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รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
รอบประเมินครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

นางเพียร ประจันศรี
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ที่ ....................................................... วันที่...............................................................
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน....1....ชุด
ด้วยข้าพเจ้า นางเพียร ประจันศรี ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ ได้
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ดาเนินการรวบรวมเอกสาร ร่องรอย และหลักฐานต่าง ๆ ตามองค์
ประกอบของการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.............................................................
(นางเพียร ประจันศรี)
ตาแหน่ง ครู

คานา
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการพิจาณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(ว23/2564) รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ซึ่งผู้ขอรับการ
ประเมินได้เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูล นาเสนอผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
และผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ รวมทั้งงานหน้าที่
อื่นที่ได้รับมอบหมายในด้านปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งผลงานที่ปรากฏต่อการจัด
การศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการการในครั้งนี้ ผู้จัดทา
จะได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป
ผู้จัดทาได้รวบรวม ร่องรอย เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานตาแหน่ง ซึ่งสามารถนาผลการดาเนินงานไปจัดทาการประเมินคุณภาพภายในและสรุป
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในสังคมได้
ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ขอขอบคุณผู้อานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียน ที่ได้ร่วมกันรับผิดชอบในงานหน้าที่ของตนและได้ร่วม
คิด ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการและร่วมประเมินผล เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ทาให้การดาเนินงานในโรงเรียนประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายและขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ทา
ให้เอกสารฉบับนี้สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี

นางเพียร ประจันศรี
ตาแหน่ง ครู

คาชี้แจง
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ เป็นเอกสาร
ประกอบการสรุปผลการปฏิบัติงาน ของครู ประกอบด้วย
1. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
2. องค์ประกอบที่ 1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง
(80 คะแนน) ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การปฏิบัติงานตามข้อตกลงของการพัฒนางานของข้าราชการครู (PA1/ส) ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด (ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ 4 ตัวชี้วัด และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3 ตัวชี้วัด) 60 คะแนน
ตอนที่ 2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานทีเ่ สนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
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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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู ยังไม่มีวิทยฐานะ
(ทุกสังกัด)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน
 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
 ขั้นที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)
ชื่อผู้รับการประเมิน
ชื่อ
นางเพียร
สกุล
ประจันศรี
ตาแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
เงินเดือน 53,350
เงินประจาตาแหน่ง
11,200
สถานศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม
สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
วิชา คณิตศาสตร์
ชั่วโมงการสอน
17
ชั่วโมง
จานวนวันลาในรอบการประเมิน .................2..................วัน ประกอบด้วย
1) ลาป่วย
จานวน …1.….. ครั้ง ……1….. วัน
2) ลากิจ
จานวน .....1..... ครั้ง …1…… วัน
3) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................... จานวน ……… ครั้ง ...........วัน

ตอนที่ 1 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตาแหน่ง (60 คะแนน)
ข้าพเจ้านางเพียร ประจันศรี ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ ได้แสดงเจตจานง
ในแบบข้อตกลงในการพัฒนางานสายครูผู้สอน (วPA 1/ส) กับผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ
2565 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้า
ศึกษา และวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษาและจัดทาหลักสูตรสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ตารางวิเคราะห์
คู่มือครู เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ ศึกษาเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ วิธีสอน รูปแบบการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และประเมิน
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ กาหนดการสอนคาสั่ง
ปฏิบัติหน้าที่สอน รายงานประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา จัดทาคาสั่งบริหารหลักสูตร เพื่อนาผล
มาใช้พัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้อง ถิ่น
และสามาร แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้ต่อไป
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนาจัดทา
1. บันทึกข้อความการขอ
สร้างและหรือพัฒนา รายวิชาคณิตศาสตร์(ค32102)
อนุมัติการใช้กาหนดการ
หลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สอน (Course Syllabus)
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตาม
2. รายงานกาหนดการ
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา
สอน (Course Syllabus)
2564 บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน (หน้า.....................)
และท้องถิ่น โดยได้ริเริ่ม พัฒนา
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์(ค32102) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 3 หน่วย
การเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 จานวนเชิงซ้อน
หน่วยที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น
หน่วยที่ 3 ความน่าจะเป็น
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา
2564 สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหา ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตาม
ศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้สูงขึ้น โดยนาหน่วยการเรียนรู้
ที่ออกแบบไปเผยแพร่กับเพื่อครูเพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 1.2
ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น การ
1. การออกแบบหน่วยการ
ออกแบบการจัดการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 เรียนรู้
เรียนรู้
ความน่าจะเป็น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
2. แผนการจัดการเรียนรู้
สาคัญ จานวน 5 หน่วย และได้นาแต่ (หน้า.....................)
ละหน่วยมาออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Active
Learning)
(ต่อ)

