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รายงานผลการปฏิบัติงาน 

และผลการประเมินตนเองรายบุคคล 
(Self  Assessment  Report: SAR) 

ปีการศึกษา 2564 
(24 ธันวาคม 2564 –  31 มีนาคม 2565) 

 
 
 
 
 

   ผู้รายงาน 
นางสาวกาญจนา พิมพ์แสง 

ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 

 
 
 

 
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ที่ .......................................................   วันที.่.............................................................. 
เร่ือง  รายงานผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
        
เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค ์
ส่ิงที่ส่งมาด้วย   1. รายงานผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                               
     จ านวน....1....ชุด 
   

 ดว้ยขา้พเจา้นางสาวกาญจนา พิมพแ์สง ต าแหน่ง ครูผูช่้วย ไดร้ายงานผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง รอบการประเมิน 
คร้ังท่ี 1 (24 ธนัวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
 ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร ร่องรอย และหลักฐานต่าง ๆ ตามองค์ ประกอบ
ของการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 

         ลงช่ือ............................................................. 
                                                                                         (นางสาวกาญจนา พิมพแ์สง ) 
                                                                                                ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     ห น ้ า  | 4 

Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน    
การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา  2564 

 รายงานนี้  โรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและ
สรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน  ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชนใน
สังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา มหาสารคาม 

 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้  ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป 
 
 
 
        นางสาวกาญจนา พิมพ์แสง  
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สารบัญ 
 

              หน้า 
ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนตัว  

- ข้อมูลทั่วไป                        
          - ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 
          - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 - ผลการปฏิบัติงาน 
- ผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน 
- การประเมินตนเองของครู   

ตอนที่  2  ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา        
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน    
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

  
ภาคผนวก  
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การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ทุกสังกัด) 

  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
 

รอบการประเมิน  
 

  คร้ังท่ี 1 (24 ธนัวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
  ขั้นท่ี 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กนัยายน 2565)  
ช่ือผู้รับการประเมิน  

ชื่อ นางสาวกาญจนา พิมพ์แสง 
วุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  ค.บ.  สังคมศึกษา จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      ตำแหน่ง   ครผูู้ชว่ย   อายุ 29 ปี    ปฏิบัติราชการ 3 เดือน  8 วัน 
       เลขที่ตำแหน่ง 69709 เงินเดือน 15,800 บาท    เงินวิทยฐานะ -    บาท 
      วัน / เดือน / ปี เกิด 11 มีนาคม 2536 
      วัน / เดือน / ปี บรรจุเข้ารับราชการ 24 ธันวาคม 2564 
      ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาฯ ปฎิบัติงานพิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
      สังกัดฝ่ายงานแผนและงบประมาณ  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
      มัธยมศึกษา มหาสารคาม 
 
แสดงจำนวนวันลา ประจำปีการศึกษา  2564  (24 ธันวาคม 2564 –31 มีนาคม 2565) 
 

 

การลา 

ลาป่วย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

 

รวม - - - - - - - - - - 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

 

จำนวน.......-...ครั้ง   จำนวน.....-....วัน 
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ตอนที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตำแหน่ง   
 

 ขา้พเจา้นางสาวกาญจนา พิมพแ์สง ต าแหน่ง ครูผูช่้วย ไดแ้สดงเจตจ านงในแบบขอ้ตกลงในการพฒันางาน
สายครูผูส้อน (วPA 1/ส) กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวนัท่ี 24 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 
2564 ถึงวนัท่ี 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2565 ตามมาตรฐานและวิทยฐานะท่ีด ารงอยูใ่นปัจจุบนั นั้น 
 ขา้พเจา้จึงไดร้ายงานผลการปฏิบติังานรอบการประเมินคร้ังท่ี 1 (24 เดือน ธนัวาคม – 31 มีนาคม 2565) 
ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติัตามมาตรฐานต าแหน่ง ดงัน้ี  
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

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

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนาจัดทำ
รายวิชาประวัติศาสตร์ ส23104 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาปีการศึกษา 2564 บริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น 
โดยได้ริเริ่ม พัฒนา ออกแบบหน่วย
การเรียนรู ้เรื่อง พัฒนาการภูมิภาค
ของทวีปยุโรป ให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศกึษาปี
การศึกษา 2564 สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น 
สามารถแก้ไขปัญหา ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู ้เต็มตาม
ศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจดัการ
เรียนรู้สูงขึ้น โดยนําหน่วยการเรียนรู้ 
ที่ออกแบบไปเผยแพร่กับเพื่อครูเพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและหรอื
พัฒนาหลักสูตร 

