
หน่วยที่ ๖ 

แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

(Professional Learning Community) 

และระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

สายงานการสอน (Logbook) ตามเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ 

หน่วยพัฒนาครู ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชุดฝึกกิจกรรมประกอบการอบรม
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หน่วยที่ ๖ 

แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

(Professional Learning Community) 

และระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

สายงานการสอน (Logbook) ตามเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ 

หน่วยพัฒนาครู ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชุดฝึกกิจกรรมประกอบการอบรม
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พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙

เกี่ยวกับการศึกษา

การศึกษานั้นไม่ว่าจะศึกษาเพื่อตนหรือจะให้แก่ผู้อื่น

ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องท�าให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

จึงจะได้ผลเป็นคุณประโยชน์

มิฉะนั้นจะต้องมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น

ท�าให้เสียหายเวลาและเสียประโยชน์ไปเปล่าๆ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้นคืออย่างไร กล่าวโดยรวบยอด

ก็คือท�าให้บุคคลมีปัจจัยหรือมีอุปกรณ์ส�าหรับชีวิตอย่างครบถ้วน

เพียงพอทั้งในส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิดวินิจฉัย

ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ

ส่วนความขยันอดทนและความสามารถ

ในอันที่จะน�าไปสู่ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ได้จริงๆ

เพื่อสามารถด�ารงชีพอยู่ได้ด้วยความสุข ความเจริญมั่นคง

และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและบ้านเมือง

ได้ตามควรแก่ฐานะด้วย

(ที่มา : จากวารสารวิชาการปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔)
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ใบมอบหมายงาน

ให้ผูเ้ข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรฯ ปฏบิตักิารเตรยีมข้อมลู เพือ่การบนัทกึในระบบบนัทกึประวัตกิารปฏบิตัิ

งานของข้าราชการคร ู สายงานการสอน (Logbook) และฝึกการสร้างแฟ้มพฒันาวชิาชีพ โดยใช้ประมวลความรูจ้าก

หน่วยที ่๖ เป็นแนวทางในการเขยีนข้อมลูในแผ่นงานที ่๑ - ๗ ให้สอดคล้องกบับรบิทด้านการจดัการเรยีนรู ้ การบรหิาร

จดัการชัน้เรยีน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวชิาชพีทีต่นปฏิบตักิารสอน

���� 4.indd   4 11/6/2561   17:00:00



5

ข้อมลูส่วนบคุคล
 

๑. ค�ำน�ำหน้ำช่ือ....................    ช่ือ..................................  สกลุ........................................................     

เลขทีบ่ตัรประชำชน..........................................................     คณุวฒุ.ิ................................................... 

 

๒.  ต�ำแหน่งปัจจบัุน.........................................................  วทิยฐำนะ................................................ 

เลขทีต่�ำแหน่ง.................................................................... เงนิเดอืน……………………….....………บำท       

แต่งตัง้วันท่ี........................................................................ 

 

๓.  ชือ่สถำนศกึษำ........................................................................................................................................................

 ต�ำบล/แขวง.....................................................................   อ�ำเภอ/เขต.............................................   

จงัหวัด.................................................  รหสัไปรษณย์ี.......................................... 

 

๔.  สงักดั.............................................................  หน่วยงำน.............................................. 

 

๕.  มคีวำมประสงค์จะยืน่ขอรับกำรประเมนิเพือ่ขอมีหรอืเลือ่นวิทยฐำนะใด

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

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

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

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

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

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

แผ่นงานที ่ ๑ ข้อมลูส่วนบคุคล เป็นแผ่นงานทีใ่ช้ส�าหรบับนัทกึข้อมลูส่วนตัว ของผูข้อรบัการประเมนิ

วิทยฐานะ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ต�าแหน่งเลขที่ต�าแหน่งวิทยฐานะ และเงินเดือนในปัจจุบัน วันที ่

เริม่ด�ารงต�าแหน่งวทิยฐานะ ฯลฯ ดงันี้

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๑
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 แผ่นงานที่ ๒ การมอบหมายงานสอน เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกการมอบหมายงานสอนตาม

ตารางสอน หรือสอนตามโครงการ แผนงานต่างๆ ซึ่งผู้ขอรับการประเมินจะต้องบันทึกด้วยตนเองทุกครั้งที่ได้

รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๒

 
 

แผน่งานที ่๒ การมอบหมายงานสอน เปน็แผน่งาน ที่ใชส้ าหรบับนัทึกการมอบหมายงานสอน ตาม
ตารางสอน หรือสอนตามโครงการ แผนงานตา่งๆ ซึ่งผู้ขอรบัการประเมนิ จะต้องบนัทกึดว้ยตนเอง ทุกครั้งที่
ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

 
 

การมอบหมายงานสอน 
 

๑.ปีการศึกษา............................   ภาคเรยีนที.่..................... 
 
