
 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
ที่ .......................................................   วันที.่.............................................................. 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                               
     จ านวน....1....ชุด 
   

 ด้วยข้าพเจ้า นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ได้
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประกอบการการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง รอบการประเมิน 
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
 ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ด าเนินการรวบรวมเอกสาร ร่องรอย และหลักฐานต่าง ๆ ตามองค์ 
ประกอบของการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 

         ลงชื่อ............................................................. 
                                                             ( นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต )                              
                                                      ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ
ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ของครู  
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบการประเมิน 
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
 ผู้จัดท าได้รวบรวม ร่องรอย เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ซึ่งสามารถน าผลการด าเนินงานไปจัดท าการประเมินคุณภาพภายในและสรุป
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชนในสังคมได้
ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
 ข้อมูลที่ได้จากผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการการในครั้งนี ้ผู้จัดท า
จะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป 
 
 

       
                                                               นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต                         
                                                       ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
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ค าชี้แจง 

   
 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ เป็นเอกสาร
ประกอบการสรุปผลการปฏิบัติงาน ของครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน  
 2. องค์ประกอบที่ 1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  (80 
คะแนน) ประกอบด้วย 
     ตอนที่ 1 การปฏิบัติงานตามข้อตกลงของการพัฒนางานของข้าราชการครู (PA1/ส) ซึ่ง
ประดอบด้วย 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด (ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ 4 ตัวชี้วัด และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3 ตัวชี้วัด) 60 คะแนน  
     ตอนที่ 2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 20 คะแนน  
 3. องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน  
 4. องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน    
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สารบัญ 

 

 

เร่ือง  หน้า  
    
 ค ำน ำ ก  
 ค ำช้ีแจง ข  
 สำรบญั ค  
       
 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง.......... 1  
 ขอ้มูลของผูรั้บกำรประเมิน................................................................................. 1  
 องคป์ระกอบท่ี 1 : ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง

.............................................................................................................. 
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 องคป์ระกอบท่ี 2 : กำรประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำกำรศึกษำ.............. 13  

 องคป์ระกอบท่ี 3 : กำรประเมินกำรปฏิบติัตนในกำรรักษำวนิัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวชิำชีพ
.................................................................... 

 
14 

 

    
 ภำคผนวก......................................................................................................................  19  
 ภำคผนวก ก : ร่องรอย เอกสำร หลกัฐำน องคป์ระกอบท่ี 1………………………  20  

 ภำคผนวก ข : ร่องรอย เอกสำร หลกัฐำน องคป์ระกอบท่ี 2……………………… 36  
 ภำคผนวก ค : ร่องรอย เอกสำร หลกัฐำน องคป์ระกอบท่ี 3……………………… 51  
 ภำคผนวก ง : เกียรติบตัรต่ำง ๆ ..................................................................... 59  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
(ทุกสังกัด) 
  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
 

รอบการประเมิน  
 

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

ชื่อผู้รับการประเมิน  
 ชื่อ นางสาวศุกภลักษณ์    สกุล พุดตาเต  
 ต าแหน่ง ครู        วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  เงินเดือน 33,570 บาท 
 สถานศึกษา               โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์    

      สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม               
 สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา  ภาษาไทยพื้นฐานและภาษาไทยเพ่ิมเติม 
 ชั่วโมงการสอน  26 ชั่วโมง       
 จ านวนวันลาในรอบการประเมิน ................1....................วัน ประกอบด้วย  
  1) ลาป่วย  จ านวน ….1…. ครั้ง …1….. วนั        
  2) ลากิจ  จ านวน .....-..... ครั้ง …-…… วนั  
  3) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ...............-................. จำนวน …-…… ครั้ง .....-......วัน  
 

ตอนที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานต าแหน่ง (60 คะแนน)  
 

 ข้าพเจ้านางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ได้แสดง
เจตจ านงในแบบข้อตกลงในการพัฒนางานสายครูผู้สอน (วPA 1/ส) กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 
2565 ตามมาตรฐานและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน นั้น 
 ข้าพเจ้าจึงได้รายงานผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง ดังนี้  
 



