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รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
รอบประเมินครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

นายจักรพงษ์ แทบทาม
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ที่ ....................................................... วันที.่ ..............................................................
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน....1....ชุด
ด้ ว ยข้ า พเจ้ า นายจั ก รพงษ์ แทบทาม ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะ ครู ช านาญการ
ได้รายงานผลการปฏิบั ติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง รอบการประเมิน
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ดาเนินการรวบรวมเอกสาร ร่องรอย และหลักฐานต่าง ๆ ตามองค์
ประกอบของการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.............................................................
(นายจักรพงษ์ แทบทาม)
ตาแหน่ง ครู วิทยะฐานะครูชานาญการ

คานา
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ
ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง ของครู
วิทยฐานะ ครูชานาญการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบการประเมิน ครั้งที่
1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ผู้จัดทาได้รวบรวม ร่องรอย เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานตาแหน่ง ซึง่ สามารถนาผลการดาเนินงานไปจัดทาการประเมินคุณภาพภายในและสรุป
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในสังคมได้
ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม
ข้อมูลที่ได้จากผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการการในครั้งนี้ ผู้จัดทา
จะได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป

จักรพงษ์ แทบทาม
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

คาชี้แจง
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ เป็นเอกสาร
ประกอบการสรุปผลการปฏิบัติงาน ของครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
2. องค์ประกอบที่ 1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง
(80 คะแนน) ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การปฏิบัติงานตามข้อตกลงของการพัฒนางานของข้าราชการครู (PA1/ส) ซึง่
ประดอบด้วย 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด (ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ 4 ตัวชี้วัด และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3 ตัวชี้วัด) 60 คะแนน
ตอนที่ 2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 20 คะแนน
3. องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน
4. องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน

สารบัญ
เรื่อง

หน้า
คานา
คาชี้แจง
สารบัญ
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง.......... 1
ข้อมูลของผู้รับการประเมิน................................................................................. 1
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง.............................................................................................................. 2
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา.............. 12
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ.................................................................... 13
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 ิงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
(ทุกสังกัด)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน
 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
 ขั้นที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)
ชื่อผู้รับการประเมิน
ชื่อ นายจักรพงษ์
สกุล แทบทาม
ตาแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชานาญการ เงินเดือน 31,340
สถานศึกษา
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สอนระดับชั้น ม.6
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ชั่วโมงการสอน
25
จานวนวันลาในรอบการประเมิน .............5.......................วัน ประกอบด้วย
1) ลาป่วย
จานวน …1.….. ครั้ง …5…….. วัน
2) ลากิจ
จานวน .......... ครั้ง ……… วัน
3) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................... จำนวน ……… ครั้ง ...........วัน
ตอนที่ 1 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตาแหน่ง (60 คะแนน)
ข้าพเจ้านายจักรพงษ์ แทบทามตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ ได้แสดงเจตจานงใน
แบบข้อตกลงในการพัฒนางานสายครูผู้สอน (วPA 1/ส) กับผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ตามมาตรฐานและ
วิทยฐานะที่ดารงอยู่ในปัจจุบัน นั้น
ข้าพเจ้าจึงได้รายงานผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31
มีนาคม 2565) ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนาจัดทา
1. บันทึกข้อความการขอ
สร้างและหรือพัฒนา รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
อนุมัติการใช้กาหนดการ
หลักสูตร
(ท33102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้
สอน (Course Syllabus)
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตาม
2. รายงานกาหนดการ
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา
สอน (Course Syllabus)
2564 บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน
และท้องถิ่น โดยได้ริเริ่ม พัฒนา
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาไทยพืน้ ฐาน รหัสวิชา ท33102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 5 หน่วย
การเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 รู้รักษ์ภาษา
หน่วยที่ 2 พัฒนาการอ่าน
หน่วยที่ 3 มาตรฐานงานเขียน
หน่วยที่ 4 สาเนียงถ้อยวจี
หน่วยที่ 5 วรรณคดีวิจักษ์
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา
2564 สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหา ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตาม
ศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้สูงขึ้น
โดยนาหน่วยการเรียนรู้
ที่ออกแบบไปเผยแพร่กับเพื่อครูเพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร

การประเมิน
ตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 1.2
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น การ
1. การออกแบบหน่วยการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เรียนรู้
ภาษา ไทยพืน้ ฐาน (ท33102) โดย
2. แผนการจัดการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จานวน 5 หน่วย
และได้นาแต่ละหน่วยมาออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ (Active Learning)

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.2
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
ออกแบบการจัดการ
คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะ
เรียนรู้ (ต่อ)
อันพึงประสงค์ และได้นาเอาแผน
จัดการเรียนรู้ที่ริเริ่ม คิดค้น ออกแบบ
เผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC)
ตัวชี้วัดที่ 1.3
ข้าพเจ้าได้ริเริ่มคิดค้น และ
1. บันทึกแผนการจัดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย เรียนรู้
นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบ 2. การออกแบบหน่วยการ
การจัดการเรียนรู้ไว้มาจัดกิจกรรมการ เรียนรู้
เรียนรูก้ ับผู้เรียน และได้เปิดชัน้ เรียน 3. รายงานการเปิดชั้น
เพื่อรับการนิเทศการสอนด้วย
เรียน PLC
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาพ (PLC) โดยการอัดคลิปวิธีการ
สอนลงในยูทูปเพื่อให้นกั เรี ยน
สามารถเรี ยนและทบทวนความรู ้ได้
ตลอดเวลา
ตัวชี้วัดที่ 1.4
ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น และ
1. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

การประเมิน
ตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้

วิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน รหัสวิชา ท
33102ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกทักษะด้าน
การอ่านภาษาไทยเพื่อสรุปใจความ
สาคัญ ตามประเด็นท้าทายทีไ่ ด้
นาเสนอเอาไว้ และนาเอาสื่อและ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้กับผู้เรียน
โดยเปิดชัน้ เรียนผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) และเผยแพร่สื่อและนวัตกรรม
ที่สร้างขึ้นกับเพื่อครูในกลุ่มสาระ

เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้
2. รายงานการเปิดชั้น
เรียน PLC

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.4
การเรียนรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ ีใน
สร้างและหรือพัฒนา การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ
สื่อ นวัตกรรม
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีและแหล่ง รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท
เรียนรู้ (ต่อ)
33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพือ่ เป็น
ประโยชน์แก่ครูผู้สอนและนักเรียนที่
จะนาไปใช้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทักษะด้านการอ่านสรุปใจความสาคัญ
ในชั้นสูงต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 1.5
ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนา เครื่องมือ
วัดและประเมินผลการ วัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา
เรียนรู้
ภาษาไทยพืน้ ฐาน รหัสวิชา ท33102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม โดยได้มีการ
กาหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ การ

1. บันทึกข้อความการขอ
อนุมัติการใช้กาหนดการ
สอน (Course Syllabus)
2. รายงานกาหนดการ
สอน (Course Syllabus)
2.1 ข้อตกลงในการวัด
และประเมินผล

การประเมิน
ตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ออกแบบเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลไปใช้ประเมินตามสภาพ
จริง ประเมินผลเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล และนาผลการประเมิน
การใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือและ
พัฒนานักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาที่
6 ที่เรียนวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน (ท
33102)
ตัวชี้วัดที่ 1.6
ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาการ
เรียนรู้

2.2 เกณฑ์นการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ต่าง ๆ
3. บันทึกแผนการจัดการ
เรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ ศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ รายวิชาและหน่วยการ
เรียนรูรายวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน รหัส
วิชา ท33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยที่ 2 (Comprehension) เพื่อ
แกปญหาทักษะการสรุปใจความ
สาคัญด้วยบทเพลง

1. บันทึกข้อความการขอ
อนุมัติการใช้กาหนดการ
สอน (Course Syllabus)
2. รายงานกาหนดการ
สอน (Course Syllabus)

