
 

แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี  
ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา) 
ปีการศึกษา........................ 

1. ข้อมูลท่ัวไป   
ช่ือผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว............................................ นามสกุล........................... ...................................อายุ ........... ปี  
คุณวุฒิ................................................................. ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ .....................................................................      
ต าแหน่งเลขที่ ...............................รบัเงินเดือนอนัดับ คศ. ............. ข้ัน/เงินเดือน ..................................................บาท    
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อ าเภอ ................................ ..    
จังหวัด..................................... ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................................................  
สังกัดส่วนราชการ............................................................................................................. ................................................  
  
2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน 
 (ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช้ัน/ระดับ ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน        
  ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 

 
ภาคเรียน 

 
วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ชั้น/ระดับ 

 

 
จ านวนชั่วโมงสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 ใส่ทุกวิชาที่เราสอนในปีการศกึษานั้นๆ โดย
แยกเปน็ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ซ่ึงเปน็วิชา 8 
กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเท่านั้น 

  
   
   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
3. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน      
3.1 การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560  จ านวน....................ชั่วโมง      
        1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  จ านวน....................ชั่วโมง   
(ให้รายงานทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช้ัน/ระดบั ท่ีท าการสอน ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน       
 เป็นภาคเรียน ใหร้ายงานเป็นรายภาคเรียน)  

วฐ. 2 



 

ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น/ระดับ จ านวน (ชั่วโมง) 
 ก่อน 5 ก.ค. 60 มีวิชาอะไรที่สอน

ในแต่ละภาคเรียนแต่ละปี ใสต่รง
นี้ และค านวณชั่วโมงให้ครบถ้วน
ตามสอนจริง 

 ตารางนี้ กรอกเฉพาะปี
การศึกษา 2560 และปี
การศึกษากอ่นหน้านี ้

  
  
  

    
 

 
2) ภาระงานท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการจัดการสอน และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

   จ านวน....................ชั่วโมง 
ภาคเรียน ภาระงาน จ านวน (ชั่วโมง) 

 กรอกภาระงานที่ไดร้ับมอบหมาย ทั้งงาน
สนับสนุนการสอน  4  งาน และ งานสนอง
นโยบาย และค านวณชั่วโมงให้เรียบร้อยซ่ึงเปน็
งานกอ่นวันที่ 5 ก.ค. 60 

ตารางนี้ กรอกเฉพาะปี
การศึกษา 2560 และปี
การศึกษากอ่นหน้านี ้

 
 

  
   
 

 
3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน จ านวน (ชั่วโมง) 
1) ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน ตารางนีก้รอก ปกีารศึกษา 2560 เปน็

ต้นไป แต่เริ่มนบัที่ 5 ก.ค. 60 เป็นต้นมา
เท่านั้น 

2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  (ไมร่วม PLC) 
3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

รวม  
  



 

4. การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี    
   (1) การถูกลงโทษทางวินัย   
         ไม่ถูกลงโทษ     
         ถูกลงโทษ       สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขที่............/.............                                        
                                ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที.่..........................  
 (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ  
         ไม่ถูกลงโทษ     
         ถูกลงโทษ       สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขที่............/.............                                        
                                 ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที.่..........................  
 
5. การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 22/2560) จ านวน........................ชั่วโมง      

 
ปี พ.ศ. 

 
หลักสูตร 

 
รหัส  

หลักสูตร 

 
หน่วยงานท่ีจดั 

 
ระหว่างวันท่ี 

 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

 ตารางนี้ จะกรอกไดเ้ฉพาะ อบรมคูปองครู ซ่ึงมีครั้งแรก 
เม่ือ ก.ค. 60  และครั้งที่ 2 ตั้งแต่ กค.61 ดังนัน้จะ
กรอกได้ ก็คอื ปีการศกึษา 2560 และ 2561 เท่านัน้  

  
   
   
   
   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
6. ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อสิ้นปีการศึกษา  (3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด)      
   (เมื่อสิ้นปกีารศึกษา ให้ข้าราชการครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ของตนเอง โดยใหป้ระเมิน     
    ตามตัวช้ีวัดการประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635      
    ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป) 
 

