
รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
ภาคเรียนที่ …….….. ปกีารศึกษา ……….......…………. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................ นามสกุล ................................ อาย ุ.............. ปี 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ........ .........................   วิชาเอก……………….............………………………. 

ต าแหน่ง ......................... วิทยฐานะ .......................... ตั้งแต่วันที่ ............................. เลขที่ต าแหน่ง ..................... 

รับเงินเดือนอันดับ คศ. ......... เงินเดือนปัจจุบัน ................... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 

ตอนที่ 2 งานที่ได้รับมอบหมายตามตารางสอน  
1. งานสอนงานตามตารางสอน (รายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลการเรียน) 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชา(รหัสวิชา) ระดับชั้น จ านวนห้อง 
รวมจ านวน
คาบ/สัปดาห ์

      

      

      

      

      

รวมจ านวนคาบต่อสัปดาห์  

รวมจ านวนคาบต่อภาคเรียน ( .........18........ สปัดาห์)  

รวมจ านวนชั่วโมงต่อภาคเรียน (จ ำนวนคำบ x 50 นำท)ี /60 นำที (ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง)  

2. งานสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ระบุไว้ในตารางสอน 

ที ่ งาน รวมจ านวนคาบ/สัปดาห์ 
1 กิจกรรมคณะสี  

2 โฮมรูม  

3 เสริมความรู้  

4 ประชุมระดับ  

5 ประชุมวิชาการ  

รวมจ านวนคาบต่อสัปดาห์  

รวมจ านวนคาบต่อภาคเรียน ( .........18........ สปัดาห์)  

รวมจ านวนชั่วโมงต่อภาคเรียน (จ ำนวนคำบ x 50 นำท)ี /60 นำที (ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง)  

หมายเหตุ คาบประชุมระดับทุกระดับชั้นได้รบัการรบัรอง 1 คาบ เท่านั้น 

(1) 

(2) 



3. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ที่ระบุไว้ในตารางสอน  

ที ่ งาน รวมจ านวนคาบ/สัปดาห์ 
1 รักการอ่าน  

2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   

รวมจ านวนคาบต่อสัปดาห์  

รวมจ านวนคาบต่อภาคเรียน ( ..........18....... สปัดาห์)  

รวมจ านวนชั่วโมงต่อภาคเรียน (จ ำนวนคำบ x 50 นำท)ี /60 นำที (ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง)  

หมายเหตุ คาบรักการอ่านได้รับการรับรอง 1 คาบเท่านั้น 

เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

4.  ภาระงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (ตามโครงสร้างการบริหาร) 

ที ่ ตามโครงสร้างการบริหารที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มบริหาร ต าแหน่ง เลขค าสั่งแต่งตั้ง  

     

     

     

     

     

     

     

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

 

สรุปชั่วโมงปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

ที ่ รายการ จ านวนชั่วโมง/ภาคเรียน 
1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน (เฉพาะรายวิชาที่มีการตัดสินผลการเรียน)  
2. ชั่วโมงงานสนับสนุนการเรียนรู้ ตามตารางสอน  
3. ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ตามตารางสอน  

รวมจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายต่อภาคเรียน (...18... สัปดาห์)  

 

 

(3) 

(B) 

(C) 

(2) 

(3) 

(A) (1) 



ตอนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

1. สถิติการมาปฏิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ ...............................  ถึง ........................................) 
 รวมจ านวนครั้งที่ลา .............................. ครั้ง   รวมจ านวนวัน ............................. วัน  จ าแนกเป็น   
 (1) ลาปว่ย ....................... วนั   (2) ลากิจ ....................... วนั   (3) ลาอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................... จ านวน ........... วัน  

  ค าช้ีแจง : ใหค้รรูะบุวันลา และระบุจ านวนคาบสอน/งานสนับสนุนการเรียนรู/้งานตอบสนองนโยบาย ที่ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบตัิหนา้ที่ตามตารางสอน
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปช่ัวโมงการปฏิบัตงิานจริง ทั้งนี้ให้ยกเว้น กิจกรรมรักการอา่น 

ครั้ง
ที ่

ประเภท วัน 
วันที่/

เดือน/ปี 

จ านวนคาบปฏิบัติงานในช่วงท่ีลา 
หมาย
เหตุ 

งานสอน
ตามตาราง 

งานสนับสนุน
การเรียนรู ้

งานตอบสนอง
นโยบาย 

รวม 

         

         

         

รวมจ านวนคาบปฏิบัติงานในช่วงท่ีลา       

รวมจ านวนชั่วโมงปฏบิัติงานในช่วงที่ลา  

สูตร (จ ำนวนคำบ x 50 นำท)ี /60 นำที 

     

 

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงานเพิ่มเติม 
2.1 งานสอนอ่ืนๆ เช่น สอนเสริมความรู้วันเสาร์ สอนซ่อมเสริม สอนชดเชย สอนแทน เป็นต้น 

