
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
ของ 

นางสาวภานิชา  แสงจันทร์ 
ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนวัดคิรีวิหำร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 

************************** 
ส่วนท่ี 1 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี  
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบัติงาน (จ ำนวน 70 คะแนน)  
 ( 1 ตุลำคม 2563  –  16 มีนำคม 2564 และคำดว่ำจะเกิดขึ้นถึงวันท่ี 31 มีนำคม 2563 )  

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน (ใหค้รูผู้สอนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำมตัวช้ีวัด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู สำยงำนกำรสอน)  

    1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
มีกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้  

รวมทั้งมีกำรประเมินควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลกำรเรียนรู้ 
  1.2 การจัดการเรียนรู้ 
 1.2.1 กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ 
          มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning มีกิจกรรมต่ำงๆท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  

และได้ใช้กระบวนกำรคิด ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ซึ่งควำมรู้ท่ีเกิดขึ้นจะเป็นควำมรู้ท่ีคงทน
และถำวร 

1.2.2 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล/แผนกำรสอน 
รำยบุคคล/แผนกำรจัดประสบกำรณ์ 

  มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหน่วยกำร 
เรียนรู้เป็นกำรเตรียมกำรสอนหรือกำรก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ล่วงหน้ำอย่ำงเป็น ระบบ  

1.2.3 กลยุทธ์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
          มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีกำรท่ีเน้นกำรปฏิบัติท่ีมีควำม 

หลำกหลำย ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ ท้ังยังจัดบรรยำกำศในช้ันเรียนเพื่อดึงดูดควำมสนใจของ
ผู้เรียน   

 1.2.4 คุณภำพผู้เรียน 
  1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
           ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับดี ตำมจุดประสงค์ของหน่วยกำร 

เรียนรู้ มีพื้นฐำนท่ีสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในระดับช้ันต่อไปได้เป็นอย่ำงดี 
  1.2.4.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
          นอกจำกผู้เรียนจะเป็นคนเก่งแล้ว ผู้เรียนจะต้องเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ท้ัง 8 ประกำร คือ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ , ซื่อสัตย์สุจริต , มีวินัย , ใฝ่เรียนรู้ , อยู่อย่ำงพอเพียง , มุ่งมั่นใน
กำรท ำงำน , รักควำมเป็นไทย , มีจิตสำธำรณะ 
     
 



 

     1.3 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
        มีกำรเลือกใช้ส่ือและพัฒนำส่ือท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับรำยวิชำ และ 

เหมำะสมกับผู้เรียน ท้ังยังสอดคล้องกับเนื้อหำสำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
     1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เหมำะสม และสอดคล้องกับตัวชี้วัด และ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

        1.  สังเกตผู้เรียนขณะเรียนในห้องเรียน 
 2. ประเมินผู้เรียนจำกแบบฝึกหัดหรือใบงำนท่ีมอบหมำย 
 3. ประเมินผู้เรียนจำกกำรสอบกลำงภำคและกำรสอบปลำยภำค 

     1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

        มีกำรจัดท ำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ ปัญหำต่ำงๆของผู้เรียนหรือปัญหำกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนของผู้สอน พร้อมท้ังหำทำงแก้ปัญหำให้ตรงจุด ท ำให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภำพจำกกำรเรียนรู้มำกขึ้น 
 2. ด้านที่การบริหารจัดการช้ันเรียน 
     2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

จัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมและเอื้อต่อกำรเรียนรู้ กระตุ้นควำมสนใจ 
ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษำ ตลอดจนส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรคิด ทักษะชีวิต ทักษะกำรท ำงำน มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ ค่ำนิยมท่ีดีงำม สร้ำง แรงบันดำลใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรพัฒนำ
ตนเองเต็มตำมศักยภำพ มีควำมสุขและมีควำมปลอดภัย      

  2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ด ำเนินกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์  

จัดท ำและใช้สำรสนเทศของผู้เรียน จัดท ำกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และ
แก้ปัญหำของผู้เรียนรำยบุคคล 
 
 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนาตนเอง 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี เรื่องท่ีรับกำรอบรม/พัฒนำ สถำนท่ีจัดอบรม หน่วยงำนท่ีจัด 
จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

1 29 ธ.ค. 63 ทดสอบควำมรู้เรื่อง 
คอมพิวเตอร์กรำฟิก  ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

อบรมออนไลน ์ โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเขว้ำ 
 

1 

2 29 ธ.ค. 63 ควำมรู้เบื้องต้นในกำรบริหำร
จัดกำรขยะ 

อบรมออนไลน ์ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1 

3 10 ม.ค. 64 ควำมรู้เบื้องต้นกฎหมำย
กำรศึกษำ เรื่อง 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

อบรมออนไลน ์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
กำรศึกษำประถมศึกษำ 

อุทัยธำนี เขต 1 

1 



 

 
สรุปผลกำรอบรม/พัฒนำ ......4.....ครั้ง.........15.........ชั่วโมง 

 