 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  
สร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร  

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนาจัดท า
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  
(ท23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 
2564 บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน 
และท้องถิ่น โดยได้ริเริ่ม พัฒนา 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาไทยพืน้ฐาน รหัสวิชา ท23102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 หน่วย
การเรียนรู้ ดังนี ้
หน่วยที่ 1 บทละครพูดเห็นแก่ลูก  
หน่วยที่ 2 นิทานค ากลอนพระอภัย
มณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ  
หน่วยที่ 3 พระบรมราโชวาท  
หน่วยที่ 4 อิศรญาณภาษิต 
หน่วยที่ 5 บทพากย์เอราวัณ  
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 
2564 สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น 
สามารถแก้ไขปัญหา ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตาม
ศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจดัการ
เรียนรู้สูงขึ้น โดยน าหน่วยการเรียนรู้ 
ที่ออกแบบไปเผยแพร่กับเพื่อครูเพื่อ
เป็นแบบอยา่งที่ดีในการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 

1. บันทึกข้อความการขอ
อนุมัติการใช้ก าหนดการ
สอน (Course Syllabus) 
(หน้า.....21.......)   
 2. ก าหนดการสอน 
(Course Syllabus)  
(หน้า....... 21......)  
 

 

 

3 



 

(ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)  
ตัวชี้วัดที่ 1.2 
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู ้ 

ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย
พื้นฐาน (ท23102)  โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ จ านวน 5 หน่วย และได้น า
แต่ละหน่วยมาออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
(Active Learning) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวชิา คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และได้น าเอาแผน
จัดการเรียนรู้ที่ริเริ่ม คิดค้น ออกแบบ
เผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 

1. การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ (หน้า.....22.......)  
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
(หน้า.....22.......)  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.3  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่มคิดค้น และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ไว้มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับผู้เรียน และได้เปิดชัน้เรียน
เพื่อรับการนิเทศการสอนด้วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาพ (PLC)  

1. การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ (หน้า.....22.......)  
2. รายงานการเปิดชั้น
เรียน PLC 
(หน้า........23........)  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.4  
สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู ้ 
 

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น และ
บทเรียนส าเร็จรูป เพื่อพัฒนาความรู้
และหลักภาษา เร่ือง ค า
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย รหัส
วิชา ท23102 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
โดยได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกทักษะ  

1. สร้างและผลิตสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้  
(หน้า........29........)  
 

 

3 

4 

3 



 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 1.4  
สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู ้(ต่อ) 
 

การจ าแนก โดยใช้วิธีการสอนแบบ 5E 
ตามประเด็นท้าทายทีไ่ด้น าเสนอเอาไว้ 
และน าอาสื่อและนวัตกรรมที่สรา้งขึ้น
ไปใช้กับผู้เรียนโดยเปิดชัน้เรียนผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) และเผยแพร่สื่อและ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นกบัเพื่อครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  
รหัสวิชา ท23102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนและ
นักเรียนที่จะน าไปใช้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจ าแนกค า
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย 
 

2. รายงานการเปิดชั้น
เรียน PLC  
(หน้า.........23.........)  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.5  
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
 

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนา เครื่องมือ
วัดและประเมนิผลการเรียนรู้รายวิชา
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท23102)
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม 
โดยได้มีการก าหนดเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลทีส่อดคล้องกับผลการ
เรียนรู ้การออกแบบเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลไปใชป้ระเมินตาม
สภาพจริง ประเมินผลเคร่ืองมือวัดผล
และประเมินผล และน าผลการ
ประเมินการใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพฒันา 

1. บันทึกข้อความการขอ
อนุมัติการใช้ก าหนดการ
สอน (Course Syllabus)  
(หน้า.....21...........) 
2. รายงานก าหนดการ
สอน (Course Syllabus) 
   2.1 ข้อตกลงในการวัด
และประเมินผล  
(หน้า........21........) 
  