การประเมิน
ตนเอง

3

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

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

การประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.2
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
ออกแบบการจัดการ
คุณลักษณะประจาวิชา คุณลักษณะ
เรียนรู้ (ต่อ)
อันพึงประสงค์ และได้นาเอาแผน
จัดการเรียนรู้ที่ริเริ่ม คิดค้น ออกแบบ
เผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC)
ตัวชี้วัดที่ 1.3
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 1.4
สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ริเริ่มคิดค้น และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ไว้มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับผู้เรียน และได้เปิดชั้นเรียน
เพื่อรับการนิเทศการสอนด้วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง ความน่าจะเป็น สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
รูปแบบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ (Constructivism) ที่เน้น
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active
Learning รายวิชาคณิตศาสตร์
(ค32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการฝึก
ทักษะอ่านคิดวิเคราะห์ ตามประเด็น
ท้าทายที่ได้นาเสนอเอาไว้ และนาอา
สื่อและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้กับ
ผู้เรียนโดยเปิดชั้นเรียนผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) และเผยแพร่สื่อ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นกับเพื่อนครู

1. บันทึกแผนการจัดการ
เรียนรู้
2. การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้
3. รายงานการเปิดชั้น
เรียน PLC
(หน้า.....................)
1. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้
2. รายงานการเปิดชั้น
เรียน PLC
(หน้า.....................)

3

4
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(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

การประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.4
การเรียนรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีใน
สร้างและหรือพัฒนา การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ
สื่อ นวัตกรรม
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีและแหล่ง รายวิชาคณิตศาสตร์ (ค32102) ชั้น
เรียนรู้ (ต่อ)
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นประโยชน์
แก่ครูผู้สอนและนักเรียนที่จะนาไปใช้
เพื่อพัฒนาความสามารถทักษะด้าน
การอ่านคิดวิเคราะห์ในชั้นสูงต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 1.5
ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนา เครื่องมือ
วัดและประเมินผลการ วัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ค32102) ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม โดยได้มีการ
กาหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ การ
ออกแบบเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลไปใช้ประเมินตามสภาพ
จริง ประเมินผลเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล และนาผลการประเมิน
การใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือและ
พัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่
5 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ค32102)

1. บันทึกข้อความการขอ
อนุมัติการใช้กาหนดการ
สอน (Course Syllabus)
(หน้า.....................)
2. รายงานกาหนดการ
สอน (Course Syllabus)
2.1 ข้อตกลงในการวัด
และประเมินผล
(หน้า.....................)
2.2 เกณฑ์นการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ต่าง ๆ
(หน้า.....................)
3. บันทึกแผนการจัดการ
เรียนรู้
(หน้า.....................)
ตัวชี้วัดที่ 1.6
ข้าพเจ้าได้ ศึกษา วิเคราะห์
1. บันทึกข้อความการขอ
ศึกษา วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ รายวิชาและหน่วยการ
อนุมัติการใช้กาหนดการ
สังเคราะห์ เพือ่ แก้ไข เรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค32102 สอน (Course Syllabus)
ปัญหา หรือพัฒนาการ หน่วยที่ 3 (ความน่าจะเป็น)
2. รายงานกาหนดการ
เรียนรู้
สอน (Course Syllabus)
(ต่อ)

