
 

                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒  (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
ที่                 วันท่ี…………………………………………………………. 
เรื่อง     รายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่งครู สายงานการสอน  ภาคเรียนท่ี ….. ปีการศึกษา .............. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2   

 ด้วยข้าพเจ้า...........................................ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ .................ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและหน้าท่ีอื่น  ภาคเรียนท่ี ...... ปีการศึกษา …………. น้ัน บัดน้ี การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนและหน้าท่ีอื่นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานและสรุปผล งานท่ีเกิดจากการปฏิบั ติหน้าท่ี ต าแหน่ง ครู  
สายงานการสอน  ท้ัง  3  ด้าน 13 ตัวช้ีวัด เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการประเมินตนเอง ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและได้แนบเอกสารมาพร้อมน้ี 
 

ลงช่ือ ...............................................ผู้รายงาน   ลงช่ือ..............................................ผู้รับรอง 
                     (........................................)        (................................................)                                       
                         ต าแหน่ง ครูผู้สอน                         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้............... 
 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

..............................................................................................

.............................................................................................. 
 

ลงช่ือ 
(นางสาวปรมาภรณ์  อนุพันธ์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ความเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

...............................................................................................
............................................................................................. 

 
ลงช่ือ 

(นายภาณุภัทร  ลิ้มจ ารูญ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน            
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ............................................... 
     (นายกิตติศักด์ิ สมพล) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
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แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  

ต าแหน่ง ครู  ตามแบบ วฐ.2 
ภาคเรียนที่ ...............  ปีการศึกษา........................ 

1. ข้อมูลทั่วไป   
ช่ือผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว............................................ นามสกุล.............................................................อายุ ........... ปี  
คุณวุฒิ................................................................. ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ .....................................................................      
ต าแหน่งเลขท่ี ...............................รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน ..................................................บาท    
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อ าเภอ ..................................    
จังหวัด..................................... ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ........................................................................................  
สังกัดส่วนราชการ.............................................................................................................................................................  
  
2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน 
 (ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช้ัน/ระดับ ที่ได้รับมอบหมายให้ท 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   
(ให้รายงานทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช้ัน/ระดับ ที่ท าการสอน ในกรณีท่ีจัดการเรียนการสอน       
 เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน)  

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

2) ภาระงานที่เก่ียวเนือ่งกับการจัดการสอน และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   จ านวน....................ชั่วโมง 

ภาคเรียน ภาระงาน จ านวน (ชั่วโมง) 
   
   
   
   
 



3 
3.2 สรุปรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน  ต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

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

รวม  
 
4. การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ    
   (1) การถูกลงโทษทางวินัย   
         ไม่ถูกลงโทษ     
         ถูกลงโทษ       สถานโทษ................................. ค าส่ัง...............................เลขท่ี............/.............                                        
                                ลงวันท่ี.................................... ต้ังแต่วันท่ี....................ถึงวนัท่ี...........................  
 (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ  
         ไม่ถูกลงโทษ     
         ถูกลงโทษ       สถานโทษ................................. ค าส่ัง...............................เลขท่ี............/.............                                        
                                 ลงวันท่ี.................................... ต้ังแต่วันท่ี....................ถึงวนัท่ี...........................  
 
5. การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 22/2560) จ านวน........................ชั่วโมง      

ปี พ.ศ. หลักสูตร 
รหัส 

หลักสูตร 
หน่วยงานที่จัด ระหว่างวันที่ 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

      
      
      
      
 
6. ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เม่ือสิ้นปีการศึกษา  (3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด)      
   (เมื่อส้ินปีภาคเรียน ให้ข้าราชการครูประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง โดยให้ประเมิน     
    ตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/0635      
    ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 และเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป) 
 
 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 1 2 3 4 5 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
    1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

     ระดับ................................................  
เหตุผล.............................................. 
......................................................... 
......................................................... 
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ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 1 2 3 4 5 

1.2 การจัดการเรียนรู้  
     1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

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

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

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

     1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้      ระดับ................................................  
เหตุผล.............................................. 
......................................................... 
......................................................... 
 

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

   1.3 การสร้างและการพัฒนา ส่ือ  
        นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา     
        และแหล่งเรียนรู้ 

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

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

    1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้      ระดับ................................................  
เหตุผล.............................................. 
......................................................... 
......................................................... 
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ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 1 2 3 4 5 

2. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน  
    2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

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

    2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน      ระดับ................................................  
เหตุผล.............................................. 
......................................................... 
......................................................... 
 

    2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และ 
         เอกสาร ประจ าช้ันเรียนหรือ 
         ประจ าวิชา 

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

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ     
   3.1 การพัฒนาตนเอง 

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

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

 
         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ  
เอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว                                  
  
  
                                           (ลงช่ือ).............................................................                                            
             (………………………………….…………………)                                            
    ต าแหน่ง…………………………………………………..                                               
    วันท่ี......... เดือน....................... .พ.ศ. .........  
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล  
  

      ความเห็น/ข้อสังเกต....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
 
  
     (ลงช่ือ)......................................................กรรมการ            (ลงช่ือ)......................................................กรรมการ             
   (.....................................................)                               (.....................................................)  
   