๒. หน่วยงานการศึกษา……………………………………………………………………………………………………………… 
 
๓. ชื่อสถานศึกษา...................................................................................................................... ............... 
 
๔. ประเภทการสอน…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๕.ระดับการศึกษาท่ีสอน...........................................................................................................................  
 
๖. กลุ่มสาระท่ีสอน……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๗.รายวิชาที่สอน ๑...........................................................................(ตอบได้มากกว่า ๑) 
รายวิชาที่สอน ๒....................................................................................................................  
รายวิชาที่สอน ๓.................................................................................... ................................. 
รายวิชาที่สอน ๔.................................................................................... ................................. 
รายวิชาที่สอน ๕...................................................................................... ............................... 
 
๘. สาขากลุ่มวิชาที่สอน ๑ (ถ้ามี).....................................................................................................................  
สาขากลุ่มวิชาที่สอน ๒ (ถ้ามี)..................................................................................................................... 
สาขากลุ่มวิชาที่สอน ๓ (ถ้ามี).....................................................................................................................  
สาขากลุ่มวิชาที่สอน ๔ (ถ้ามี).....................................................................................................................  
สาขากลุ่มวิชาที่สอน ๕ (ถ้ามี)................................................................................................................... .. 
 
๙. จ านวนคาบ (ชั่วโมง) /สัปดาห์ ๑..............................................................................................................   
จ านวนคาบ (ชั่วโมง) /สัปดาห์ ๒............................................................................... ............................... 
จ านวนคาบ (ชั่วโมง) /สัปดาห์ ๓..............................................................................................................  
จ านวนคาบ (ชั่วโมง) /สัปดาห์ ๔.............................................................................................................. 
จ านวนคาบ (ชั่วโมง) /สัปดาห์ ๕................................................................................................................... 

 
 

ข้อมลูในแผน่งานที ่๒ 
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 แผ่นงานที่ ๓  ชั่วโมงสอนตามตารางสอน เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกชั่วโมงที่สอนจริง ซึ่งผู้รับ

การประเมินจะต้องบันทึกทุกสัปดาห์ หลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๓ ครูผู้สอน

ต้องบันทึกทุกสัปดาห์/ผู้บริหาร

ตรวจสอบ นิเทศและรับรอง

 
 

       แผน่งานที ่๓  ชัว่โมงสอนตามตารางสอน เปน็แผน่งาน ทีใ่ชส้ าหรับบนัทึกชัว่โมงทีส่อนจรงิ ซึง่ผูร้บัการ
ประเมนิจะต้องบนัทกึทกุสัปดาห ์หลังจากที่ไดป้ฏบิตัิหนา้ทีส่อนเรยีบร้อยแลว้ 
 
 

 
 
 

ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ๑ (ชัว่โมงสอนตามตารางสอน) 
จ านวนชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
กิจกรรมฟ้ืนฟู สมรรถภาพผู้เรียน  
 
๑.ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ…………………….....   
๒.ภาคเรียนที่...........................   
๓.สัปดาห์ที่............................. 
๔.วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ที่สอน…………………………………………….. 
 วันแรกของสัปดาห์……………………………  
 วันสุดท้ายของสัปดาห์.............................. 
๕.กลุ่มสาระ.................................................................. 
๖.วิชาที่สอน............................………………………………. 
๗.รหัสวชิา.............................................................. ...... 
๘.จ านวนคาบ (ชั่วโมง) ................................................ 
๙.หน่วยนับเวลาที่ใช้.....................................................  
๑๐.ลักษณะการสอน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๓ ครผููส้อน
ตอ้งบันทกึทกุสปัดาห/์ผูบ้รหิาร
ตรวจสอบ นเิทศและรบัรอง 
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       แผน่งานที ่๓  ชัว่โมงสอนตามตารางสอน เปน็แผน่งาน ทีใ่ชส้ าหรับบนัทึกชัว่โมงทีส่อนจรงิ ซึง่ผูร้บัการ
ประเมนิจะต้องบนัทกึทกุสัปดาห ์หลังจากที่ไดป้ฏบิตัิหนา้ทีส่อนเรยีบร้อยแลว้ 
 