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.6
ใหสอดคลองกับผลการเรียนรู ตาม 3. รายงานการสร้างและ
ศึกษา วิเคราะห์ และ หลักสูตร บริบท ของสถานศึกษาและ ผลิตสื่อนวัตกรรม
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข นาผลมาใชในการแกปญหาการอ่าน เทคโนโลยี และแหล่ง
ปัญหา หรือพัฒนาการ สรุปใจความสาคัญของนักเรียน
เรียนรู้
เรียนรู้ (ต่อ)
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
4. รายงานการเข้าร่วม
โดยการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
เชิงรุกทั้งในหองเรียนปกติ และหอง
วิชาชีพ (PLC)
เรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ 5. รายงานการสอน
จัดการเรียนรูใหสูงขึ้น
ออนไลน์

การประเมิน
ตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้า |6
Self-Assessment Report: SAR ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นายจักรพงษ์ แทบทาม

ตัวชี้วัดที่ 1.7
จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 1.8
อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน

ข้าพเจ้า ริเริ่ม คิดคน และ
พัฒนาการจัด บรรยากาศ ที่เหมาะสม
สอดคลองกับความแตกต่างผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถแกปญหาทักษะ
การอ่านสรุปใจความสาคัญด้วยบท
เพลงโดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนสอน
เพื่อนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 เพื่อส่งเสริมการเรียนรูท้ ักษะการ
อ่านสรุปใจความสาคัญและ สร้างแรง
บันดาลใจ พัฒนาผู้เรียนใหเกิด
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะ
การ ทางาน ทักษะ การเรียนรู และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี
ข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหา
ทักษะการอ่านสรุปใจความสาคัญให้
สะอาด สว่าง สงบ เหมาะแก่การ
เรียนหนังสือ
ข้าพเจ้าได้อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน โดยริเริ่ม
คิดค้นและพัฒนาวิธีการอบรม และ
พัฒนา คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท
33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่
2 โดยคานึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อแกปญหา
ทักษะการอ่านสรุปใจความสาคัญด้วย
บทเพลง โดยพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณลักษณะที่ดี โดยมีการอบรมรมบ่ม
นิสัยให้ผเู้ รียนมี คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ตาม
รายวิชาและสถานศึกษา

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

1. รายงานการเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
2. รายงานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ท33102
3. รูปถ่าย

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ข้าพเจ้าได้จัดทาข้อมูลสารสนเทศ 1. แบบ ปพ.5
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูล 2. แบบบันทึกการ
ของผู้เรียนและ
เป็นปจจุบัน ดังนี้
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
รายวิชา
1. แบบ ปพ.5
2. แบบบันทึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
3. แบบบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียน
4. แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ข้าพเจ้าใชข้อมูลสารสนเทศ
1. รายงานการประชุม
การดาเนินการตาม
เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล ตามที่
ผู้ปกครอง
ระบบ ดูแลช่วยเหลือ สถานศึกษากาหนด เพื่อจัดทาระบบ 2. รายงานการเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประสาน 3. รายงาน PLC
ความมร่วมมือกับผู้มีสวนเกี่ยวของ
4. เกียรติบัตรการประกวด
เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาผู้เรียน
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ข้าพเจ้าริเริ่มจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรคด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยจัด
กิจกรรม คือ การบริหารจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19 โดยใช้รูปแบบ การสอน
ทางไกลผ่านไลน์ Googel MEET การ
พัฒนาการสอนภาษาไทย ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ (Active Learning)

การประเมิน
ตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 2.2
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสรุป
การดาเนินการตาม
ใจความสาคัญ ในรายวิชาภาษาไทย
ระบบ ดูแลช่วยเหลือ พื้นฐาน รหัสวิชา ท33102 ชั้น
ผู้เรียน (ต่อ)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 2
ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผลงานคลิป
การสอน ในยูทปู เพื่อช่วยเหลือ
ผู้เรียนทางด้านการเรียนได้เรียนรู้
ตลอดเวลา และผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทาง
1. คาสั่งการพัฒนา
การปฏิบัติงานวิชาการ วิชาการ และงานอื่น ๆ ของ
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการ เรียนรู้ภาษาไทย
สถานศึกษา
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
2. คาสั่งการนิเทศภายใน
การพัฒนารูปแบบ แนวทางการ
สถานศึกษา
ดาเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. คาสั่งการเข้าร่วมชุมชน
ดังนี้
การเรียนรูท้ างวิชาชีพ
1. ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และ
(PLC)
งาน อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อ
4. รูปถ่าย
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3. ร่วมกิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
4. ร่วมกิจกรรมการนิเทศการจัดการ
เรียนรการสอน