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

 

 
 

3 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

  ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
ประวัติศาสตร์ ส23104 โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และไดน้ำแตล่ะ
หน่วยมาออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ (Active 
Learning)เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้
นําเอาแผนจัดการเรียนรู้ที่ริเริ่ม 
คิดค้น ออกแบบเผยแพร่เพื่อเป็น
แบบอย่างแก่เพื่อนครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ังคมศึกษา เรื่อง 
พัฒนาการภูมิภาคทวีปยุโรป โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย
กระบวนการเรียนรู้ Storyline ผ่าน
Timeline เหตุการณ ์โดยใช้ใช้
เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล
สารสนเทศ เช่น Google 
Classroom, Google Form 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะและสมรรถนะที่สำคัญ
ตามหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
3 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)  
ตัวชี้วัดที่ 1.3  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่มคิดค้น และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ไว้มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับผู้เรียน และได้เปิดชัน้เรียน
เพื่อรับการนิเทศการสอนด้วย โดย
คำนึงถึง ความแตกต่างของผู้เรียน 
เน้นการมีส่วนร่วม ชี้แนะและ
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
ทำงานร่วมกันพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ตาม
ศักยภาพ 

1. บันทึกแผนการจัดการ
เรียนรู ้
2. การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้  
3. รายงานการเปิดชั้น
เรียน PLC 
(หน้า.....................)  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.4  
สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู ้ 
 

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น สร้างและ
พัฒนาสื่อประกอบการเรียรู้  เรื่อง 
พัฒนาการของทวีปยุโรปในรูปแบบ 
Power point และสื่อ VDO  และ 
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และสร้างนวัตกรรม
ที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ 
Storyline ผ่านTimeline 
เหตุการณ์ สามารถ ใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น Google 
Classroom และ YouTube  
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างไป
จำกัด วิชาประวัติศาสตร์) รหัสวิชา   
ส23104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 

1. รายงานการสรา้งและ
ผลิตสื่อนวตักรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้  
2. รายงานการเปิดชั้น
เรียน PLC  
(หน้า.....................)  
 

 
4 

3 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 1.5  
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
 

     ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนา เครื่องมือ
วัดและประเมนิผลการเรียนรู้รายวิชา
ประวัติศาสตร์ ส23104 ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม โดยได้มีการ
กำหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ การ
ออกแบบเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลไปใช้ประเมินตามสภาพ
จริง ประเมินผลเคร่ืองมือวัดผลและ
ประเมินผล และนำผลการประเมิน
การใช้เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือและ
พัฒนานักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาที่ 
3 ที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ส23104 

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

 

ตัวชี้วัดที่ 1.6 
จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  

ข้าพเจ้า ริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนาการจัด บรรยากาศ ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับความ
แตกตา่งผู้เรียนเปน็รายบุคคล 
สามารถแก้ปญัหาจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมตามธรรมชาติและวัย
ของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ร่วมกันออกแบบบรรยากาศในชั้น
เรียน ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิด
การ ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม 

 

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

 
4 

4 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ตอนที่ 1 : ด้านที่ 1 : การจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 
จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน (ต่อ) 

     ข้าพเจ้าได้เผยแพรก่ารจัด
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
เพื่อแก้ปัญหาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
วิธีการสอนแบบ KWL-Plus ผา่น
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  

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

 

ตัวชี้วัดที่ 1.7  
อบรมบ่มนสิัยให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
 

ข้าพเจ้าได้อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน โดยรเิร่ิม 
คิดคน้และพฒันาวิธีการอบรม และ
พัฒนา คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส
23104) โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
แก้ปัญหาการเรียนการสอน โดย
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่ดี 
โดยมีการอบรมรมบ่มนสิัยให้ผู้เรียนมี 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ ตามรายวชิาและสถานศึกษา  
     ข้าพเจ้าได้เผยแพรก่ารอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนที่
เรียนเรียนรยากาศการจัดการเรียน
การสอน วิชาประวัติศาสตร์ ส2104 

1. รายงานการเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)   
2. รายงานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม รหัสวิชา อ32206  
3. รูปถ่าย  
(หน้า.....................)  
 