 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 



 

ตัวชี้วัด ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  

ระดับคุณภาพ/เหตุผล 
1 2 3 4 5 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
    1.1 การสร้างและหรือพฒันาหลักสูตร 

ตารางนี้ใหป้ระเมินตัวเอง
ตามเอกสารหลกัฐานที่
สะท้อนตัวชี้วัดนั้นๆ เพื่อ
เสนอใหก้รรมการ
กลั่นกรองเหน็ชอบ และให้ 
ผอ.ประเมิน 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
.................................................. 
.................................................. 

1.2 การจัดการเรียนรู้  
     1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
.................................................. 
.................................................. 

     1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/      
            แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
            บุคคล(IEP)/แผนการสอน  
            รายบุคคล(IIP)/แผนการจัด       
            ประสบการณ์ 

     ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
.................................................. 
.................................................. 

     1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู ้      ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
.................................................. 
.................................................. 

     1.2.4 คุณภาพผู้เรียน      ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
.................................................. 
.................................................. 

 
 
 

 

 
ตัวชี้วัด 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  

ระดับคุณภาพ/เหตุผล 
1 2 3 4 5 

   1.3 การสร้างและการพฒันา สื่อ    
        นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา     
        และแหล่งเรียนรู ้

 ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
.................................................. 
.................................................. 

   1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
.................................................. 



 

.................................................. 
    1.5 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้      ระดับ......................................... 

เหตุผล....................................... 
.................................................. 
.................................................. 

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
    2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

     ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
.................................................. 
.................................................. 

    2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน      ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
.................................................. 
.................................................. 

    2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และ 
         เอกสาร ประจ าช้ันเรียนหรือ 
         ประจ าวิชา 

     ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
.................................................. 
.................................................. 

 
 
 
 
 

 

 
ตัวชี้วัด 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินของ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  

ระดับคุณภาพ/เหตุผล 
1 2 3 4 5 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ     
   3.1 การพัฒนาตนเอง 

     ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
.................................................. 
.................................................. 

   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
.................................................. 
.................................................. 

 
 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวขา้งต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมน้ีได้แนบ  
เอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว                                  



 

   
  
                                           (ลงช่ือ).............................................................                                            
             (………………………………….…………………)                                            
    ต าแหน่ง…………………………………………………..                                               
    วันที่....15..... เดือน......สิงหาคม.... .พ.ศ. ...2561.  
  

ตรงนี้ถ้าประเมินรวบ 5 ปี ให้ใส่วันเดียวกับวันทีย่ื่น วฐ.1 
ถ้าประเมินเป็นปีๆ ก็ให้ใส่กอ่นวันที่ตรวจสอบและกลั่นกรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล  
  

      ความเห็น/ข้อสังเกต....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
....................................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 
.................................................................................. .................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ................................................................  
  
  
  



 

  
     (ลงช่ือ)......................................................กรรมการ            (ลงช่ือ).................................... ..................กรรมการ             
   (.....................................................)                               (................................................. ....)  
  
    
                                         (ลงช่ือ)......................................................ประธานกรรมการ    
           (.....................................................)        
    วันที่..17. เดือน.....สิงหาคม...... พ.ศ. ...2561 
 

ควรเป็นวันที่ หลังจากวันทีผู่้ขอประเมินลงวันเวลาไว้ 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 จุดเด่น................................................................................................................................................................ 
............................................................................................... .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ............................................................  
         สิ่งท่ีควรพัฒนา............................................................................................................................. ..................... 
.................................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.................................................................................................................................................................................. .......  
 ความเห็น/ข้อสังเกต....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
..................................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................ ...................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................... ....................................................... 
........................................................................... ...........................................................................................................  



 

                                            (ลงช่ือ).............................................................                                           
            (………………………………….…………………)                                          
    ต าแหน่ง..........................................................                                                
    วันที่..20. เดือน.....สิงหาคม...... พ.ศ. ...2561 

ควรเป็นวันที่หลังคณะกรรมการกลั่นกรองได้ลงไว้ 