การประเมิน
ตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 2.4
ข้าพเจ้าได้ประสานความร่วมมือ 1. คาสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การประสานความ
กับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก
(PLC)
ภาคีเครือข่าย และหรือ ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและ 2. คาสั่งการประชุม
สถานประกอบการ
พัฒนาผู้เรียน ดังนี้
ผู้ปกครอง
1. การมีสวนร่วมในชุมชนการเรียนรู 3. รายงานการเข้าร่วม
ทางวิชาชีพ (PLC)
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
2. ประสานความร่วมมือกับผูป้ กครอง วิชาชีพ (PLC)
ภาคีเครือข่าย และหรือ
4. รูปถ่าย
สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแกไข
ปญหาและพัฒนาผู้เรียน
3. ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
1 ครั้ง/ภาคเรียน
3. จัดใหมีชองทางในการ ติดตอสื่อ
สารกับผูป้ กครองและภาคี เครือข่าย
เป็นตน
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 ได้นามา 3. รูปถ่าย
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท
33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านสรุป
ใจความสาคัญด้วยบทเพลง ซึ่งเป็น

การประเมิน
ตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ประเด็นท้าทายในการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยนาความรูท้ ี่ได้
ไปปรับใช้ในการสร้างนวัตกรรม
วิธีการสอน การออกแบบกิจกรรมให้มี
ความเหมาะสมกับการสอนการอ่าน
ภาษาไทย
(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ข้าพเจ้าได้มสี วนร่วมในการ
1. คาสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การมีส่วนร่วมในการ แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ โดย
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง สรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ด้วย (PLC)
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการ การเข้าร่วมกลุ่มชุมชนทางวิชาชีพกลุ่ม 2. รายงาน PLC
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย ม.6 และเข้าร่วมเวที
3. รูปถ่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และระดับ
โรงเรียน เพื่อสร้างนวัตกรรมสาหรับ
กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
สรุปใจความสาคัญ ในรายวิชา
ภาษาไทยพืน้ ฐาน รหัสวิชา ท33102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 3.3
ข้าพเจ้าได้พฒ
ั นารูปแบบการ
1. รายงานการสอน
การนาความรู้
จัดการเรียนรการสอนให้มีความ
ออนไลน์
ความสามารถทักษะที่ หลากหลายและผสมผสานให้มีความ 2. บทเรียนออนไลน์
ได้จากการพัฒนา
เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั โดย 3. รายงาน PLC
ตนเองและวิชาชีพมา ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
4. รูปถ่าย
ใช้ในการพัฒนาการ
ออนไลน์ ด้วย Google Meet และ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ คือ บทเรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ออนไลน์ ใหสอดคลองกับกิจกรรมการ

การประเมิน
ตนเอง
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และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้

เรียนรูเ โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ลงในยูทปู เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
ได้ตลอดเวลาพื่อใชแกปัญหาการอ่าน
สรุปใจความสาคัญของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

การประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 2 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ข้าพเจ้าได้ดาเนินการพัฒนางาน
1. คาสั่งการเข้าร่วมชุมชน
วิธีการดาเนินการ
การจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิด (PLC)
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือ 2. รายงาน PLC
มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งได้นาปัญหา
3. รายงานการสร้างและ
เกี่ยวกับทักษะการอ่านสรุปใจความ ผลิตสื่อนวัตกรรม
สาคัญ มาเป็นประเด็นท้าทายในการ เทคโนโลยี และแหล่ง
พัฒนาผู้เรียน การใช้กระบวนการ เรียนรู้
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ (5
4. รูปถ่าย
ขั้น) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก PLC ตาม Lesson study มี
3 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan)
ปฏิบัติการสอน (Do) และประเมิน/
สะท้อนผลการสอน(See) ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตการณ์จัด
กิจกรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้เกิดประโยชน์
โดยตรงกับผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพอย่างเต็มตามศักยภาพ

