
  
 

    รายงานผลการปฏิบัตริาชการ 
   ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถงึ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 
 

นายภุชเคนทร์  ภรินทนันท์ 
   ตำแหนง่ ครูผู้ช่วย 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา 
 

 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)    
 อำเภอเมือง   จังหวัดตราด 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๗ 



 

 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สายงานการสอน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ 

ของ 
นายภุชเคนทร์  ภรินทนันท์ 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 

************************** 
 

ส่วนที่ ๑ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (จำนวน ๗๐ คะแนน)  

( ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  
๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน (ให้ครูผู้สอนรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามตัวช้ีวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานการสอน)  
๑.๑  การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

- วิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์ สมรรถนะ คำอธิบายรายวิชา และนำไปจัดทำรายวิชาและหรือ

หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ สมรรถนะ และคำอธิบายรายวิชาหรือคำอธิบายของ

หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน ตลอดจนผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ

นำไปปฏิบัติได้จริง และมีการประเมินผลหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนที่เน้น

พัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ๑.๒  การจัดการเรียนรู้ 
 ๑.๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
  - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา โดยยึดจากหลักสูตรกลุ่ม
 สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

๑.๒.๒  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอน/
 รายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์ 
          - จัดทำแผนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
     ๑.๒.๓  กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู ้
          จัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ดำเนินการ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหาความผู้แบะองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครทูำหน้าที่เป็นคนคอยให้
คำปรึกษา และมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนในกลุ่มสาระอื่น ๆ ในการทำกิจกรรมหรือแม้กระทั้ง
บูรณาการการสอนเพศวิถีศึกษาในบทเรียนสุขศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
หลากหลาย 



 

   
  
 
 
 
 ๑.๒.๔  คุณภาพผู้เรียน 
  ๑.๒.๔.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
   นักเรียนต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และสามารถถอดบทเรียนวิชาสุข 
  ศึกษาและพลศึกษา มาใช้ในชีวิตประจำวันได้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและผู้อื่น   
  ๑.๒.๔.๒  คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

   ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

   ๓. มีวินัย 

   ๔. ใฝ่เรียนรู้ 

   ๕. อยู่อย่างพอเพียง  

   ๖. มุ่งมั่นในการทางาน 

   ๗. รักความเป็นไทย  

   ๘. มีจิตสาธารณะ  
  

๑.๓  การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนร ู้ 
 ใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน  พัฒนาส่ือการเรียนสอนให้มีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของผู้เรียน และประเมินติดตามการใช้งานส่ือเพื่อนำมาปรับปรุง

และพัฒนา 

๑.๔  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๑. ประเมินผลจากช้ินงาน/ภาระงานที่รับผิดชอบ  

 ๒. ประเมินตามสภาพจริง  

 ๓. กิจกรรมกลุ่ม 

 ๔. สอบกลางภาค/สอบปลายภาค 

๑.๕  ศึกษา  วิเคราะห์ สังเคราะห์  และหรือวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ทีส่่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

         - จัดทำวิจัยในเรื่องของการการสร้างเสริมนกัเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของผู้เรียน 

  
 



 

 
 ๒. ด้านที่การบริหารจัดการชัน้เรียน 
 ๒.๑  การบริหารจัดการชั้นเรียน  และการจดัทำข้อมูลสารสนเทศ 
  ส่งเสริมบรรยากาศช้ันเรียนแบบประชาธิปไตยโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
 ซักถามในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ อย่างเปิดกว้างในวิชาสุขศึกษา และส่งเสริมระเบียบวินัยในการปฏิบัติ
 กิจกรรมทางพลศึกษา และการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนโดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยคำนึงถึง
 ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     ๒.๒  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

รับหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานครูประจำช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ ดำเนินกิจกรรมโฮมรูม 
และทำหน้าที่คุณครูที่ปรึกษา ดำเนินกิจกรรมสอดส่องดูแลพฤติกรรม และให้ความช่วยเหลือและให้
คำปรึกษากับนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ   

 ๓. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 ๓.๑ การพัฒนาตนเอง 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เรื่องที่รับการอบรม/พัฒนา สถานที่จัดอบรม หน่วยงานที่จัด 
จำนวน 
ช่ัวโมง 