4

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

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

การประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.6
เข้าใจใหสอดคลองกับผลการเรียนรู
3. รายงานการสร้างและ
ศึกษา วิเคราะห์ และ ตามหลักสูตร บริบท ของสถานศึกษา ผลิตสื่อนวัตกรรม
สังเคราะห์ เพือ่ แก้ไข พัฒนานวัตกรรม พัฒนากิจกรรมการ เทคโนโลยี และแหล่ง
ปัญหา หรือพัฒนาการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะ เรียนรู้
เรียนรู้ (ต่อ)
เป็น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4. รายงานการเข้าร่วม
ที่ 5 โดยใช้รูปแบบแนวคิดของทฤษฎี ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) วิชาชีพ (PLC)
โดยการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 5. รายงานการสอน
เชิงรุกทั้งในหองเรียนปกติ และหอง
ออนไลน์
เรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ (หน้า.....................)
จัดการเรียนรูใหสูงขึ้น
ข้าพเจ้าศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การ จัดการเรียนการสอนทักษะการคิด
ด้วยกระบวนการสร้างความตระหนัก

ตัวชี้วัดที่ 1.7
จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน

(ต่อ)

โดยริเริ่มพัฒนากระบวนการสอน ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก
2. กระบวนการเรียนรูแบบ KWLPlus
3. นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู
ข้าพเจ้าได้เผยแพรในเรื่องของศึกษา
วิเคราะห์ และ สังเคราะห์เพื่อแก
ปัญหา ด้วยการเป็นผู้นาในกลุ่มชุมชน
ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
ข้าพเจ้า ริเริ่ม คิดคน และ
พัฒนาการจัด บรรยากาศ ที่เหมาะสม
สอดคลองกับความแตกต่างผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถแกปญหาโดยใช้
วิธีการสอนแบบ KWL-Plus พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
ความน่าจะเป็น สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

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

4
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.7
และพัฒนาผู้เรียนใหเกิด กระบวนการ
จัดบรรยากาศที่
คิด ทักษะชีวิต ทักษะการ ทางาน
ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะ การเรียนรู และนวัตกรรม
ผู้เรียน (ต่อ)
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี
ข้าพเจ้าได้เผยแพร่การจัด
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
เพื่อแก้ปัญหาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
วิธีการสอนแบบ KWL-Plus ผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1.8
ข้าพเจ้าได้อบรมและพัฒนา
1. รายงานการเข้าร่วม
อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน โดยริเริ่ม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
คุณลักษณะทีด่ ีของ
คิดค้นและพัฒนาวิธีการอบรม และ
วิชาชีพ (PLC)
ผู้เรียน
พัฒนา คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
2. รายงานการประเมิน
รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค 32102 หน่วยที่ 3 ความน่าจะเป็น รายวิชาการงานอาชีพรหัส
โดยคานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน วิชา ง 22102
เป็นรายบุคคล เพื่อแกปญหาพัฒนา 3. รูปถ่าย
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง (หน้า.....................)
ความน่าจะเป็น สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivism)
ข้าพเจ้าได้เผยแพร่การอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน ที่
เรียนเรียนบรรยากาศการจัดการเรียน
คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32102และ
การแก้ปัญหาโดยการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivism)

การประเมิน
ตนเอง

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

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

การประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 1.8
โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL-Plus
อบรมและพัฒนา
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
คุณลักษณะทีด่ ีของ
ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการ
ผู้เรียน (ต่อ)
เรียนรู้คณิตศาสตร์
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ข้าพเจ้าได้จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูล
ของผูเ้ รียนและ
เป็นปจจุบัน ดังนี้
รายวิชา
1. แบบ ปพ.5
2. แบบบันทึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
3. แบบบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียน
4. แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 2.2
การดาเนินการตาม
ระบบ ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน

ข้าพเจ้าใชข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล ตามที่
สถานศึกษากาหนด เพื่อจัดทาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32102 และ
ประสานความร่วมมือกับผู้มีสวน
เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและแกไขปญหา
ผูเ้ รียน
ข้าพเจ้าริเริ่มจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรคด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยจัด
กิจกรรม คือ การบริหารจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19 โดยใช้รูปแบบการสอน
ออนไลน์

1. แบบ ปพ.5
2. แบบบันทึกการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
(หน้า.....................)

1. รายงานการประชุม
ผู้ปกครอง
2. รายงานการเยี่ยมบ้าน
3. รายงาน PLC
(หน้า.....................)