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

การประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 2 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 2.2
2.1 เชิงปริมาณ
1. รายงาน PLC
ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2. รายงานการสร้างและ
ผู้เรียนที่คาดหวัง
6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เกิดทักษะ
ผลิตสื่อนวัตกรรม
การอ่านสรุปใจความสาคัญด้วยบท
เทคโนโลยี และแหล่ง
เพลง
เรียนรู้
4. รูปถ่าย
2.2 เชิงคุณภาพ
1. รายงาน PLC
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 2. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม
ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
เทคโนโลยี และแหล่ง
กว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
เรียนรู้
และมีทักษะการอ่านสรุปใจความ
สาคัญจับใจ และ ตีความ สามารถ 4. รูปถ่าย

นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน แก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ความสาเร็จของงานที่
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
ได้รับมอบหมายจาก
มอบหมายตามข้อตกลงตาม PA1/ส
ผู้บังคับบัญชา
กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผล
สาเร็จในการพัฒนาผู้เรียนและเป็นไป
ตรามประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ดังปรากกฎตามบันทึก
หลักฐาน ร่องรอย ตามที่ได้รายงานใน
องค์ประกอบที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(ต่อ)
การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนและแสดงออก 1. คาสั่งการปฏิบัตงิ าน
ยึดมั่นในสถาบันหลัก ในความภูมิใจในการเป็นคนไทย โดย 2. รายงานผลการ
ของประเทศ อันได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรมที่สาคัญของชาติ
ปฏิบัติงาน
ชาติ ศาสนา
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ เข้า
3. รูปถ่าย
พระมหากษัตริย์
ร่วมวันสาคัญต่าง ๆ อันเป็นการเชิดชู
และการปกครอง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัตติ น
ระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย วางตัว
อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นกลางทางการเมือง และปใช้สิทธิ์
ทรงเป็นประมุข
เลือกตั้งในทุก ๆ ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะครู 1. คาสั่งการปฏิบัตงิ าน
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้วยความ 2. รายงานผลการ
มีจิตสานึกที่ดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่แสดงออกถึง
ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบต่อหน้าที่
พฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหา
3. รูปถ่าย
และต่อผู้เกี่ยวข้อง
ประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ในฐานะข้าราชการครู ความรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว
และบุคลากรทางการ เต็มกาาลังความสามารถ และกล้า
ศึกษา
รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทัง้ พร้อมรับ
การตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ผู้เรียน
สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึง
หลักสากลในการปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยีสอื่
สังคมอย่างเหมาะสม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย
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ตัวชี้วัดที่ 3.3
มีความกล้าคิด
กล้าตัดสินใจ
กล้าแสดงออก
และกระทาในสิง่ ที่
ถูกต้อง ชอบธรรม

ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนโดยกล้ายืนหยัด
ทาในสิง่ ที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้า
คัดค้านในสิง่ ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม
เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือ
รายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รบั ผิดชอบ
โดยไม่ปล่อยปละละเลย และให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกละเมิดหรือ
ได้รับการปฏิบัติทไี่ ม่เป็นธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3.4
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิหน้าทีโ่ ดยไม่
มีจิตอาสา จิต
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
สาธารณะ มุ่ง
ตาแหน่งหน้าที่ มีจิตสานึกในการใช้
ประโยชน์ส่วนรวม
ทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของ
โดยไม่คานึงถึง
หน่วยงาน ไม่แสดงพฤติการณ์อันเป็น
ประโยชน์ส่วนตน
การเอื้อประโยชน์โดยมิชอบต่อตนเอง
หรือพวกพ้อง
หรือพวกพ้อง ไม่ประกอบกิจการหรือ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน มีจิตบริการที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม
ตัวชี้วัดที่ 3.5
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รับผิดชอบ เพื่อให้งานที่ได้รับ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มอบหมายบรรลุผลสาเร็จตาม
อย่างเต็มกาลัง
เป้าหมาย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ความสามารถ
และประหยัด ให้บริการและอานวย
โดยคานึงถึงคุณภาพ ความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ที่
การศึกษาเป็นสาคัญ เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ
มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักษา
และพัฒนามาตรฐานการทางานที่ดี
รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบ
ชี้แจง และอธิบายเหตุผลให้แก่
ผู้ร่วมงานและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง และ
เชื่อมั่นในระบบการทางานเป็นทีม