๑ ๒๕ - ๒๖ 
ก.ค. ๖๓ 

อบรมครูผู้ช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จันทบุรี 

สพม.๑๗ ๑๙ 

๒ ๘ - ๑๒ ส.ค. 
๖๓ 

อบรมกรีฑา วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 
๒  

กกท. ตราด ๔๕ 

๓ ๒๗ - ๒๙ 
ส.ค. ๖๓ 

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา 

โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
จันทบุรี 

สพม.๑๗ ๒๒.๓๐ 

๔ ๓๑ ส.ค. ๖๓ ประชุมโต๊ะข่าว อำเภอเมืองตราด อำเภอเมืองตราด ๑ 
๕ ๓ ก.ย. ๖๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการขับเคล่ือนนโยบายสู่
การปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

โรงแรมตราดซิตี้ ตราด สพม.๑๗ ๘ 

๖ ๑๐ ก.ย. ๖๓ ตำรวจประสานโรงเรียน ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด 
สาขาเนินทราย 

ตำรวจภูธรจังหวัด
ตราด 

๗.๓๐ 

๗ ๑๑ ก.ย. ๖๓ การพัฒนากรจัดการเรียน
การสอนเพศวิถีศึกษา และ
ทักษะชีวิต ในหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบางกะจะ สพม.๑๗ ๘ 

๘ ๑๒ ก.ย. ๖๓ อบรมจินตคณิต โรงเรียวัดคิรีวิหารฯ BB Balancing ๘ 



 

สรุปผลการอบรม/พัฒนา ๘ ครั้ง ๑๑๙ ช่ัวโมง 
    ๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ 

 

 
 สรุปผลการอบรม/พัฒนา ๑ ครั้ง ๔๕ ช่ัวโมง 
 
 ๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

        ๑. งานกิจการนักเรียน ดูแลในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือ และงานยาเสพติด 
 ๒. งานบริหารทั่วไป ดูแลในเรื่องของงานอนามัย และงานโภชนาการ 
 ๓. เวรประจำวันพุธ และเวรขายข้าวในวันจันทร์ 
 ๔. ครูประจำช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 
ตอนที่ ๒  การประเมนิการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี  
(จำนวน ๓๐ คะแนน) (๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
 - การดำเนินงานในโรงเรียนโดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและยึดถือประโยชน์ของ
โรงเรียนและผู้เรียนเป็นหลัก และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับปิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย  

2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  นโยบาย และคำส่ังของผู้บังคับบัญชา 
 - ปฏิบัติงานตามระเบียบการมาโรงเรียน และการขาด ลา มาสาย ของราชการ 
 - ปฏิบัติงานตามนโยบายของสถานศึกษา 
 - ปฏิบัติตามคำส่ังของผู้อำนวยการตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. มีความวิริยะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
  - พยายามดำเนินกิจกรรมและหน้าที่ทีไ่ด้รับผิดชอบอย่างสุดความสามรถ 
 - พยายามเข้าร่วมกิจกรรมและรักษาเวลาของตนเอง 
 - พัฒนางาน พัฒนานกัเรียน จัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

4. การมีจิตสำนึกที่ดี  มุง่บริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 - เต็มใจให้บริหารแก่นักเรียนและชุมชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

5. การักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 - ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และพยายามพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป  

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เรื่องที่รับการอบรม/พัฒนา สถานที่จัดอบรม หน่วยงานที่จัด 
จำนวน 
ช่ัวโมง 

๑ ๘ - ๑๒ ส.ค. 
๖๓ 

อบรมกรีฑา วิทยาลัยเทคนิค
ตราด เขต ๒  

กกท. ตราด ๔๕ 



 

6. การรักษาภาพลักษณะและความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 
 - เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ชุมชน และสังคม โดยให้ความช่วยเหลือและประสานงานโดยไม่หวัง
ส่ิงตอบแทนใด ๆ  

 
ส่วนที่ ๒  แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและเกิดกระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม
ในอนาคต 
 

 
 
       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ประเมินตนเองทั้งหมดถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง 
    
      (ลงชื่อ)……………….…………………......ผู้รายงาน 
                                                             (นายภุชเคนทร์  ภรินทนันท์) 
                              ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 

การตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนทรีาษฎร์พทิยา เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอนและ 
เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนครัง้ที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ของ นายภุชเคนทร์  ภรินทนันท ์  
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ ไม่มี ถูกต้อง และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................. 
                           (นางสาวธิดา  เมฆวะทัต) 
                                                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 

   วันที่............เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 


