรรยาบรรณของ
สถานภาพและเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ
มีความรักศรัทธาและชื่นชมในวิชาชีพ 3. รูปถ่าย (หน้า...............)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห น ้ า | 18
Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง

(ต่อ)
การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.9
ครู อุทิศตนต่อวิชาชีพ มีความรักและ
ยึดถือและปฏิบัตติ าม เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม
จรรยาบรรณของ
ให้กำลังใจลูกศิษย์ตามบทบาทหน้าที่
วิชาชีพ
โดยเสมอกัน เป็นแบบอย่างที่ดแี ก่
ศิษย์ ทั้งกาย วาจา และจิตใจ
ตัวชี้วัดที่ 3.10
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 1. คำสั่งการปฏิบัตงิ าน
4
มีวินัยและการรักษา
โดยเป็นผู้ที่มีวินยั ในตนเอง ยอมรับ
2. รายงานผลการ
วินัย
และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ปฏิบัติงาน
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดี
3. รูปถ่าย
งามของสังคม รักษาและเสริมสร้าง
(หน้า.....................)
ระเบียบวินยั ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
เป็นคนตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาใน
แก่ทางราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่
มีประโยชน์ทบั ซ้อน รักความสามัคคี
มีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็น
แบบอย่างในการดำเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ยึดมัน่ ใน
หลักนิติธรรม ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง

(ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงาน
( นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห น ้ า | 19
Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- บันทึกข้อความการขออนุมัติการใช้กำหนดการสอน (Course Syllabus)
- รายงานกำหนดการสอน (Course Syllabus)
- บันทึกข้อความการขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมชุมชนทางวิชาชีพ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคารเรียน3
- ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคารชั่วคราว

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ น.พ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 2 มีนาคม2565
ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห น ้ า | 27
Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง

แบบคาร้องขอจัดตั้งกลุม่ ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาการ (PLC-01)
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แบบบันทึกการค้นหาปัญหา วิเคราะห์สิ่งที่ตอ้ งการพัฒนา (PLC-02)

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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แบบบันทึกการออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้/กิจกรรม/นวัตกรรม (PLC-03)
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แบบบันทึกจัดการเรี ยนรู ้/กิจกรรม/นวัตกรรมในห้องเรี ยนจริ ง (PLC-04)
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แบบบันทึกการประเมินผลสะท้อนการเรี ยนรู ้/กิจกรรม/นวัตกรรม (PLC-05)
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แบบบันทึกสรุ ปผลการจัดการเรี ยนรู ้/กิจกรรม/นวัตกรรมและเผยแพร่ (PLC-06)

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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แบบข้ อตกลงในการพัฒนางาน (PA1/ส)

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ อ31206
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การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษา วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
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ภาพประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
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ภาพประกอบกิจกรรมการเข้ าร่ วมอบรม ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ภาพประกอบกิจกรรมการปฏิบัติหน้ าที่เวรประจาวัน และเวรวันหยุดราชการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ภาพประกอบกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
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ใบเกียรติบตั ร
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การบริ จาคเงินเพือ่ ประโยชน์ส่วนรวมและทุนการศึกษา