1. คาสั่งการปฏิบัตงิ าน
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
3. รูปถ่าย
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(ต่อ)
การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.6
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนเองต่อนักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความเที่ยงธรรม
ธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่นา
ปฏิบัติ
ความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่ ความรัก
ความโกรธ ความกลัว ความหลง มาใช้
ในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง
ต่าง ๆ ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของ
ความแตกต่างในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา
เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทาง
การเมือง
ตัวชี้วัดที่ 3.7
ข้าพเจ้าดารงตนเป็นข้าราชการครู 1. คาสั่งการปฏิบัตงิ าน
ดารงตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีโดยน้อมนาพระบรมราโชวาท
2. รายงานผลการ
ที่ดีและรักษา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลัก ปฏิบัติงาน
ภาพลักษณ์ของ
คาสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชีพครู 3. รูปถ่าย
ข้าราชการครูและ
มาใช้ในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติ
บุคลากร
หน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีใน
ทางการศึกษา
ระบอบประชาธิปไตย ด้วยการเคารพ
ต่อกฎหมาย และมีวินัย ไม่กระทา
การใด ๆ อันอาจนาความเสื่อมเสียมา
สู่ทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 3.8
ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนเป็นข้าราชการ 1. คาสั่งการปฏิบัตงิ าน
เคารพศักดิ์ศรีความ
ครูโดยนาความรู้ที่มีได้ออกแบบการ 2. รายงานผลการ
เป็นมนุษย์ คานึงถึง
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยความ ปฏิบัติงาน
สิทธิเด็ก และยอมรับ เสมอภาค โดยคาถึงความแตกต่าง
3. รูปถ่าย
ความแตกต่างของ
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และยึดมั่น
บุคคล
ตั้งใจในการปฏิบัติการสอนให้เกิด
ความเสมอภาคกับผู้เรียนทุกคน
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผู้เรียนเพื่อ
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย
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การแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เท่าเทียมกัน ใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลายในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พฒ
ั นา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
(ต่อ)
การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.9
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตาม
1. คาสั่งการปฏิบัตงิ าน
ยึดถือและปฏิบัตติ าม จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยประฤติตน 2. รายงานผลการ
จรรยาบรรณของ
เหมาะสมกับสถานภาพและเป็น
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ
แบบอย่างที่ดี มีความรักศรัทธาและ 3. รูปถ่าย
ชื่นชมในวิชาชีพครู อุทิศตนต่อวิชาชีพ
มีความรักและเมตตา เอาใจใส่
ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจลูกศิษย์
ตามบทบาทหน้าทีโ่ ดยเสมอกัน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งกาย วาจา
และจิตใจ
ตัวชี้วัดที่ 3.10
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 1. คาสั่งการปฏิบัตงิ าน
มีวินัยและการรักษา
โดยเป็นผู้ที่มีวินยั ในตนเอง ยอมรับ
2. รายงานผลการ
วินัย
และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ปฏิบัติงาน
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดี
3. รูปถ่าย
งามของสังคม รักษาและเสริมสร้าง
ระเบียบวินยั ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
เป็นคนตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาใน
แก่ทางราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่
มีประโยชน์ทบั ซ้อน รักความสามัคคี
มีน้าใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็น
แบบอย่างในการดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ยึดมัน่ ใน
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานร่องรอย
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หลักนิติธรรม ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง

(ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงาน
( นายจักรพงษ์ แทบทาม )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก
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