3

4

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

(ต่อ)
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 2.2
จัดตั้งกลุ่มไลน์รายวิชาเพื่อเพิ่ม
การดาเนินการตาม
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อแก
ระบบ ดูแลช่วยเหลือ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผู้เรียน (ต่อ)
เรื่อง ความน่าจะเป็น สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
รูปแบบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ (Constructivism) ผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทาง
การปฏิบตั ิงานวิชาการ วิชาการ และงานอื่นๆ ของ
และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการ
สถานศึกษา
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
การพัฒนารูปแบบ แนวทางการ
ดาเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ดังนี้
1. ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และ
งาน อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3. ร่วมกิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
4. ร่วมกิจกรรมการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน
(ต่อ)

1. คาสั่งการพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ
2. คาสั่งการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
3. คาสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)
4. รูปถ่าย
(หน้า.....................)

การประเมิน
ตนเอง

4

4

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

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 2.4
ข้าพเจ้าได้ประสานความร่วมมือ 1. คาสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การประสานความ
กับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ร่วมมือกับผูป้ กครอง สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก
(PLC)
ภาคีเครือข่าย และหรือ ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและ 2. คาสั่งการประชุม
สถานประกอบการ
พัฒนาผู้เรียน ดังนี้
ผู้ปกครอง
1. การมีสวนร่วมในชุมชนการเรียนรู 3. รายงานการเข้าร่วม
ทางวิชาชีพ (PLC)
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
2. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง วิชาชีพ (PLC)
ภาคีเครือข่าย และหรือ
4. รูปถ่าย
สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแกไข (หน้า.....................)
ปญหาและพัฒนาผู้เรียน
3. ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
1 ครั้ง/ภาคเรียน
3. จัดใหมีชองทางในการ ติดตอสื่อ
สารกับผู้ปกครองและภาคี เครือข่าย
เป็นตน
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอย่าง
พัฒนาตนเองอย่างเป็น ต่อเนื่องและเป็นระบบและต่อเนื่อง
ระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความรู้ทักษะ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน ซึ่งได้นามา
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา
ค 32202 และนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาทักษะการคิดด้วยการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
ความน่าจะเป็น สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบ
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivism)
(ต่อ)

1. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้
2. เกียรติบัตร
3. รูปถ่าย
(หน้า.....................)

การประเมิน
ตนเอง

4

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

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ข้าพเจ้าได้มีสวนร่วมและเป็นผู้นา 1. คาสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การมีส่วนร่วมในการ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ าง โดย สรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
วิชาชีพเพือ่ พัฒนาการ ด้วยการเป็นผู้นาในกลุ่มชุมชนทาง
2. รายงาน PLC
จัดการเรียนรู้
วิชาชีพกลุ่มการงานอาชีพ ม. 2 และ 3. รูปถ่าย
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับ (หน้า.....................)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และระดับโรงเรียน เพื่อสร้าง
นวัตกรรมสาหรับ กิจกรรมการเรียนรู
เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดด้วยกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก โดยใช้วิธีการสอนแบบ
KWL-Plus ในรายวิชาคณิตศาสตร์(ค
32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วย
ที่ 3 ความน่าจะเป็น
ตัวชี้วัดที่ 3.3
การนาความรู้
ความสามารถทักษะที่
ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้

(ต่อ)

ข้าพเจ้าได้พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายและผสมผสานให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
ออนไลน์ ด้วย Google Meet และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ คือ บทเรียน
ออนไลน์ ใหสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงรุก โดยพัฒนาทักษะการคิด
ด้วยกระบวนการสร้างความตระหนัก

โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL-Plus ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์(ค32102) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 3 ความ
น่าจะเป็น

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

การประเมิน
ตนเอง

4

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

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

การประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 3.3
เพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนระดับชั้น
การนาความรู้
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ความสามารถทักษะที่
ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ (ต่อ)
ตอนที่ 2 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ข้าพเจ้าได้ดาเนินการพัฒนางาน
1. คาสั่งการเข้าร่วมชุมชน
4
วิธีการดาเนินการ
การจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิด (PLC)
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือ 2. รายงาน PLC
มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งได้นาปัญหา
3 รูปถ่าย
เกี่ยวกับทักษะการคิดด้วยกระบวนการ (หน้า.....................)
สร้างความตระหนัก มาเป็นประเด็นท้า
ทายในการพัฒนาผู้เรียน การใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
ปฏิบัติ (5 ขั้น) ใช้กระบวนการมีส่วน
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
(ต่อ)