 

 
 
 
 
 
 

4 

4 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 1 : ด้านที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและ
รายวิชา 

     ข้าพเจ้าได้จัดทำขอ้มูลสารสนเทศ 
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมขี้อมูล 
เป็นปัจจบุัน ดงันี้  
1. แบบ ปพ.5  
2. แบบบันทึกคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  
3. แบบบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียน  
4. แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน 
รายบุคคล  

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

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  
การดำเนินการตาม
ระบบ ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

     ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับผู้เรียนรายบุคคล ตามที่
สถานศึกษากำหนด เพื่อจัดทำระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรายวชิา
ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา  
ส23104 และประสานความมรว่มมือ
กับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาผู้เรียน  
     ข้าพเจ้าริเริ่มจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรคด์้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยจัด  
กิจกรรม คือ การบริหารจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19 โดยใช้รูปแบบ 
SUTTIPHONG Model การ
พัฒนาการสอนวชิาประวัติศาสตร์  
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

Storyline ผ่านTimeline เหตุการณ ์ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. Power point และส่ือ 
VDO 
2. รายงาน PLC  
3. Meet 
(หน้า.....................)  
 

 

 

3 

4 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

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

ในวิชาประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส
23104 รูปแบบ Power point และ
สื่อ VDO 
     ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ผลงานใน
เว็บไซต์ของตนเอง ในเร่ืองของการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรคเ์พื่อช่วยเหลือ
ผู้เรียนทางดา้นการเรียน และผา่น
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.3  
การปฏิบัติงานวิชาการ
และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา 

     ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการ และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
การพัฒนารูปแบบ แนวทางการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ดังนี้  
1. ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และ 
งาน อื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อ 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
2. ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา  
3. ร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนพฒันา 
คุณภาพสถานศึกษา 
4. ร่วมกิจกรรมการนิเทศการจัดการ
เรียนรการสอน  

1. คำสั่งการพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  
2. คำสั่งการนิเทศภายใน
สถานศึกษา  
3. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  
4. รูปถ่าย  
(หน้า.....................)  
 

 

 
 
 
 

4 

4 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

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

     ข้าพเจ้าไดป้ระสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ 
สถานประกอบการ เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  
1. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ (PLC)  
2. ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง 
ภาคีเครือขา่ย และหรือ 
สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไข 
ปัญหาและพฒันาผู้เรียน  
3. ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
1 คร้ัง/ภาคเรียน  
3. จัดให้มีช่องทางในการ 
ติดต่อสื่อสารกับผูป้กครองและภาคี 
เครือขา่ยเป็นตน  

1. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  
2. คำสั่งการประชุม
ผู้ปกครอง  
3. รายงานการเข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  
4. รูปถ่าย  
(หน้า.....................)  
 
 

 

ตอนที่ 1 : ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  
พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

    ข้าพเจ้าได้พฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความรู้ทักษะ การใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อการศึกษา
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน ซึง่ได้นำมา
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาประวัติศาสตร์ ส23104 และ
นำไปใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการ
สอนเพื่อความเข้าใจ ซึ่งเป็นประเด็น
ท้าทายในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยนำความรู้ทีไ่ดไ้ปปรับใช้ใน
การสร้างนวตักรรม วิธีการสอน การ
ออกแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสม  

1. รายงานการสรา้งและ
ผลิตสื่อนวตักรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้  
2. เกียรติบัตร  
3. รูปถ่าย  
(หน้า.....................)  
 

 

4 

4 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

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

    ข้าพเจ้าได้มสี่วนรว่มและเปน็ผู้นำ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
โดย สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชพี 
ด้วยการเป็นผูน้ำในกลุ่มชุมชนทาง
วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม และระดบั
โรงเรียน เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับ 
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) Storyline ผ่านTimeline 
เหตุการณ ์ ในรูปแบบ Power 
point และสื่อ VDO เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในวิชา
ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส23104 
มัธยมศึกษาปีที่  3 

1. คำสั่งการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  
2. รายงาน PLC  
3. รูปถ่าย  
(หน้า.....................)  
 