 

 

4 



 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 1.5  
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้(ต่อ) 
 

เครื่องมือและพัฒนานักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาไทย
พื้นฐาน (ท23102) 

   2.2 เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัต ิ
ต่าง ๆ  ในแผนการจัดการ
เรียนรู(้หน้า...22........) 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.6  
ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาการ
เรียนรู ้ 
 

ข้าพเจ้าได้ ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รายวิชาและหน่วยการ
เรียนรวูิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน่วย
อิศรญาณภาษิต เพื่อแกปญหาการ
เรียนเร่ือง ค าภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย เพื่อใหสอดคลองกับผลการ
เรียนร ูตามหลักสูตร บริบท ของ
สถานศึกษาและน าผลมาใชในการแก
ปญหาการเรียนเร่ือง ค า
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย ของ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3  
โดยการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
เชิงรุกทั้งในหองเรียนปกติ และหอง
เรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูใหสูงขึ้น  
     ข้าพเจ้าศึกษางานวิจยัที่เก่ียวกับ
การ จัดการเรียนการสอนเร่ือง 
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย โดย
ริเริ่ม พัฒนากระบวนการสอน ดังนี ้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรเูชิงรุก  
1. กระบวนการเรียนรูแบบ 5 E 
2. การเรียนรโูดยใช Google 
Workspace for Education  
3. นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่ 
เหมาะสมในการจัดการเรียนร ู 

1. บันทึกข้อความการขอ
อนุมัติการใช้ก าหนดการ
สอน (Course Syllabus)  
(หน้า....21.........)  
 2. ก าหนดการสอน 
(Course Syllabus)  
(หน้า....21..........)  
3. การสร้างและผลิตสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้  
(หน้า....29..........)  
4. รายงานการเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  (หนา้ 23) 
5. รายงานการสอน
ออนไลน์  
(หน้า....24..........)  
 

 

4 



 

(ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 1.6  
ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหา หรือพัฒนาการ
เรียนรู ้(ต่อ) 

ข้าพเจ้าได้เผยแพรในเร่ืองของศึกษา  
วิเคราะห์ และ สังเคราะห์เพื่อแก
ปัญหา ด้วยการเปน็ผูน้ าในกลุ่มชุมชน
ทางวชิาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

  

ตัวชี้วัดที่ 1.7  
จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  

ข้าพเจ้า ริเร่ิม คิดคน และพัฒนาการ
จัด บรรยากาศ ที่เหมาะสม สอดคลอง
กับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถแกปญหาการเรียนเร่ือง 
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทยโดยใช้
วิธีการสอนแบบ 5E ชั้นมธัยมศกึษาปี
ที่ 5 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อความ
เข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ  และ
พัฒนาผู้เรียนใหเกิด กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการ ท างาน ทักษะ 
การเรียนร ูและนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี   
     ข้าพเจ้าได้เผยแพร่การจัด
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
เพื่อแก้ปัญหาทักษะการเรียนเรื่อง 
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทยโดยใช้
วิธีการสอนแบบ 5E ผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี 
(PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

1. แบบประเมินการสอน 
(PLC-04) (หน้า 23) 
2. รายงานการสอน
ออนไลน์ (หนา้ 29) 
3. รายงานการเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)   
(หน้า........23.........)  
 

 

 
 
 
 
 

4 



 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

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

     ข้าพเจ้าได้อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน โดยรเิร่ิม 
คิดค้นและพฒันาวิธีการอบรม และ
พัฒนา คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา  
ท23102 หน่วยที่ 4 หน่วยการเรียนรู้
อิศรญาณภาษิต โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
แกปญหาการเรียนเร่ือง 
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทยเพื่อ
ความเข้าใจ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณลักษณะที่ดี โดยมีการอบรมรมบ่ม
นิสัยให้ผูเ้รียนมี คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ตาม
รายวิชาและสถานศึกษา  
     ข้าพเจ้าได้เผยแพร่การอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน ที่
เรียนเรียนรยากาศการจัดการเรียน
วิชาภาษาไทยพืน้ฐาน ท23102  

1. รายงานการเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  (หนา้ 23) 
2. ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ รายวิชาภาษา
ไทยื้นฐาน รหัสวชิา  
ท23102  
 (หน้า.......26........)  
 