ที ่ วัน/เดือน/ปี รายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลักษณะการสอน เลขค าสั่ง (ถ้ามี) 
จ านวน

คาบ 

      

      

      

      

รวมจ านวนคาบ  

รวมจ านวนชั่วโมงต่อภาคเรียน (จ ำนวนคำบ x 50 นำท)ี /60 นำที (ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง)  

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

 

(a) (b) (c) 

(D) 



2.2 งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายไว้ เช่น กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ        

ค่ายวิชาการ ทัศนศึกษา เป็นต้น 

ที ่ วัน/เดือน/ปี รายการ หน้าที่/ต าแหน่ง เลขค าสั่ง (ถ้ามี) 
จ านวน

ชั่วโมง 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวม  

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

 

 

(E) 



2.3 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น นอกเหนือจากที่ ได้รับมอบหมายไว้  เช่น กิจกรรมโรงเรียนสุจริต          

โรงเรียนสีขาว สถานศึกษาพอเพียง เป็นต้น 

ที ่ วัน/เดือน/ปี รายการ หน้าที่/ต าแหน่ง เลขค าสั่ง (ถ้ามี) 
จ านวน

ชั่วโมง 

      

      

      

      

      

      

      

รวมจ ำนวนช่ัวโมง  

 (เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

 

3. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/ปี  

(ที่เริ่ม) 

กลุ่มกิจกรรม 
กิจกรรม 

จ านวน

ชั่วโมง 

     

     

     

     

รวมจ ำนวนช่ัวโมง  

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

 

 

 

(F) 



3. ชั่วโมงการปฏิบัติงานและ PLC ที่ได้ปฏิบัติจริง 

ที ่ ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

จ านวนชั่วโมงที่มอบหมายตารางสอน ชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

ตามที่ได้รับ
มอบหมาย (4) 

รวม
จ านวน
ชั่วโมง 
(3+4) 

ได้รับ
มอบหมาย (1) 

หักคาบที่เกิด
จากการลา (2) 

ปฏิบัติจริง 
(1-2) = (3) 

1. ชั่วโมงการสอน 
1) ชั่วโมงสอน ตามตารางสอน    - 

 
2) สอนอื่นๆ (ตามที่ระบุไว้ในตาราง 2.1.1) - - -  

2. ชั่วโมงงานสนับสนุนการเรียนรู้ 
1) ช่ัวโมงงานสนับสนุนการเรียนรู ้ตาม
ตารางสอน 

   - 

 2) ชั่วโมงงานสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ 
 (ตามที่ระบไุว้ในตาราง 2.1.2) 

- 
- 

-  

3. ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 
1) ชั่วโมงงานตอบสนองนโนบายและ
จุดเน้น ตามตารางสอน 

   
-  

2) ชั่วโมงงานตอบสนองนโนบายและ
จุดเน้นอ่ืนๆ  (ตามที่ระบุไว้ในตาราง 2.1.3) 

- - -  

4. ชั่วโมง PLC -  
รวมจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานตลอดภาคเรียน  

4. คุณภาพผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่การสอน 

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่

รายวิชาและ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(เฉพาะที่นับจ านวนผู้เรียน
ได้อย่างแน่นอน) 

ช้ัน 
เป้าหมาย
ทีก่ าหนด 

จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามผลการประเมิน 

รวม 

จ านวน
ผู้เรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ
ผู้เรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ 

                   

                   

                   

                   

                   

รวม    

 หมายเหตุ ไม่นับจ านวนผู้เรียนในวิชาลูกเสือเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการเวียนฐาน และผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์มีจ านวน
ไม่เท่ากันจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่การสอน ทั้งนี้จนกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาจะมีความเห็นเป็นอื่น ค่าร้อยละในส่วนนี้ใช้ในการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว20 ด้านที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

(A) 

(B) 

(C) 

(a) 

(b) 

(c) 

(D) 

(F) 

(E) 

(G) 



 

4.2 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

ที ่ รายวิชา(รหัสวิชา) ช้ัน 
เป้าหมาย   
ที่ก าหนด 

จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามผลการประเมิน 

รวม 

จ านวน
ผู้เรยีน
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ
ผู้เรยีน
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

ดีเยี่ยม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผา่น 
(0) 

           
           
           
           

รวม    

4.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที ่ รายวิชา(รหัสวิชา) ช้ัน 
เป้าหมาย   
ที่ก าหนด 

จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามผลการประเมิน 

รวม 

จ านวน
ผู้เรยีน
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ
ผู้เรยีน
ที่ผ่าน
เกณฑ ์

ดีเยี่ยม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผา่น 
(0) 

           
           
           
           

รวม    

 หมายเหตุ ค่าร้อยละในส่วนน้ีใช้ในการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว20 ด้านที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

สรุประดับคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

ด้าน จ านวน 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน         

ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

คิดเป็นร้อยละ 

ผลการเรียน    

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน    

คุณลักษณะอันพึงประสงค์    

รวมเฉลี่ย  

 หมายเหตุ ค่าร้อยละในส่วนน้ีใช้ในการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว21 ด้านที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 

 (เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

 



 
5. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5.1 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.....6/3.......  จ านวนนักเรียน.......45.......  
 5.2 ประจ าคณะสี.......เหลือง............. 
 5.3 การจัดท าข้อมูลการจัดการชั้นเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   แฟ้มประวัตินักเรียนรายบุคคล   บันทึกการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 
   รายงานเยี่ยม(ถึง)บ้านนักเรียน   บันทึกข้อมูลโปรแกรม SDQ   
   บันทึกการโฮมรูม(ชั้นเรียน)   รายงาน/บันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน  
   บันทึกการสอนในห้องเรียน   บันทึกการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

6. การพัฒนาตนเอง 
 6.1 การพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (คูปองครู) 

ที ่ วันเดือนปี รหัสหลักสูตร / ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่จัด สถานที่ 
รวม

(ชั่วโมง) 

      

      

      

      

รวมจ านวนชั่วโมง  

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่.................................... 

 6.2 การพัฒนาตนเองตามแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ/วิชาสอน/งานที่ได้รับมอบหมาย  

ที ่ วันเดือนปี เรื่อง/หลักสูตร หน่วยงานที่จัด สถานที่ 
รวม

(ชั่วโมง) 

      

      

      

      

รวมจ านวนชั่วโมง  

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

 
 



7. การปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน 

 7.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ที ่ รายการ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
จ านวน 

หน่วยการเรียนรู้ 

    

    

    

    

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

 
7.2 รายการสื่อ นวัตกรรมประกอบการสอนที่จัดท าประกอบการสอน  

ที ่ รายการ รายวิชา(รหัสวิชา) กลุ่มนักเรียนเป้าหมาย 

    

    

    

    

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 
 
 7.3 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

ที ่ รายการ รายวิชา(รหัสวิชา) กลุ่มนักเรียนเป้าหมาย 

    

    

    

    

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 
 
 
 
 
 



8. ผลงาน 
8.1 ผลงานนักเรียน ที่ครูเป็นผู้รับผิดชอบฝึกซ้อม/พาแข่งขัน ฯ รางวัลที่ได้รับ/ประกาศ/เกียรติบัตร/โล่ ฯลฯ 

ที ่ รายการ วัน/เดือน/ปี รางวัล หน่วยงาน 

     

     

     

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

8.2 ผลงานครูที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 

ที ่ รายการ วัน/เดือน/ปี รางวัล หน่วยงาน 

     

     

     

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

9. งานบริการวิชาการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการร่วมกับชุมชนหรือหน่วยราชการอ่ืน 

ที ่ วัน/เดือน/ปี รายการ/กิจกรรม หน่วยงาน 
เลขค าสั่ง 
(ถ้ามี) 

จ านวน
(ชั่วโมง) 

      

      

      

รวมจ ำนวนช่ัวโมง  

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

10. ผลการปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ (สื่อการสอน วิธีการสอน วิธีการปฏิบัติงาน ฯลฯ) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) 

    

    

(เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 



11. รายงานผลการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (โปรดระบุโดยสังเขป) 

 11.1 ความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม 

…………………………………………………………………………………………………………............………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………............…………………................…………………… 

 11.2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายและค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………………………………............………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………............…………………................…………………… 

 11.3 ความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 

…………………………………………………………………………………………………………............………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………............…………………................…………………… 

 11.4 การมีจิตส านึกท่ีดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

…………………………………………………………………………………………………………............………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………............…………………................…………………… 

  

11.5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

…………………………………………………………………………………………………………............………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………............…………………................…………………… 

 11.6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชนและมีส่วนร่วม 

…………………………………………………………………………………………………………............………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………............…………………................…………………… 

 (เอกสารอ้างอิง หมายเลข/แฟ้มที่............................. หน้าที่....................................) 

12. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา 

…………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………… 

……………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………. 

 

     ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน 

         (..................................................) 

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



บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ขอรับรองว่า รายงาน/ข้อมูล/เอกสารดังแนบ สอดคล้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 จุดเด่น 

…………………………………………………………………………………………………………............………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………............…………………................…………………… 

 จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง 

…………………………………………………………………………………………………………............………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………............…………………................…………………… 

 

ลงชื่อ............................................................. 

(..................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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

บันทึกความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

…………………………………………………………………………………………………………............………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………............…………………................…………………… 

 

ลงชื่อ............................................................. 

(..................................................) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

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

บันทึกความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………............………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………............…………………................…………………… 

 

ลงชื่อ............................................................. 

(..................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

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