 

 
 

ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ๑ (ชัว่โมงสอนตามตารางสอน) 
จ านวนชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
กิจกรรมฟ้ืนฟู สมรรถภาพผู้เรียน  
 
๑.ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ…………………….....   
๒.ภาคเรียนที่...........................   
๓.สัปดาห์ที่............................. 
๔.วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ที่สอน…………………………………………….. 
 วันแรกของสัปดาห์……………………………  
 วันสุดท้ายของสัปดาห์.............................. 
๕.กลุ่มสาระ.................................................................. 
๖.วิชาที่สอน............................………………………………. 
๗.รหัสวชิา.................................................................... 
๘.จ านวนคาบ (ชั่วโมง) ................................................ 
๙.หน่วยนับเวลาที่ใช้.....................................................  
๑๐.ลักษณะการสอน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๓ ครผููส้อน
ตอ้งบันทกึทกุสปัดาห/์ผูบ้รหิาร
ตรวจสอบ นเิทศและรบัรอง 

 แผ่นงานที่ ๓  ชั่วโมงสอนตามตารางสอน เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกชั่วโมงที่สอนจริง ซึ่งผู้รับ

การประเมินจะต้องบันทึกทุกสัปดาห์ หลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๓ ครูผู้สอน

ต้องบันทึกทุกสัปดาห์/ผู้บริหาร

ตรวจสอบ นิเทศและรับรอง

���� 4.indd   8 11/6/2561   17:00:02



9
 

 
     
       แผน่งานที ่๓  ชัว่โมงสอนตามตารางสอน เปน็แผน่งาน ทีใ่ชส้ าหรับบนัทึกชัว่โมงทีส่อนจรงิ ซึง่ผูร้บัการ
ประเมนิจะต้องบนัทกึทกุสัปดาห ์หลังจากที่ไดป้ฏบิตัิหนา้ทีส่อนเรยีบร้อยแลว้ 
 
 

 
 

ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ๑ (ชัว่โมงสอนตามตารางสอน) 
จ านวนชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
กิจกรรมฟ้ืนฟู สมรรถภาพผู้เรียน  
 
๑.ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ…………………….....   
๒.ภาคเรียนที่...........................   
๓.สัปดาห์ที่............................. 
๔.วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ที่สอน…………………………………………….. 
 วันแรกของสัปดาห์……………………………  
 วันสุดท้ายของสัปดาห์.............................. 
๕.กลุ่มสาระ.................................................................. 
๖.วิชาที่สอน............................………………………………. 
๗.รหัสวชิา.................................................................... 
๘.จ านวนคาบ (ชั่วโมง) ................................................ 
๙.หน่วยนับเวลาที่ใช้.....................................................  
๑๐.ลักษณะการสอน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๓ ครผููส้อน
ตอ้งบันทกึทกุสปัดาห/์ผูบ้รหิาร
ตรวจสอบ นเิทศและรบัรอง 

 แผ่นงานที่ ๓  ชั่วโมงสอนตามตารางสอน เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกชั่วโมงที่สอนจริง ซึ่งผู้รับ

การประเมินจะต้องบันทึกทุกสัปดาห์ หลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๓ ครูผู้สอน

ต้องบันทึกทุกสัปดาห์/ผู้บริหาร

ตรวจสอบ นิเทศและรับรอง
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       แผน่งานที ่๓  ชัว่โมงสอนตามตารางสอน เปน็แผน่งาน ทีใ่ชส้ าหรับบนัทึกชัว่โมงทีส่อนจรงิ ซึง่ผูร้บัการ
ประเมนิจะต้องบนัทกึทกุสัปดาห ์หลังจากที่ไดป้ฏบิตัิหนา้ทีส่อนเรยีบร้อยแลว้ 
 
 

 
 

ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ๑ (ชัว่โมงสอนตามตารางสอน) 
จ านวนชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
กิจกรรมฟ้ืนฟู สมรรถภาพผู้เรียน  
 