 

ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและ
รายวิชา 

     ข้าพเจ้าได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมขี้อมูล 
เป็นปจจุบัน ดงันี้  
1. แบบ ปพ.5  
2. แบบบันทึกคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค  
3. แบบบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียน  
 

1. แบบ ปพ.5 (หน้า 26) 
2. แบบ1 ม. สรุปผลการ
เรียน (หน้า.....27......)  
 

 

4 

3 



 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)  
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและ
รายวิชา (ต่อ) 

4. แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน 
รายบุคคล 

  

ตัวชี้วัดที่ 2.2  
การด าเนินการตาม
ระบบ ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน  

ข้าพเจ้าใชข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล ตามทีส่ถานศกึษา
ก าหนด เพื่อจัดท าระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในรายวิชาภาษา
ไทนพืน้ฐาน รหัสวิชา  
ท23102 และประสานความมรว่มมือ
กับผู้มีสวนเก่ียวของ เพื่อพัฒนาและ
แกไขปญหาผู้เรียน  
     ข้าพเจ้าริเร่ิมจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรคด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยจัด  
กิจกรรม คือ การบริหารจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19 โดยใช้รูปแบบ ออนไลน์  
ออนแอร์  ออนแฮนด์ พัฒนาการเรียน
การสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียน 
     ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนทางด้านการเรียน 
และผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้าษาไทย 

 1. รายงานการประชุม
ผู้ปกครอง 
(หน้า........28........) 
2. รายงานการท าหน้าที่ 
ครูที่ปรึกษา ม.3/7 
(หน้า ....30.....) 
3. รายงาน PLC  
(หน้า........23........) 
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 (ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)  
ตัวชี้วัดที่ 2.3  
การปฏิบัติงานวิชาการ
และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา 

     ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการ และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
การพัฒนารูปแบบ แนวทางการ
ด าเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ดังนี้  
1. ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และ 
งาน อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อ 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
2. ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา  
3. ร่วมกิจกรรมการจัดท าแผนพฒันา 
คุณภาพสถานศึกษา 
4. ร่วมกิจกรรมการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 

1. รายงานการส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุม่
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
(หน้า 31) 
2. รายงานการสอนเสริม
วิชาการเตรยีมความพร้อมสู่
การทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) (หน้า 32) 
3. ภาพเข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
(หน้า23) 
4. รายงานโครงการสอน
เสรมิเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ 
ระดับชั้น ม.3 (หน้า 33) 
5. รายงานการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) (หน้า 34) 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 
การประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 

     ข้าพเจ้าไดป้ระสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ 
สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน ดังนี้  
1. การมีสวนร่วมในชุมชนการเรียนรู 
ทางวชิาชีพ (PLC)  
2. ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง 
ภาคีเครือขา่ย และหรือ 
สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแกไข 
ปญหาและพฒันาผู้เรียน  
3. ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  

1. รายงานการประชุม
ผู้ปกครอง (หน้า28) 
2. รายงานการเข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) (หนา้ 23) 
 
 

 

4 

4 



 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 
การประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
(ต่อ) 

1 คร้ัง/ภาคเรียน  
3. จัดใหมีชองทางในการ ติดตอสื่อ
สารกับผูป้กครองและภาคี เครือข่าย
เป็นตน 

  

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
ตัวชี้วัดที่ 3.1  
พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

