
 
    รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

   ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง วันท่ี ๓1 มีนาคม ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอัคคพน   อนันต ์
   ตำแหน่ง ครู 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 

 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)  
อำเภอเมือง จังหวัดตราด 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
  



 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจนัทบุรี ตราด 
ของ 

 

นายอัคคพน  อนันต์ 
ตำแหน่งครู 

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 

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

ส่วนที่ 1 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (จำนวน 70 คะแนน)  
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  (ให้ครูผู้สอนรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามตัวชี้วัด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานการสอน)  

    1.1  การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 ข้าพเจ้าได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 - หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 - โครงการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 

  - โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1.2  การจัดการเรียนรู้ 
 1.2.1  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
        ข้าพเจ้าออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา และเหมาะสมกับผู้เรียน 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพถ่ายของผลงานนักเรียน 
- ภาพกิจกรรมนักเรียน   
1.2.2  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอน 

รายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์ 
 ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้ และผู้เรียนมีการบันทึกหลัง
สอนเพื่อนำผลมาพัฒนาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 - แผนการจัดการเรียนรู้  
 - บันทึกหลังสอน 
 - การคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลและประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
     1.2.3  กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
        ข้าพเจ้าผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active learning ศตวรรษที่ 
21 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้  



 

 - บันทึกหลังสอน 
 - สื่อเทคโนโลยี 
 - ภาพกิจกรรมนักเรียน 
 - วิจัยในชั้นเรียน 
 1.2.4  คุณภาพผู้เรียน 
  1.2.4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียน โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการเป็นไปตามเป้าหมาย 
          1.2.4.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ข้าพเจ้าอบรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ 

     1.3  การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ 
        ข้าพเจ้าได้สร้างสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ อย่าง
หลากหลาย 
  

     1.4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
        ข้าพเจ้าได้ทำบันทึกหลังการสอนเพื่อบันทึกพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และในแต่ละ
ภาคเรียนมีการ รายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการของ นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นรายบุคคล  
 - เอกสารผลการการเรียนของนักเรียน  
 - แผนการจัดการเรียนรู้  
 - บันทึกหลังสอน 
 - วิจัยในชั้นเรียน 
 1.5  ศึกษา  วิเคราะห์ สังเคราะห์  และหรือวิจัย  เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
        ข้าพเจ้าศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก บันทึกหลังสอนมีการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหา และนำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 - วิจัยในชั้นเรียน 

 2. ด้านท่ีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
     2.1  การบริหารจัดการช้ันเรียน  และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

 ข้าพเจ้ามีการจัดการชั้นเรียนให้มีความปลอดภัย กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจในการพัฒนา การจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําสารสนเทศ และเอกสารประจําวิชา 

  - สภาพห้องเรียน  
  - สื่อ อุปกรณ์อื่นๆ 
     2.2  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

        ข้าพเจ้ามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฝ้าระวังดูแลนักเรียน มีการสอดส่องดูแลความ
ประพฤติของนักเรียน ติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนําข้อมูลมาประกอบในการจัดการเรียนการ
สอน เฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง 
 - สมุดบันทึกการเรียนการสอน  
 - แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  
 - รูปถ่ายการเยี่ยมบ้าน 



 

 - ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDO) 
 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
    3.1 การพัฒนาตนเอง 

สรุปผลการอบรม/พัฒนา 6 คร้ัง 122 ชั่วโมง 
 

   

คร้ังที่ วัน เดือน ปี เร่ืองที่รับการอบรม/พัฒนา สถานที่จัดอบรม หน่วยงานที่จัด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

1 
22 มกราคม 
2564 

อบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่  
1-3 Coding Online for 
Grade 7 – 9 Teacher 
(C4T-8) รหัส 63025 
จำนวน 20 ชั่วโมง 

- 

สำนักงานณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 

2 
5 มภาพันธ์ 
2564 

การอบรมหลักสูตรครูกับการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
“การสอนเพศวิถีศึกษา:การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ E-
Learning เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตใน
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 22 ชั่วโมง” 

- สสส 22 

3 
20-21 
กุมภาพันธ์ 
2564 

การพัฒนากระบวนการสอน
คณิตศาสตร์ด้วยเคร่ืองคิด
เลขวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- 
บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ต
ต้ิง (ประเทศไทย) จำกัด  

14 

4 
10 
กุมภาพันธ์ 
2564 

ประชุมเตรียมการฝึก
ภาคสนามแบบออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนตราษ
ตระการคุณ 

มทบ.19 6 

5 
๑๒ - ๑๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

บรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร กิจกรรมค่ายปฏิบัติ
ธรรมสำหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (เนกขัมมะ 
บวชชีพราหมณ์) 

วัดชำราก อำเภอ
เมือง จังหวัดตราด 

วัดชำราก อำเภอเมือง 
จังหวัดตราด 

24 

6 ๑๖ - ๑๘  
ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม - 
จริยธรรม "ธรรมะสู่
โรงเรียน" จัดการเรียนรู้
ธรรมศึกษา  