๑.ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ…………………….....   
๒.ภาคเรียนที่...........................   
๓.สัปดาห์ที่............................. 
๔.วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ที่สอน…………………………………………….. 
 วันแรกของสัปดาห์……………………………  
 วันสุดท้ายของสัปดาห์.............................. 
๕.กลุ่มสาระ.................................................................. 
๖.วิชาที่สอน............................………………………………. 
๗.รหัสวชิา.................................................................... 
๘.จ านวนคาบ (ชั่วโมง) ................................................ 
๙.หน่วยนับเวลาที่ใช้.....................................................  
๑๐.ลักษณะการสอน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๓ ครผููส้อน
ตอ้งบันทกึทกุสปัดาห/์ผูบ้รหิาร
ตรวจสอบ นเิทศและรบัรอง 

 แผ่นงานที่ ๓  ชั่วโมงสอนตามตารางสอน เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกชั่วโมงที่สอนจริง ซึ่งผู้รับ

การประเมินจะต้องบันทึกทุกสัปดาห์ หลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๓ ครูผู้สอน

ต้องบันทึกทุกสัปดาห์/ผู้บริหาร

ตรวจสอบ นิเทศและรับรอง
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        แผน่งานที ่๔ งานสนบัสนนุการเรียนรู ้เปน็แผน่งาน ที่ใชส้ าหรบับันทึกชัว่โมงการปฏบิตัิงาน เกีย่วกบั
งานสนบัสนนุการเรียนรูต้า่งๆ  ทีผู่ร้ับการประเมนิจะต้องบนัทกึหลังจากได้ด าเนนิการแลว้เสรจ็ 
 
 
 

 
ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ๒ (ชัว่โมงสนบัสนนุการสอน) 

     การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา รวมทั้งงาน
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น 
 
๑.ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ…………………….....   
๒.ภาคเรียนที่...........................   
๓.สัปดาห์ที่............................. 
๔.วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ที่สอน…………………………………………….. 
 วันแรกของสัปดาห์……………………………  
 วันสุดท้ายของสัปดาห์.............................. 
๕.รายการงานสนับสนุน……………………………………….............................. 
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
๖.จ านวนชั่วโมง............................………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๔ ครผููส้อนตอ้ง
บนัทึกทกุสปัดาห/์ผูบ้รหิารตรวจสอบ 

นเิทศและรบัรอง 

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๔ ครูผู้สอนต้อง

บันทึกทุกสัปดาห์/ผู้บริหารตรวจสอบ 

นิเทศและรับรอง

 แผ่นงานที่ ๔ งานสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

งานสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้รับการประเมินจะต้องบันทึกหลังจากได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ
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        แผน่งานที ่๔ งานสนบัสนนุการเรียนรู ้เปน็แผน่งาน ที่ใชส้ าหรบับันทึกชัว่โมงการปฏบิตัิงาน เกีย่วกบั
งานสนบัสนนุการเรียนรูต้า่งๆ  ทีผู่ร้ับการประเมนิจะต้องบนัทกึหลังจากได้ด าเนนิการแลว้เสรจ็ 
 
 
 

 
ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ๒ (ชัว่โมงสนบัสนนุการสอน) 

     การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา รวมทั้งงาน
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น 
 
๑.ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ…………………….....   
๒.ภาคเรียนที่...........................   
๓.สัปดาห์ที่............................. 
๔.วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ที่สอน…………………………………………….. 
 วันแรกของสัปดาห์……………………………  
 วันสุดท้ายของสัปดาห์.............................. 
๕.รายการงานสนับสนุน……………………………………….............................. 
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
๖.จ านวนชั่วโมง............................………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๔ ครผููส้อนตอ้ง
บนัทึกทกุสปัดาห/์ผูบ้รหิารตรวจสอบ 

นเิทศและรบัรอง 

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๔ ครูผู้สอนต้อง

บันทึกทุกสัปดาห์/ผู้บริหารตรวจสอบ 

นิเทศและรับรอง

 แผ่นงานที่ ๔ งานสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

งานสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้รับการประเมินจะต้องบันทึกหลังจากได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ
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        แผน่งานที ่๔ งานสนบัสนนุการเรียนรู ้เปน็แผน่งาน ที่ใชส้ าหรบับันทึกชัว่โมงการปฏบิตัิงาน เกีย่วกบั
งานสนบัสนนุการเรียนรูต้า่งๆ  ทีผู่ร้ับการประเมนิจะต้องบนัทกึหลังจากได้ด าเนนิการแลว้เสรจ็ 
 
 
 

 
ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ๒ (ชัว่โมงสนบัสนนุการสอน) 

     การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา รวมทั้งงาน
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น 
 
๑.ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ…………………….....   
๒.ภาคเรียนที่...........................   
๓.สัปดาห์ที่............................. 
๔.วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ที่สอน…………………………………………….. 
 วันแรกของสัปดาห์……………………………  
 วันสุดท้ายของสัปดาห์.............................. 
๕.รายการงานสนับสนุน……………………………………….............................. 
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
๖.จ านวนชั่วโมง............................………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๔ ครผููส้อนตอ้ง
บนัทึกทกุสปัดาห/์ผูบ้รหิารตรวจสอบ 

นเิทศและรบัรอง 

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๔ ครูผู้สอนต้อง

บันทึกทุกสัปดาห์/ผู้บริหารตรวจสอบ 

นิเทศและรับรอง

 แผ่นงานที่ ๔ งานสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานเกี่ยว

กับงานสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้รับการประเมินจะต้องบันทึกหลังจากได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ
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        แผน่งานที ่๔ งานสนบัสนนุการเรียนรู ้เปน็แผน่งาน ที่ใชส้ าหรบับันทึกชัว่โมงการปฏบิตัิงาน เกีย่วกบั
งานสนบัสนนุการเรียนรูต้า่งๆ  ทีผู่ร้ับการประเมนิจะต้องบนัทกึหลังจากได้ด าเนนิการแลว้เสรจ็ 
 
 
 

 
ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ๒ (ชัว่โมงสนบัสนนุการสอน) 

     การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา รวมทั้งงาน
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น 
 
๑.ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ…………………….....   
๒.ภาคเรียนที่...........................   
๓.สัปดาห์ที่............................. 
๔.วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ที่สอน…………………………………………….. 
 วันแรกของสัปดาห์……………………………  
 วันสุดท้ายของสัปดาห์.............................. 
๕.รายการงานสนับสนุน……………………………………….............................. 
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
๖.จ านวนชั่วโมง............................………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๔ ครผููส้อนตอ้ง
บนัทึกทกุสปัดาห/์ผูบ้รหิารตรวจสอบ 

นเิทศและรบัรอง 

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๔ ครูผู้สอนต้อง

บันทึกทุกสัปดาห์/ผู้บริหารตรวจสอบ 

นิเทศและรับรอง

 แผ่นงานที่ ๔ งานสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานเกี่ยว

กับงานสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้รับการประเมินจะต้องบันทึกหลังจากได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ
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       แผน่งานที ่๕ งานตอบสนองนโยบายและจดุเนน้  เปน็แผน่งาน  ทีใ่ชส้ าหรบับนัทึกชัว่โมงการปฏบิัตงิาน 
เกีย่วกับงานตอนสนองนโยบายและจุดเนน้  ทีผู่ร้ับการประเมินจะตอ้งบนัทกึตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและ
ด าเนนิการแลว้เสรจ็ 
 
 

 
 

ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ๓ (งานตอบสนองนโยบายและจดุเนน้) 
     การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด 
 
๑.ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ…………………….....   
๒.ภาคเรียนที่...........................   
๓.สัปดาห์ที่............................. 
๔.วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ที่สอน…………………………………………….. 
 วันแรกของสัปดาห์……………………………  
 วันสุดท้ายของสัปดาห์.............................. 
๕.รายการงานสนับสนุน………………………………………....................................................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๕ ครผููส้อน
ตอ้งบันทกึทกุสปัดาห/์ผูบ้รหิาร
ตรวจสอบ นเิทศและรบัรอง 

 แผ่นงานที่ ๕ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับงานตอนสนองนโยบายและจุดเน้น  ที่ผู้รับการประเมินจะต้องบันทึกตามที่ได้รับมอบหมายและด�าเนิน

การแล้วเสร็จ

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๕ ครูผู้สอน

ต้องบันทึกทุกสัปดาห์/ผู้บริหาร

ตรวจสอบ นิเทศและรับรอง
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       แผน่งานที ่๕ งานตอบสนองนโยบายและจดุเนน้  เปน็แผน่งาน  ทีใ่ชส้ าหรบับนัทึกชัว่โมงการปฏบิัตงิาน 
เกีย่วกับงานตอนสนองนโยบายและจุดเนน้  ทีผู่ร้ับการประเมินจะตอ้งบนัทกึตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและ
ด าเนนิการแลว้เสรจ็ 
 
 

 
 

ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ๓ (งานตอบสนองนโยบายและจดุเนน้) 
     การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด 
 
๑.ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ…………………….....   
๒.ภาคเรียนที่...........................   
๓.สัปดาห์ที่............................. 
๔.วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ที่สอน…………………………………………….. 
 วันแรกของสัปดาห์……………………………  
 วันสุดท้ายของสัปดาห์.............................. 
๕.รายการงานสนับสนุน………………………………………....................................................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๕ ครผููส้อน
ตอ้งบันทกึทกุสปัดาห/์ผูบ้รหิาร
ตรวจสอบ นเิทศและรบัรอง 

 แผ่นงานที่ ๕ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับงานตอนสนองนโยบายและจุดเน้น  ที่ผู้รับการประเมินจะต้องบันทึกตามที่ได้รับมอบหมายและด�าเนิน

การแล้วเสร็จ

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๕ ครูผู้สอน

ต้องบันทึกทุกสัปดาห์/ผู้บริหาร

ตรวจสอบ นิเทศและรับรอง
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       แผน่งานที ่๕ งานตอบสนองนโยบายและจดุเนน้  เปน็แผน่งาน  ทีใ่ชส้ าหรบับนัทึกชัว่โมงการปฏบิัตงิาน 
เกีย่วกับงานตอนสนองนโยบายและจุดเนน้  ทีผู่ร้ับการประเมินจะตอ้งบนัทกึตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและ
ด าเนนิการแลว้เสรจ็ 
 
 

 
 

ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ๓ (งานตอบสนองนโยบายและจดุเนน้) 
     การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด 
 
๑.ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ…………………….....   
๒.ภาคเรียนที่...........................   
๓.สัปดาห์ที่............................. 
๔.วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ที่สอน…………………………………………….. 
 วันแรกของสัปดาห์……………………………  
 วันสุดท้ายของสัปดาห์.............................. 
๕.รายการงานสนับสนุน………………………………………....................................................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๕ ครผููส้อน
ตอ้งบันทกึทกุสปัดาห/์ผูบ้รหิาร
ตรวจสอบ นเิทศและรบัรอง 

 แผ่นงานที่ ๕ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับงานตอนสนองนโยบายและจุดเน้น  ที่ผู้รับการประเมินจะต้องบันทึกตามที่ได้รับมอบหมายและด�าเนิน

การแล้วเสร็จ

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๕ ครูผู้สอน

ต้องบันทึกทุกสัปดาห์/ผู้บริหาร

ตรวจสอบ นิเทศและรับรอง
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       แผน่งานที ่๕ งานตอบสนองนโยบายและจดุเนน้  เปน็แผน่งาน  ทีใ่ชส้ าหรบับนัทึกชัว่โมงการปฏบิัตงิาน 
เกีย่วกับงานตอนสนองนโยบายและจุดเนน้  ทีผู่ร้ับการประเมินจะตอ้งบนัทกึตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและ
ด าเนนิการแลว้เสรจ็ 
 
 

 
 

ชัว่โมงการปฏบิัตงิาน ๓ (งานตอบสนองนโยบายและจดุเนน้) 
     การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด 
 
๑.ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ…………………….....   
๒.ภาคเรียนที่...........................   
๓.สัปดาห์ที่............................. 
๔.วัน/เดือน/ปี ของสัปดาห์ที่สอน…………………………………………….. 
 วันแรกของสัปดาห์……………………………  
 วันสุดท้ายของสัปดาห์.............................. 
๕.รายการงานสนับสนุน………………………………………....................................................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๕ ครผููส้อน
ตอ้งบันทกึทกุสปัดาห/์ผูบ้รหิาร
ตรวจสอบ นเิทศและรบัรอง 

 แผ่นงานที่ ๕ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับงานตอนสนองนโยบายและจุดเน้น  ที่ผู้รับการประเมินจะต้องบันทึกตามที่ได้รับมอบหมายและด�าเนิน

การแล้วเสร็จ

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๕ ครูผู้สอน

ต้องบันทึกทุกสัปดาห์/ผู้บริหาร

ตรวจสอบ นิเทศและรับรอง
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        แผน่งานที ่๖ การพฒันาตนเอง เป็นแผน่งาน ที่ใชส้ าหรับบนัทึกการพฒันาตนเองตามหลักสตูรที ่สพฐ.
รบัรองและประกาศใช ้ ซึ่งต้องเปน็ไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายการงานสอน (ว ๒๑/๒๕๖๐)  โดยผูร้บัการประเมินน าผลการพฒันา มาบนัทกึดว้ยตนเองหลงัจากที่
ไดผ้า่นการพฒันาแลว้  
 

 

 

ข้อมลูบนัทึกการพฒันาตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 

การพฒันาตามที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 

                  ครเูป็นผูบ้นัทกึ                          และ/หรือ                  ผอ.บนัทึกผลการตรวจสอบ 

รายการพฒันา 

ล าดับที ่ ………. 