    ข้าพเจ้าได้พฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความรู้ทักษะ การใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อการศึกษา
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน ซึง่ได้น ามา
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท
23102 และน าไปใช้ในการแก้ปญัหา
การเรียนของนักเรียนเรื่องการใช้
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย ซึ่งเป็น
ประเด็นทา้ทายในการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยน าความรูท้ี่ได้
ไปปรบัใช้ในการสร้างนวัตกรรม 
วิธีการสอน การออกแบบกิจกรรมให้มี
ความเหมาะสมกับการสอน 

1. รายงานการสรา้งและ
ผลิตสื่อนวตักรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ (หน้า 29) 
2. เกียรติบัตรจาการอบรม
ภาษาไทย (หนา้ 35) 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.2  
การมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้

    ข้าพเจ้าได้มสีวนร่วมและเปน็ผู้น า
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรทูางวชิาชีพ 
โดย สรางชุมชนการเรียนรทูางวชิาชพี 
ด้วยการเป็นผูน้ าในกลุ่มชุมชนทาง
วิชาชีพกลุ่มภาษาไทยชัน้ม.3  

1. ค าสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  
2. รายงาน PLC  
 

 

 
 

4 

4 



 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 3.2  
การมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้(ต่อ) 

เพื่อสร้างนวัตกรรมส าหรับการเรียน
เร่ือง ค าภาษาต่างประเทศในภาษไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ใช้ขั้นการสอนแบบ 5E ในหน่วยที่ 4 
เรื่อง อิศรญาณภาษิต 

  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 
การน าความรู้ 
ความสามารถทักษะที่
ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ (ต่อ)   

ข้าพเจ้าได้พฒันารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความหลากหลาย
และผสมผสานให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณป์ัจจุบนั โดยได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนออนไลน์ 
ด้วย webex และ พฒันาแหล่งเรียนรู้  
คือ บทเรียนออนไลน์ ใหสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก โดยพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู โดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป เร่ือง ค าภาษาตา่งประเทศ
ในภาษไทย ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ขั้นการสอน
แบบ 5E ในหน่วยที่ 4 เรื่อง อิศร
ญาณภาษิต 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

4 



 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ตอนที่ 2 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลพัธ์การเรียนรู้ 
             ของผู้เรียน  
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
วิธีการด าเนินการ 

ข้าพเจ้าได้ด าเนินการพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาคณุภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดย
การสร้างนวตักรรมส าหรับการเรียน
เร่ือง ค าภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยใช้ขัน้การสอนแบบ 5E ใน
หน่วยที่ 4 เรื่อง อิศรญาณภาษิต 
โดยมีขั้นตอนการสอน 5ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 
1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) ขั้นที่ 
2 ส ารวจค้นหา (Explore) ขั้นที ่3 
อธิบายความรู้ (Explain) ขั้นที่ 4 
ขยายความเข้าใจ (Expand) และขั้นที่ 
5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
โดยมี Buddy สังเกตการณ์จัด
กิจกรรม สัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้เกิดประโยชน์
โดยตรงกับผู้เรียนและพฒันาผู้เรียนให้
มีคุณภาพอย่างเต็มตามศักยภาพ 

1. ค าสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  
2. รายงาน PLC  
3. รายงานการสรา้งและ
ผลิตสื่อนวตักรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้  
4. รูปถ่าย  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  
ผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่คาดหวัง  

2.1 เชิงปริมาณ  
     นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถ
จ าแนกค าภาษาตา่งประเทศใน
ภาษาไทยได้    
 

1. รายงาน PLC  
2. รายงานการสรา้งและ
ผลิตสื่อนวตักรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้  
4. รูปถ่าย  
 

 

 

4 

4 



 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  
ผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่คาดหวัง (ต่อ) 

เพื่อพัฒนาการจ าแนกค า
ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป ตามขั้นการสอน 5E  

 

  

 

2.2 เชิงคุณภาพ  
       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
และมีการจ าแนกค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

1. รายงาน PLC  
2. รายงานการสรา้งและ
ผลิตสื่อนวตักรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้  
4. รูปถ่าย  
 

 

องค์ประกอบที่ 2 : การประเมนิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ความส าเร็จของงานที่
ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบญัชา 