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวันรัต 
อุปถัมภ์) 

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวันรัต 
อุปถัมภ์) 

36 



 

   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 
 

 สรุปผลการอบรม/พัฒนา 6 คร้ัง 122 ชั่วโมง 
  
 
 
 

คร้ังที่ วัน เดือน ปี เร่ืองที่รับการอบรม/พัฒนา สถานที่จัดอบรม หน่วยงานที่จัด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

1 
22 มกราคม 
2564 

อบรมออนไลน์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่  
1-3 Coding Online for 
Grade 7 – 9 Teacher 
(C4T-8) รหัส 63025 
จำนวน 20 ชั่วโมง 

- 

สำนักงานณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20 

2 
5 มภาพันธ์ 
2564 

การอบรมหลักสูตรครูกับการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
“การสอนเพศวิถีศึกษา:การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ E-
Learning เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตใน
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 22 ชั่วโมง” 

- สสส 22 

3 
20-21 
กุมภาพันธ์ 
2564 

การพัฒนากระบวนการสอน
คณิตศาสตร์ด้วยเคร่ืองคิด
เลขวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- 
บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ต
ต้ิง (ประเทศไทย) จำกัด  

14 

4 
10 
กุมภาพันธ์ 
2564 

ประชุมเตรียมการฝึก
ภาคสนามแบบออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนตราษ
ตระการคุณ 

มทบ.19 6 

5 
๑๒ - ๑๓ 
ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

บรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร กิจกรรมค่ายปฏิบัติ
ธรรมสำหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (เนกขัมมะ 
บวชชีพราหมณ์) 

วัดชำราก อำเภอ
เมือง จังหวัดตราด 

วัดชำราก อำเภอเมือง 
จังหวัดตราด 

24 

6 ๑๖ - ๑๘  
ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม - 
จริยธรรม "ธรรมะสู่
โรงเรียน" จัดการเรียนรู้
ธรรมศึกษา  

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวันรัต 
อุปถัมภ์) 

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวันรัต 
อุปถัมภ์) 

36 



 

 4. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
           ✓  กลุ่มบริหารงานวิชาการ                           มีหน้าที่ ๑. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๒. หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

                  ๓. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน 
        สถานศึกษา 
                 ๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
        5. งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ 
        6. งานส่งเสริม สนับสนุน และประสานความ
        ร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับชุมชน  
        องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ 
        สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่าย 
        ทางวิชาการ 
        7. งานคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน 
        8. เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 

       ๙. เป็นหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
       ๑๐. เป็นหัวหน้ากิจกรรมทัศนศึกษา 
       11. พัสดุวิชาการ 

ตอนท่ี 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(จำนวน 30 คะแนน) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔) 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ของ
ตนเอง เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมในการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
สามารถตรวจสอบกระบวนการการทํางานได้ 

2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  นโยบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าเคร่งครัด ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือนโยบายที่ชอบ
ด้วยกฎหมายอย่าเคร่งครัด ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย. 

3. มีความวิริยะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งงานในด้านการสอน งานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบงาน สอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ดูแลเอาใจใส่
นักเรียน 

4. การมีจิตสำนึกที่ดี  มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการให้ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับชุมชน 

5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ ดี เข้าร่วม
กิจกรรมของวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของตนเองอยู่เสมอ 

6. การรักษาภาพลักษณะและความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 
 ข้าพเจ้ามีความยินดีในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน นักเรียน องค์กร และชุมชน มีน้ำใจ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น 



 

 
ส่วนท่ี 2  แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการบูรณาการ 
 2. จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
 3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน 
 4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมวินัย 
 
 
 
 
       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ประเมินตนเองทั้งหมดถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง  
    
     (ลงชื่อ) ……………….…………………….. ผู้รายงาน 
                                                                (นายอัคคพน   อนันต์) 
                    ตำแหน่ง ครู 
 
 

 
การตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ครูผู้สอนและเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนคร้ังที่ 1 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔)  
ของ นายอัคคพน  อนันต์  ตำแหน่ง ครู ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

 
 

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

   วันที่....... เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
แนบรูปกิจกรรม/เกียรติบัตรประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 



 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
Coding Online for Grade 7 – 9 Teacher (C4T-8) รหัส 63025 จำนวน 20 ช่ัวโมง 

 
 

การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเคร่ืองคิดเลขวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
“การสอนเพศวิถีศึกษา:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา

และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 22 ช่ัวโมง”  

 
 
 

รด. ปีการศึกษา 2563 
ประชุมเตรียมการฝึกภาคสนามแบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2563 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 
 



 

 
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา  

(เนกขัมมะ บวชชีพราหมณ์) 
 

 
 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม - จริยธรรม "ธรรมะสู่โรงเรียน" จัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 



 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน 

                  คร้ังท่ี  ๑    (  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ ) 
                  คร้ังท่ี  ๒    (  ๑ เมษายน............ -  ๓๐  กันยายน .......... ) 