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

การประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ตอนที่ 2 : ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ 2.2
2.1 เชิงปริมาณ
1. รายงาน PLC
4
ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. รายงานการสร้างและ
ผู้เรียนทีค่ าดหวัง
5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เกิดทักษะ ผลิตสื่อนวัตกรรม
ทักษะการคิดด้วยกระบวนการสร้าง
เทคโนโลยี และแหล่ง
ความตระหนักจากบทเรียนออนไลน์
เรียนรู้
โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL-Plus
4. รูปถ่าย
(หน้า.....................)
2.2 เชิงคุณภาพ
1. รายงาน PLC
4
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 2. รายงานการสร้างและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม
ที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
เทคโนโลยี และแหล่ง
กว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
และมีทักษะการคิดด้วยกระบวนการ เรียนรู้
4. รูปถ่าย
สร้างความตระหนัก และสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน แก้ปัญหา (หน้า.....................)

ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ความสาเร็จของงานที่
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
ได้รบั มอบหมายจาก
มอบหมายตามข้อตกลงตาม PA1/ส
ผูบ้ ังคับบัญชา
กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผล
สาเร็จในการพัฒนาผู้เรียนและเป็นไป
ตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง ทั้ง
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ดังปรากกฎตามบันทึก
หลักฐาน ร่องรอย ตามที่ได้รายงานใน
องค์ประกอบที่ 1
(ต่อ)

4

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัตติ นในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนและแสดงออก 1. คาสั่งการปฏิบัติงาน
4
ยึดมั่นในสถาบันหลัก ในความภูมิใจในการเป็นคนไทย โดย 2. รายงานผลการ
ของประเทศ อันได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรมที่สาคัญของชาติ
ปฏิบัติงาน
ชาติ ศาสนา
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ
3. รูปถ่าย
พระมหากษัตริย์
เข้าร่วมวันสาคัญต่าง ๆ อันเป็นการ
(หน้า.....................)
และการปกครอง
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติ
ระบอบประชาธิปไตย ตนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อันมีพระมหากษัตริย์ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง และใช้
ทรงเป็นประมุข
สิทธิ์เลือกตั้งในทุก ๆ ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครู 1. คาสั่งการปฏิบัติงาน
4
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้วยความ 2. รายงานผลการ
มีจิตสานึกทีด่ ี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่แสดงออกถึง
ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบต่อหน้าที่
พฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหา
3. รูปถ่าย
และต่อผู้เกี่ยวข้อง
ประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย (หน้า.....................)
ในฐานะข้าราชการครู ความรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว เต็ม
และบุคลากรทางการ กาลังความสามารถ และกล้า
ศึกษา
รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพร้อมรับ
การตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ผู้เรียน
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึง
หลักสากลในการปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยีสื่อ
สังคมอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3.3
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยกล้ายืนหยัด
4
มีความกล้าคิด
ทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้า
กล้าตัดสินใจ
คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม
กล้าแสดงออก
เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือ
และกระทาในสิ่งที่
รายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อ
ถูกต้อง ชอบธรรม
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยไม่ปล่อยปละละเลย และให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกละเมิดหรือ
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

(ต่อ)

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัตติ นในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.4
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
1. คาสั่งการปฏิบัติงาน
4
มีจิตอาสา จิต
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
2. รายงานผลการ
สาธารณะ มุ่ง
ตาแหน่งหน้าที่ มีจิตสานึกในการใช้
ปฏิบัติงาน
ประโยชน์ส่วนรวม
ทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของ
3. รูปถ่าย
โดยไม่คานึงถึง
หน่วยงาน ไม่แสดงพฤติการณ์อันเป็น (หน้า.....................)
ประโยชน์ส่วนตน
การเอื้อประโยชน์โดยมิชอบต่อตนเอง
หรือพวกพ้อง
หรือพวกพ้อง ไม่ประกอบกิจการหรือ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน มีจิตบริการที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม
ตัวชี้วัดที่ 3.5
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 1. คาสั่งการปฏิบัติงาน
4
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รับผิดชอบ เพื่อให้งานที่ได้รับ
2. รายงานผลการ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มอบหมายบรรลุผลสาเร็จตาม
ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกาลัง
เป้าหมาย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3. รูปถ่าย
ความสามารถ
และประหยัด ให้บริการและอานวย
(หน้า.....................)
โดยคานึงถึงคุณภาพ ความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ที่
การศึกษาเป็นสาคัญ เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ
มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักษา
และพัฒนามาตรฐานการทางานที่ดี
รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบ
ชี้แจง และอธิบายเหตุผลให้แก่
ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
เชื่อมั่นในระบบการทางานเป็นทีม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