 

 

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

      ข้าพเจ้าได้พฒันารูปแบบการ
จัดการเรียนรการสอนให้มีความ
หลากหลายและผสมผสานให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปจัจุบนั โดย
ได้ปรับเปลี่ยนรปูแบบการเรียน
ออนไลน์ ด้วย Google Meet และ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ คือ บทเรียน
ออนไลน์ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ชิงรุก โดยพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูร้ายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบ 

Storyline ผ่านTimeline เหตุการณ ์ 
ในรูปแบบ Power point และสื่อ 
VDO เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในวิชาประวัติศาสตร์  รหัสวิชา 
ส23104 มัธยมศึกษาปีที่  3 

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

 

4 

4 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลพัธ์การเรียนรู้ 
             ของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
วิธีการดำเนินการ  

    ข้าพเจ้าได้ดำเนินการพัฒนางาน
การจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งได้
นำปญัหาเกี่ยวกับรายวชิา
ประวัติศาสตร์ มาเปน็ประเด็นทา้ทาย
ในการพัฒนาผู้เรียนการใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ทักษะ
ปฏิบัติ (5 ขั้น) ใช้กระบวนการมสี่วน
ร่วมของสมาชิก PLC ตาม Lesson 
study มี 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน 
(Plan) ปฏิบัติการสอน (Do) และ
ประเมิน/สะท้อนผลการสอน(See) 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สังเกตการณ์จัดกิจกรรม สัปดาห์ละ 1 
คร้ัง เพือ่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เกิด
ประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียน 

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

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  
ผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่คาดหวัง 

2.1 เชิงปริมาณ  
     นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในรายวิชา

ประวติัศาสตร์ จากการเรียนการสอน
รูปแบบ Power point และสื่อ 
VDO เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในวิชาประวัติศาสตร์  รหัสวิชา 
ส23104 มัธยมศึกษาปีที่  3 

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

 

 
 
 

4 

4 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลพัธ์การเรียนรู้ 
             ของผู้เรียน (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่ 2.2  
ผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่คาดหวัง  

2.2 เชิงคุณภาพ  
       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้ 

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

 
 

องค์ประกอบที่ 2 : การประเมนิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
ความสำเร็จของงานที่
ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบญัชา 

     ข้าพเจ้าไดป้ฏิบัติหนา้ทีไ่ด้รับ
มอบหมายตามข้อตกลงตาม PA1/ส 
กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผล
สำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนและเป็นไป
ตรามประสทิธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการเรียนรู้ 
และด้านการพัฒนาตนเองและวชิาชพี
อย่างต่อเนื่อง ดังปรากกฎตามบนัทึก
หลักฐาน ร่องรอย ตามที่ได้รายงานใน
องค์ประกอบที่ 1  

  

องค์ประกอบที่ 3 : การประเมนิการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1  
ยึดมั่นในสถาบันหลัก
ของประเทศ อันได้แก่ 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ข้าพเจา้ปฏิบตัิตนและแสดงออกใน
ความภูมิใจในการเป็นคนไทย โดยเข้า
ร่วมกิจกรรมที่สำคัญของชาติ ปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาพุทธ เข้าร่วมวัน
สำคัญต่าง ๆ อันเปน็การเชิดชสูถาบัน
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย วางตวัเป็น
กลางทางการเมือง และปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งในทุก ๆ ครั้ง   

1. คำสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
(หน้า.....................) 

 

4 

4 

10 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมนิการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2  
มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีจิตสำนึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
และต่อผู้เกี่ยวข้อง 
ในฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

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

1. คำสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
(หน้า.....................) 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.3  
มีความกล้าคิด  
กล้าตัดสินใจ  
กล้าแสดงออก  
และกระทำในสิง่ที่
ถูกต้อง ชอบธรรม 

     ข้าพเจ้าปฏิบตัิตนโดยกล้ายนืหยัด
ทำในสิง่ที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้า
คัดค้านในสิง่ที่ไม่ถูกต้อง ไมช่อบธรรม 
เปิดเผยการทุจริตที่พบเห็นหรือ
รายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อ 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่รบัผิดชอบ
โดยไมป่ล่อยปละละเลย และให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกละเมิดหรือ
ได้รับการปฏบิัติทีไ่ม่เป็นธรรม  

  

 
 
 
 
 

4 

4 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

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

     ข้าพเจ้าปฏิบตัิหน้าทีโ่ดยไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจาก
ตำแหน่งหน้าที่ มีจิตสำนึกในการใช้
ทรัพย์สิน บุคลากร และเวลาของ
หน่วยงาน ไม่แสดงพฤติการณ์อันเป็น
การเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบต่อตนเอง
หรือพวกพ้อง ไม่ประกอบกิจการหรือ
เข้าไปเก่ียวข้องกับผลประโยชนใ์นการ
ปฏิบัติหนา้ที่ของตน มีจิตบริการที่จะ
ปฏิบัติหนา้ที่โดยคำนงึถึงประโยชน์
ส่วนรวม  

1. คำสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
(หน้า.....................) 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.5  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ  
โดยคำนึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นสำคัญ 