ชื่อผู้รับการประเมิน            นายอัคคพน อนันต์        
ตำแหน่ง    ครู   วิทยฐานะ       ไม่มีวิทยฐานะ     เงินเดือน        17,900      บาท   
สถานศึกษา.โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี 
ตราด 
สอนระดับชั้น  ม.๑ - ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์    
ชั่วโมงการสอน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำนวนวันลาในรอบการประเมิน    3  วัน ประกอบด้วย 

(๑)  ลาป่วย       วัน     (๒)  ลากิจ     3  วัน 
ชื่อผู้ประเมิน ........................................................................................................................................................ 
ตำแหน่ง .............................................................................................................................................................. 
ตอนท่ี  ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน) 

 
 
ที ่

 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 

        ค่า 
น้ำหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

     ค่า 
น้ำหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 โดยพิจารณาจากการสร้างและ
หรือพัฒนาหลักสูตร  การ
จัดการเรียนรู้และคุณภาพ
ผู้เรียน การสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และการศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
(คะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน) 

    / ๙       ๙  

๒ ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 
โดยพิจารณาจากการบริหาร
จัดการชั้นเรียนและการจัดทำ
สารสนเทศและการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

   /  ๒       ๒  

 
 
 
 



 

 
 
 
ที ่

 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา 

     ค่า 
น้ำหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

     ค่า 
น้ำหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓ ด้านการพัฒนาตนเองและ 
พัฒนาวิชาชีพ 
โดยพิจารณาจากการพัฒนา 
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
(คะแนนเต็ม ๑๐) 

    / ๒       ๒  

๔ งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

    / ๑       ๑  

คะแนนรวม ๗๐ คะแนน 68    
 
ตอนท่ี ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  (๓๐ 
คะแนน) 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

คะแนน 
เต็ม 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของ 

ผู้บังคับบัญชา 
๑ 
 
๒ 
 
๓ 
๔ 
 
๕ 
๖ 

มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายและคำสั่ง
ผู้บังคับบัญชา 
มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
๕ 
 

๕ 
๕ 

5 
 

5 
 

5 
5 
 

5 
5 

 

คะแนนรวม ๓๐ 30  
 
ตอนท่ี  ๓  การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ตอนท่ี ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ๗๐ 68 
ตอนท่ี ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓๐ 30 

คะแนนรวม ๑๐๐ 98 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 98 

 
 
 
 



 

ตอนท่ี  ๔  ผลการประเมิน           
๔.๑  ผลการประเมินตนเอง      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง 
 
      

(ลงชื่อ).................................................ผู้รับการประเมิน   
             (นายอัคคพน  อนันต์)       
             ตำแหน่ง ครู                 
   วันที่  ............................................... 

 
 

๔.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชา      
 ๔.๒.๑  ผลการประเมิน มี ๕  ระดับ  ดังน้ี        
   ดีเด่น  ( ร้อยละ ๙๐.๐๐  ขึ้นไป )         

  ดีมาก  ( ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ )         
  ดี  ( ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ )         
  พอใช้  ( ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ )         
  ปรับปรุง  ( ร้อยละ ๕๙.๙๙  ลงมา )        
๔.๒.๒  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา   

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

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

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

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

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

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

  

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้บังคับบัญชา 

               (………………………………….)  
          ตำแหน่ง………………………………………………… 

                                    วันที่............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนท่ี  ๕  การรับทราบผลการประเมิน  
ผู้รับการประเมิน 
  ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว 

 

                                                                                                   
(ลงชื่อ).................................................ผู้รับการประเมิน  

  (นายอัคคพน    อนันต์)             
                 ตำแหน่ง ครู              
   วันที่............................................... 

ผู้ประเมิน 
  ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว 
  ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................................................ แล้ว 
       แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (......................................................)  
        ตำแหน่ง : ..................................................................... 
                    วันที่  ............................................... 
                                                            ลงชื่อ : .......................................................... พยาน 
                       (......................................................)  
        ตำแหน่ง : ..................................................................... 
                   วันที่  ............................................... 

 สำหรับการนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการ   
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ทำหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
คณะกรรมการ 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น  ดังน้ี 
       ........................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
 
                               ลงชื่อ : .................................................ประธานกรรมการ   
                          (……………………………………….)                                         
                               วันที่ ................................................................ 
ลงชื่อ :  ……………………………………………. กรรมการ    ลงชื่อ :  …………………………………………..กรรมการ 
                 (……………………………………….)                (……………………………………….)      
       วันที่  ...............................................                        วันที่  ............................................... 

 
 
 
 
 



 

ผู้บังคับบัญชา 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังน้ี 
       ........................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้บังคับบัญชา 
               (………………………………….)  

          ตำแหน่ง………………………………………………… 
                              วันที่............................................... 

 
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังน้ี 
       ........................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
 
 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (......................................................)  
             วันที่ : ........................................................... 
 

 
  
  

 
 