    3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 
 

 
 สรุปผลกำรอบรม/พัฒนำ ........-.......ครัง้.........-.........ช่ัวโมง 
 
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

        1. ครูประจ ำช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 
2. งำนร้ำนค้ำสวัสดิกำรภำยในโรงเรียน 
3. งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำย 
4. งำนประชำสัมพันธ ์
5. งำนสำรสนเทศ 

ตอนที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(จ านวน 30 คะแนน) ( 1 ตุลำคม 2563  – 16 มีนำคม 2564 และคำดว่ำจะเกิดขึ้นถึงวันท่ี 31 มีนำคม 2564 ) 

1. มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต  รักษำประโยชน์ส่วนรวม ไม่อำศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ ำนำจหน้ำท่ีของ
ตนเอง เพื่อแสวงหำประโยชน์ 

ข้ำพเจ้ำปฏิบัติงำนดวยควำมซื่อสัตยสุจริต เท่ียงตรง รักษำผลประโยชนของทำงรำชกำรอย่ำง 
คุ้มค่ำ ไม่ใช้ช่องว่ำงทำงระเบียบและกฎหมำยเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ไม่แสวงหำผลประโยชน์ท่ีเกิดจำก
ช่องว่ำงทำงระเบียบกฎหมำยจำกผู้ปกครอง และนักเรียนในงำนท่ีเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ี และภำรกิจท่ีตนรับผิดชอบ 
ไมมีผลประโยชนทับซ้อน 

2.  กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย  นโยบำย และค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำ 
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ปฏิบัติตำมระเบียบ  กฎหมำย  นโยบำย  และค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำ  โดยมี 

แนวทำงในกำรปฏิบัติดังนี้ 
2.1 มีควำมรู้  และปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  ปฏิบัติงำนตำมค ำส่ัง  หรือ 

นโยบำยท่ีชอบด้วยกฎหมำยของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หรือ หน่วยงำนต้นสังกัด 
2.2 ไม่ใช้ช่องว่ำงทำงระเบียบ และกฎหมำยกล่ันแกล้งผู้อื่น  

 
 
 
 

4 21 ก.พ. 64 กำรจัดกำรวิทยำกำรค ำนวณ 
ส ำหรับครูประถมศึกษำปีท่ี 
1-3 Coding Online for 
Grade 1-3 Teacher (C4T-
6) 

อบรมออนไลน ์ สสวท.  12 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี เรื่องท่ีรับกำรอบรม/พัฒนำ สถำนท่ีจัดอบรม หน่วยงำนท่ีจัด 
จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

      
      
      



 

3. มีควำมวิริยะ  อุตสำหะ  ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนด้วยควำมวิริยะ  อุตสำหะ จนงำนส ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำย โดยมีกำรพัฒนำ 

ตนเอง พัฒนำทักษะกำรสอนงำน เป็นผู้ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบต่องำน ตำมบทบำท หน้ำท่ี ภำรกิจท่ีได้รับ
มอบหมำย 

4. กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี  มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีจิตส ำนึกท่ีดี มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยต้ังใจให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน 

ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ยินดีให้ค ำปรึกษำหรือช่วยเหลือผู้ปกครองของผู้เรียนทุกคนไม่โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

5. กำรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ข้ำพเจ้ำได้รักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ  โดยเข้ำร่วมกิจกรรม 

ขององค์ก่อนอย่ำงสม่ ำเสมอ ให้ควำมช่วยเหลือแก้ผู้เรียนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม ด ำรงชีวิตของตนเองตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดี 

6. กำรรักษำภำพลักษณะและควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 
ข้ำพเจ้ำรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร  ชุมชน  และสังคม โดยเข้ำร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม ขององค์กร สังคม และสถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ เข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนส่ิงแวดล้อมและประโยชน์สำธำรณะ เสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในกำรท ำงำนหรือ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น รวมทั้งปลูกฝังแก่ผู้เรียน 
ส่วนที่ 2  แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สอนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในด้ำนต่ำงๆ คือ กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น , กำรวิเครำะห์
ตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ , กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด , กำรสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีกับผู้อื่น 
เมื่อผู้เรียนมีทักษะในด้ำนต่ำงๆนี้แล้ว จึงจะพัฒนำผู้เรียนให้เหมำะกับควำมแตกต่ำงของแต่ละคนต่อไป 
 
       ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลท่ีได้ประเมินตนเองท้ังหมดถูกต้องตรงตำมเอกสำรหลักฐำนท่ีมีอยู่จริง 
    
     (ลงช่ือ) ……………….…………………….. ผู้รำยงำน 
                                                              (นำงสำวภำนิชำ  แสงจันทร์) 
               ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 

กำรตรวจสอบข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดคิรีวิหำร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เพื่อประกอบกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
ครูผู้สอนและเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนเงินเดือนครั้งท่ี 1 (1 มีนำคม 2564) ของ นำงสำวภำนิชำ  แสงจันทร์   
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย ถูกต้อง และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 

 
 

(ลงช่ือ).............................................................. 
                          (นำงสำวธิดำ  เมฆวะทัต) 
                                                ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคิรีวิหำร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 

   วันท่ี....... เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2564 
 


