
วฐ. 2 
แบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ี 

ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา) 
ปีการศึกษา  256....... 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว.......................................นามสกุล...................................อายุ..............................ปี 
คุณวุฒิ    หลักสูตร..........สาขา................. มหาวิทยาลัย....................  ต าแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ  - 
ต าแหน่งเลขท่ี....................................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........    / เงินเดือน....................................บาท 
สถานศึกษา/หน่วยการศึกษา        โรงเรียนวัดอินทาราม           เขต/อ าเภอ   ธนบุรี 
จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มัธยมศึกษา เขต  1 
สังกัดส่วนราชการ   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตามรางสอน 
(ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระกาเรียนรู้ ทุกช้ัน/ระดับ ท่ีได้รับมอบหมายใหท้ าการสอนตามตารางสอน  
ในกรณีท่ีจัดการเรียนการสอน เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน)  
 

ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น/ระดับ 
จ านวนชั่วโมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



3. ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 
 

     3.1 การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จ านวน.........................ชั่วโมง 
 1) ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน  จ านวน.....................ชั่วโมง 
(ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช้ัน/ระดับ ที่ท าการสอน ในกรณีท่ีจัดการเรียนการสอน 
เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 

ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น/ระดับ จ านวน (ชั่วโมง) 
    
    
    
    
    

 
 2) ภาระงานที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการสอน และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน.........-.........ชั่วโมง 

ภาคเรียน ภาระงาน จ านวน (ชั่วโมง) 
   
   
   
   
   

 
3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน จ านวน (ชั่วโมง) 
1) ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน  
2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ไม่รวม PLC)  
3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  

รวม  
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4. การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  

(1) การถูกลงโทษทางวินัย 
        ไม่ถูกลงโทษ 
        ถูกลงโทษ สถานโทษ................................. ค าส่ัง........................... เลขท่ี............./.............. 
    ลงวันท่ี..................................... ต้ังแต่วันท่ี....................... ถึงวันท่ี....................... 
 (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        ไม่ถูกลงโทษ 
        ถูกลงโทษ สถานโทษ................................. ค าส่ัง........................... เลขท่ี............./.............. 
    ลงวันท่ี..................................... ต้ังแต่วันท่ี....................... ถึงวันท่ี....................... 
 
5. การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว22/2560) จ านวน......................ชั่วโมง 
 

ปี พ.ศ. หลักสูตร รหัส 
หลักสูตร 

หน่วยงานที่จัด ระหว่างวันที่ จ านวน 
(ชั่วโมง) 
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6.ผลงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เม่ือสิ้นปีการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวบ่งชี้) 
(เมื่อส้ินปีการศึกษา ให้ข้าราชการครูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง  โดยให้ประเมิน 
ตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/0635 
ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 และเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร 

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

1.2 การจัดการเรียนรู้ 
  1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

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

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

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

  1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
  

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

  1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
  

     ระดับ................................ 
เหตุผล.............................. 
.......................................... 
.......................................... 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 5 ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1.3 การสร้างและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
       เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 
       แหล่งเรียนรู้ 

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

       
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      ระดับ................................ 

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

1.5 การวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
  

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

2. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน  
   2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  

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

   2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       ระดับ................................ 
เหตุผล.............................. 
.......................................... 
.......................................... 

   2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และ 
        เอกสารประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชา 
  

     ระดับ................................ 
เหตุผล.............................. 
.......................................... 
.......................................... 
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ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 5 ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 
 

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

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

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ
เอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว 

 
(ลงช่ือ)................................................................ 
             (..............................................) 
                 ต าแหน่ง....................... 
วันท่ี................เดือน.......................พ.ศ................ 

 

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

 

   (ลงช่ือ)...........................................................กรรมการ    (ลงช่ือ)...........................................................กรรมการ 
             (....................................................)                           (.......................................................) 
 

 

(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ 
                                                     (..................................................) 
                                           วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ............... 
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ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 จุดเด่น………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 สิ่งที่ควรพัฒนา……………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

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

   (ลงช่ือ)........................................................... 
                                                       ( นางธัญจิรา  โชติพงศ์กุล ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทาราม 
                                           วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ............... 
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