ตัวชี้วัดที่ 3.6
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือก
ปฏิบตั ิ

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเองต่อนักเรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความเที่ยงธรรม
ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่นา
ความรู้สึกส่วนตัว ได้แก่ ความรัก
ความโกรธ ความกลัว ความหลง มาใช้
ในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง
ต่าง ๆ ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของ
ความแตกต่างในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา
เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทาง
การเมือง

(ต่อ)

บันทึกหลักฐานร่องรอย

4

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัตติ นในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.7
ข้าพเจ้าดารงตนเป็นข้าราชการครู 1. คาสั่งการปฏิบัติงาน
4
ดารงตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีโดยน้อมนาพระบรมราโชวาท
2. รายงานผลการ
ที่ดีและรักษา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลัก ปฏิบัติงาน
ภาพลักษณ์ของ
คาสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชีพครู 3. รูปถ่าย
ข้าราชการครูและ
มาใช้ในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติ (หน้า.....................)
บุคลากร
หน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีใน
ทางการศึกษา
ระบอบประชาธิปไตย ด้วยการเคารพ
ต่อกฎหมาย และมีวินัย ไม่กระทา
การใด ๆ อันอาจนาความเสื่อมเสียมา
สู่ทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 3.8
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ 1. คาสั่งการปฏิบัติงาน
4
เคารพศักดิศ์ รีความ
ครูโดยนาความรู้ที่มีได้ออกแบบการ 2. รายงานผลการ
เป็นมนุษย์ คานึงถึง
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยความ ปฏิบัติงาน
สิทธิเด็ก และยอมรับ เสมอภาค โดยคาถึงความแตกต่าง
3. รูปถ่าย
ความแตกต่างของ
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และยึดมั่น (หน้า.....................)
บุคคล
ตั้งใจในการปฏิบัติการสอนให้เกิด
ความเสมอภาคกับผู้เรียนทุกคน
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผู้เรียนเพื่อ
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เท่าเทียมกัน ใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลายในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.9
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตาม
1. คาสั่งการปฏิบัติงาน
4
ยึดถือและปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยประพฤติ 2. รายงานผลการ
จรรยาบรรณของ
ตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็น
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ
แบบอย่างที่ดี มีความรักศรัทธาและ 3. รูปถ่าย
ชื่นชมในวิชาชีพครู อุทิศตนต่อวิชาชีพ (หน้า.....................)
มีความรักและเมตตา เอาใจใส่
ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจลูกศิษย์
ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอกัน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งกาย วาจา
และจิตใจ
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

ต่อ)

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย
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การประเมิน
ตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินการปฏิบัตติ นในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.10
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 1. คาสั่งการปฏิบัติงาน
4
มีวินัยและการรักษา
โดยเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง ยอมรับ
2. รายงานผลการ
วินัย
และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ปฏิบัติงาน
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดี
3. รูปถ่าย
งามของสังคม รักษาและเสริมสร้าง
(หน้า.....................)
ระเบียบวินัยในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
เป็นคนตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาใน
แก่ทางราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่
มีประโยชน์ทับซ้อน รักความสามัคคี
มีน้าใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็น
แบบอย่างในการดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ยึดมั่นใน
หลักนิติธรรม ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

งานที่ปฏิบตั ิ

บันทึกหลักฐานร่องรอย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง

(ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงาน
(นางเพียร ประจันศรี)
ตาแหน่ง ครู
วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 1
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ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564
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ภาพอนุมัติกาหนดการ
สอน
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แบบบันทึกจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PLC
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ภาพกิจกรรม PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ภาพการจัดกิจกรรม PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)
สถานที่ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้อง 516
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
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ภาคผนวก ข
ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 2
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แบบรายงานผลการเรียน

ภาพรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
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ภาพการนิเทศการสอน
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ภาพการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
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การพัฒนาตนเอง
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บทเรียนออนไลน์
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การประเมินการปฏิบตั ิตนในการรักษา วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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