ข้าพเจ้าไดป้ฏิบัติหนา้ทีไ่ด้รับ
มอบหมายตามข้อตกลงตาม PA1/ส 
กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผล
ส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนและเป็นไป
ตรามประสทิธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการเรียนรู้ 
และด้านการพัฒนาตนเองและวชิาชพี
อย่างต่อเนื่อง ดังปรากกฎตามบนัทึก
หลักฐาน ร่องรอย ตามที่ได้รายงานใน
องค์ประกอบที่ 1 

ภาคผนวก ข  

 
 
 
 
 
 

4 

4 



 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

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

     ข้าพเจ้าปฏิบตัิตนและแสดงออก
ในความภูมิใจในการเป็นคนไทย โดย
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส าคัญของชาติ 
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ เข้า
ร่วมวันส าคัญตา่ง ๆ อันเป็นการเชิดชู
สถาบนัพระมหากษัตริย์ ปฏบิัตติน
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย วางตัว
เป็นกลางทางการเมือง และปใชส้ิทธิ์
เลือกตั้งในทุก ๆ ครั้ง   

1. ค าสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
ภาคผนวก ค 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.2  
มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีจิตส านึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
และต่อผู้เกี่ยวข้อง 
ในฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

     ข้าพเจ้าปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะครู
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพครูด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่แสดงออกถึง
พฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติหนา้ที่ด้วย
ความรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว 
เต็มก าาลังความสามารถ และกล้า
รับผิดชอบในความผดิพลาดที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหนา้ที่ รวมทัง้พร้อมรับ
การตรวจสอบ และปฏิบัติหนา้ที่ด้วย
ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ผู้เรียน 
สังคม และสิง่แวดล้อม โดยค านงึถึง
หลักสากลในการปฏบิัติตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยีสือ่ 
สังคมอย่างเหมาะสม  

1. ค าสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
ภาคผนวก ค 

 

 
 
 
 
 

4 

4 



 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมนิการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.3  
มีความกล้าคิด  
กล้าตัดสินใจ  
กล้าแสดงออก  
และกระท าในสิง่ที่
ถูกต้อง ชอบธรรม 

     ข้าพเจ้าปฏิบตัิตนโดยกล้ายนืหยัด
ท าในสิง่ที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้า
คัดค้านในสิง่ที่ไม่ถูกต้อง ไมช่อบธรรม 
เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือ
รายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อ 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รบัผิดชอบ
โดยไมป่ล่อยปละละเลย และให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกละเมิดหรือ
ได้รับการปฏบิัติทีไ่ม่เป็นธรรม  

1. ค าสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
ภาคผนวก ค 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.4  
มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน  
หรือพวกพ้อง 

     ข้าพเจ้าปฏิบตัิหน้าทีโ่ดยไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจาก
ต าแหน่งหน้าที่ มีจิตส านึกในการใช้
ทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของ
หน่วยงาน ไม่แสดงพฤติการณ์อันเป็น
การเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบต่อตนเอง
หรือพวกพ้อง ไม่ประกอบกิจการหรือ
เข้าไปเก่ียวข้องกับผลประโยชนใ์นการ
ปฏิบัติหนา้ที่ของตน มีจิตบริการที่จะ
ปฏิบัติหนา้ที่โดยค านงึถึงประโยชน์
ส่วนรวม  

1. ค าสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
ภาคผนวก ค 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.5  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  
โดยค านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส าคัญ 

     ข้าพเจ้าไดป้ฏิบัติหนา้ที่ด้วยความ
รับผิดชอบ เพื่อให้งานที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และประหยัด ให้บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ที่
เก่ียวข้องด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ 
มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักษา
และพัฒนามาตรฐานการท างานที่ดี 
รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบ 

1. ค าสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
ภาคผนวก ค 

 

4 

4 

4 



 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมนิการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.5  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  
โดยค านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส าคัญ 
(ต่อ) 