   
                                         (ลงช่ือ)......................................................ประธานกรรมการ    
           (.....................................................)        
    วันท่ี....... เดือน............................ พ.ศ. ........ 
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ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 จุดเด่น................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
         สิ่งที่ควรพัฒนา.................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
 ความเห็น/ข้อสังเกต....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
  
 
                                           (ลงช่ือ).............................................................                                           
            (………………………………….…………………)                                          
   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2   
    วันท่ี......... เดือน..........................พ.ศ. ................. 
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ภาคผนวก 

 (เอกสารหลักฐาน/ร่องรอย ส าหรับเตรียมประเมิน คศ.2, 3) 
 

ด้านที่ ตัวชี้วัดท่ี หัวข้อ/เอกสาร/ร่องรอย/หลักฐาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1 1 1.1 สร้างและหรือพฒันาหลักสูตร 
      ค าสั่งเก่ียวกับการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร      

    บันทึกการจัดท า/ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร วก.ส.10      
    ประเมินผลการใช้หลักสูตร/รายวิชาท่ีสอนรายบุคคล      
    ค าอธิบายรายวิชาบูรณาการหลักสูตรท้องถ่ิน      
    บันทึกการประชุม/ภาพกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องหลักสูตร      

1 2 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้
     โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา อย่างน้อย 1 วิชา      

   การประเมินหน่วยการเรียนรู้จากกรรมการประเมิน/นักเรียน      
   ตารางแสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติ(Active Learning)      
   ค าสั่งกรรมการประเมินแผนฯ/บันทึกให้ค าปรึกษาเรื่องแผน      
   รางวัล/เกียรติบัตร/ภาพกิจกรรม และบันทึก วก.ส.11      

1 3 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
     วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลสรุปเป็นสารสนเทศ      

   แผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วย มีองค์ประกอบครบด้วย 
       - การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
       - โครงสร้างรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ 
       - กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติ(Active Learning) 
       - บันทึกหลังแผนฯ ครบถ้วน  

     

   บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนฯ วก.ส.11      
1 4 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
     แผนฯ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน      

   ตารางแสดง สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์      
   แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้      
   บันทึกข้อความ วก.ส.12      
   ภาพถ่ายกิจกรรม       

1 5 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
    บันทึก วก.ส.13-14 และปพ.5 หรือ SGS และผลคะแนนโอเน็ต      

  ผลการประเมินทักษะกระบวนการ/สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน       
  สรุปจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนดเป็นร้อยละ         

1 6 1.3 การสร้างและพัฒนาสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
     รายงานการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีฯ  วก.ส.15      

   รายงานประเมินการใช้สื่อฯ/ร่องรอยการใช้สื่อ      
   รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้/บันทึกการใช้แหลง่เรียนรู้      
   เอกสารเผยแพร่สื่อฯ หรือแหล่งเรียนรู้      
   ภาพการใช้สื่อฯ หรือแหล่งเรียนรู ้      
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ด้านที่ ตัวชี้วัดท่ี หัวข้อ/เอกสาร/ร่องรอย/หลักฐาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1 7 1.4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
     รายงานการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล วก.ส.16      

   เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียน      
   การประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล      
   ค าสั่งเก่ียวกับการวัดและประเมินผล      
   ภาพกิจกรรม      

1 8 1.5 การวิจัยเพือ่การเรียนรู ้
    รายงานวิจัยในชั้นเรียน/ บทคัดย่อ / บันทึก วก.ส.17      

  เกียรติบัตร/ค าสั่ง/รางวัลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง      
2 9 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    ข้อตกลงในชั้นเรียน/ตารางเวรท าความสะอาด      

  การส ารวจความเห็นของนักเรียนในการจัดชั้นเรียน      
  แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมกลุ่ม/เสริมสร้างทักษะชวิีต      
  บันทึกโฮมรูม/บันทึกความดีของนักเรียนและภาพกิจกรรมต่างๆ      
  รายงานการส่งเสริมประชาธิปไตยในห้องเรียน/โรงเรียน      
  กิจกรรมสาธารณประโยชน์/กิจกรรมสง่เสริมขวัญก าลังใจ      

2 10 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    แฟ้มประวัตินักเรียนที่ปรึกษา/ที่สอน (ระบบดูแล01)      

  แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลสรุปเป็นสารสนเทศ (ระบบดูแล02)      
  รายงานการคัดกรองนักเรียน (SDQ) /รายงานการเย่ียมบ้าน       
  รายการการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย       
  บันทึกการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆ      
  เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพกิจกรรมของนักเรียน      

2 11 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจ าชั้นเรียน/วิชา 
    เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชาสรุปเป็นสารสนเทศ      

  บันทึกการน าสารสนเทศมาให้ในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน      
  สมุดประจ าตัวนักเรียน/SGS/ผลงานนักเรียนเกียรติบัตร/รางวัล      
  สารสนเทศ SDQ/เย่ียมบ้าน และภาพกิจกรรมต่างๆ      

3 12 3.1 การพัฒนาตนเอง 
    รายงานพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID PLAN)  (วก.ส.19)       

  รายงานการอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนา จ านวน 12 – 20 ชม.ต่อปี      
  วุฒิบัตรผ่านการอบรม/บันทึกการศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ      
  รายงานผลการน าความรู้ที่อบรมมาสร้างนวัตกรรมพัฒนาผู้เรียน      

3 13 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 
    แบบบันทึก PLC (วก.ส.20) ร่องรอย/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง      

  รายงานการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาท้ังใน/นอกโรงเรียน      
  นวัตกรรมจากการท า PLC / ผลการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
  ค าสั่ง PLC / เครือข่าย PLC / หนังสือเชิญเป็นวิทยากร        
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