     ข้าพเจ้าไดป้ฏิบัติหนา้ที่ด้วยความ
รับผิดชอบ เพื่อให้งานที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และประหยัด ให้บริการและอำนวย
ความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ที่
เก่ียวข้องด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ 
มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักษา
และพัฒนามาตรฐานการทำงานที่ดี  

1. คำสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
(หน้า.....................) 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.6 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

     ข้าพเจ้าปฏิบตัิตนเองต่อนักเรียน
และผู้ที่เก่ียวข้องด้วยความเที่ยงธรรม 
ปฏิบัติหนา้ที่โดยปราศจากอคติ ไม่นำ
ความรู้สึกส่วนตวั ได้แก่ ความรกั 
ความโกรธ ความกลัว ความหลง มาใช้
ในการตัดสินใจปฏิบัติหนา้ที่ในเรื่อง
ต่าง ๆ ไม่เลือกปฏบิัติด้วยเหตุผลของ
ความแตกต่างในเร่ือง เชื้อชาติ ศาสนา 
เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคม และความเชื่อทาง
การเมือง  

  

 
 

4 

4 

4 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

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

     ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นขา้ราชการครู
ที่ดีโดยน้อมนำพระบรมราโชวาท  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลัก
คำสอนทางศาสนา จรรยาวิชาชพีครู 
มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติ
หน้าที่ ปฏบิัติตนเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธปิไตย ไม่กระทำการใด 
ๆ อันอาจนำความเสื่อมเสียมาสูท่าง
ราชการ 

1. คำสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
(หน้า.....................) 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.8 
เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ คำนึงถึง
สิทธิเด็ก และยอมรับ
ความแตกต่างของ
บุคคล 

     ข้าพเจ้าปฏิบตัิตนเปน็ข้าราชการ
ครูโดยนำความรู้ที่มีได้ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยความ
เสมอภาค โดยคำถึงความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน และยดึมั่น
ตั้งใจในการปฏิบัติการสอนให้เกิด
ความเสมอภาคกับผู้เรียนทุกคน 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผู้เรียนเพื่อ
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เท่าเทียมกัน ใช้เทคนิคและวิธีการที่
หลากหลายในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  

1. คำสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
(หน้า.....................) 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.9 
ยึดถือและปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

     ข้าพเจ้าไดป้ฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยประฤติตน
เหมาะสมกับสถานภาพและเปน็
แบบอย่างที่ดี มีความรักศรัทธาและ
ชื่นชมในวิชาชีพครู อุทิศตนต่อวิชาชพี 
มีความรักและเมตตา เอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจลกูศิษย์
ตามบทบาทหน้าทีโ่ดยเสมอกัน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งกาย วาจา 
และจิตใจ  

1. คำสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
(หน้า.....................) 

 

 

4 

4 

4 
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Self-Assessment Report: SAR ครั้งท่ี 1 (24 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) นางสาวกาญจนา พิมพ์แส ง 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด งานที่ปฏิบัต ิ บันทึกหลักฐานร่องรอย 
การประเมิน

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

     ข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
โดยเป็นผู้ที่มีวินยัในตนเอง ยอมรับ
และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดี
งามของสังคม รักษาและเสริมสร้าง
ระเบียบวินยัในตำแหนง่หน้าที่ราชการ 
เป็นคนตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาใน
แก่ทางราชการ มีความซื่อสัตยส์ุจริต 
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่
มีประโยชน์ทบัซ้อน รักความสามัคคี 
มีน้ำใจและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เป็น
แบบอย่างในการดำเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ยึดมัน่ใน
หลักนิติธรรม ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1. คำสั่งการปฏิบัตงิาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. รูปถ่าย  
(หน้า.....................) 

 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกลา่วข้างต้นถูกต้องและเปน็ความจริง 
 
 
 

    (ลงช่ือ)...............................................ผู้รายงาน 
                   (  นางสาวกาญจนา พิมพ์แสง  ) 
                                ตำแหน่ง    ครูผู้ช่วย 

                           วันท่ี  21  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 1 

 
                            ภาพรวมกิจกรรม                  แผนการสอน และสื่อการเรียนรู้                    
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ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     ห น ้ า  | 26 
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ภาคผนวก ข 

ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 2 
 

 
                            ภาพรวมกิจกรรม                  แผนการสอน และสื่อการเรียนรู้                    
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ภาคผนวก ค 

ร่องรอย เอกสาร หลักฐาน องค์ประกอบที่ 3 

 
                             ภาพรวมกิจกรรม                                   เกียรติบัตร 
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