ชี้แจง และอธบิายเหตุผลให้แก่
ผู้ร่วมงานและผู้มสี่วนเก่ียวข้อง และ 
เชื่อมั่นในระบบการท างานเป็นทีม 

  

ตัวชี้วัดที่ 3.6 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ  

ข้าพเจ้าปฏิบตัิตนเองต่อนักเรียนและผู้
ที่เก่ียวข้องด้วยความเที่ยงธรรม 
ปฏิบัติหนา้ที่โดยปราศจากอคติ ไม่น า
ความรู้สึกส่วนตวั ได้แก่ ความรกั 
ความโกรธ ความกลัว ความหลง มาใช ้
ในการตัดสินใจปฏิบัติหนา้ที่ในเรื่อง
ต่าง ๆ ไม่เลือกปฏบิัติด้วยเหตุผลของ
ความแตกต่างในเร่ือง เชื้อชาติ ศาสนา 
เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทาง
การเมือง 

ภาคผนวก ค  

ตัวชี้วัดที่ 3.7  
ด ารงตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและรักษา
ภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร  
ทางการศึกษา 

     ข้าพเจ้าด ารงตนเป็นขา้ราชการครู
ที่ดีโดยน้อมน าพระบรมราโชวาท  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลัก
ค าสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชพีครู 
มาใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติ
หน้าที่ ปฏบิัติตนเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธปิไตย ด้วยการเคารพ
ต่อกฎหมาย และมีวินัย  ไม่กระท า
การใด ๆ อันอาจน าความเสื่อมเสียมา
สู่ทางราชการ 

1. ค าสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
ภาคผนวก ค 

 

 

4 

4 



 

 
(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมนิการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.8 
เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ค านึงถึง
สิทธิเด็ก และยอมรับ
ความแตกต่างของ
บุคคล 

     ข้าพเจ้าปฏิบตัิตนเปน็ข้าราชการ
ครูโดยน าความรู้ที่มีได้ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยความ
เสมอภาค โดยค าถึงความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และยดึมั่น
ตั้งใจในการปฏิบัติการสอนให้เกิด
ความเสมอภาคกับผู้เรียนทุกคน 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผู้เรียนเพื่อ
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เท่าเทียมกัน ใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลายในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อันส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พฒันา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  

1. ค าสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
ภาคผนวก ค 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.9 
ยึดถือและปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

ข้าพเจ้าไดป้ฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู โดยประฤติตนเหมาะสมกับ
สถานภาพและเปน็แบบอย่างทีด่ี มี
ความรักศรัทธาและชื่นชมในวิชาชีพ
ครู อุทิศตนต่อวิชาชีพ มีความรกัและ
เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
ให้ก าลังใจลูกศิษย์ตามบทบาทหน้าที่
โดยเสมอกัน เป็นแบบอย่างที่ดแีก่
ศิษย์ ทั้งกาย วาจา และจิตใจ 

1. ค าสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
ภาคผนวก ค 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.10  
มีวินัยและการรักษา
วินัย 

     ข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
โดยเป็นผู้ที่มีวินยัในตนเอง ยอมรับ
และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดี
งามของสังคม รักษาและเสริมสร้าง
ระเบียบวินยัในต าแหนง่หน้าที่ราชการ 
เป็นคนตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาใน  

1. ค าสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
ภาคผนวก ค 

 

4 

4 

4 



 

(ต่อ)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมนิการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.10  
มีวินัยและการรักษา
วินัย (ต่อ) 

แก่ทางราชการ มีความซื่อสัตยส์ุจริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่
มีประโยชน์ทบัซ้อน รักความสามัคคี 
มีน้ าใจและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ยึดมัน่ใน
หลักนิติธรรม ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง 
 
 
 

    (ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงาน 
                (นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต) 
            ต าแหน่ง  คร ู       วทิยฐานะ    ครูช านาญการพิเศษ           
                    วันที่   22   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

ภาคผนวก ข 
ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

ภาคผนวก ค 
ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

ภาคผนวก ง 
เกียรติบัตรต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 