วนั/เดอืน/ป ีทีบ่ันทึก    ………………………………….. 

หลักสตูรทีส่ถาบนัครุุพฒันารบัรอง   

ชื่อหลกัสตูร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................................ .. 

รหสัหลักสตูร  ............................................... 

องคป์ระกอบการพฒันา 

ความรู ้ 

๑.ดา้นการจัดการเรยีนการสอน 

๑.๑ การสรา้งและหรือพฒันานวตักรรม 

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

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๖ ครผููส้อน
ตอ้งบันทกึหลงัจากทีไ่ดผ้า่นการ

พฒันาตามหลกัสตูรแลว้ 

 แผ่นงานที่ ๖ การพัฒนาตนเอง เป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่ สพฐ.

รับรองและประกาศใช้ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายการงานสอน (ว ๒๑/๒๕๖๐)  โดยผู้รับการประเมินน�าผลการพัฒนา มาบันทึกด้วยตนเองหลังจากที่ได้ผ่าน

การพัฒนาแล้ว

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๖ ครูผู้สอน

ต้องบันทึกหลังจากที่ได้ผ่านการ

พัฒนาตามหลักสูตรแล้ว
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........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................……… 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
๑.๒ การจดัการเรยีนรู้  (การออกแบบหนว่ยการเรยีนรู,้การจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้,กลยทุธใ์น

การจดัการเรียนรู ้และคุณภาพผูเ้รยีน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................…………………...........
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ......................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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๑.๓ การสรา้งและการพฒันา สื่อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา และแหลง่เรยีนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................…………………...........
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 ๑.๔ การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................…………………...........
............................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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            ๑.๕ การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู้ 

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

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

ทักษะ  

๒.ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................…………………...........
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
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ความเป็นคร ู

๓.ดา้นการพฒันาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ 

๓.๑ ดา้นการพฒันาตนเอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................…………………..........
..................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 

๓.๒ ดา้นการพฒันาวชิาชพี 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................…………………...........
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................ ................................................................ 
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จ านวนชัว่โมงที่อบรมในหลักสตูร  ………. ชัว่โมง 

วนัเดือนปีทีเ่ริ่มพัฒนา .............................ถึง .................................. 

ระยะเวลาที่เขา้รับการอบรม (จ านวนวนั) ………… วัน 

ผลการพฒันา ......................(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

ชื่อเอกสารแนบ วุฒิบัตรประกอบการอบรม และบันทึกข้อความ รายงานการเข้ารับการอบรมพัฒนาครู
ประจ าการสังกัด สพฐ. 

คุณสมบตัปิระเมนิตาม ว ๒๑/๒๕๖๐  

การตรวจสอบของ ผอ.สถานศึกษา  

ได ้ /  ไม่ได้ 
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แผ่นงานที่ ๗ PLC  เป็นแผ่นงาน ที่ใช้ส าหรับบันทึกการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  โดยผู้รับการประเมินน าผล จากการท ากิจกรรม PLC ในแต่ละครั้ง  มาบันทึกลงตามรายการที่ก าหนด 

 
 
 

 
ข้อมลูบนัทึกกจิกรรม PLC (๑) 
ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพ 

(Professional Learning Community :PLC) 
 

ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชีพ 

(Professional Learning Community :PLC) 

ครบูนัทึก           และหรือ                  ผอ.บนัทึกผลการตรวจสอบ 

ที่ ..............  

ชื่อกลุ่มกจิกรรม ............................................................................................................ ......................... 

จ านวนสมาชกิ …… คน ดงันี ้

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

ชื่อกจิกรรม…………………………………………………………...............................................................................  

ครัง้ที ่…………. 

วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัดกจิกรรม  ……………………………………………………………………………………. 

ภาคเรยีนที ่.......   ปกีารศึกษา ………… 

จ านวนชัว่โมง ……… ชัว่โมง 

บทบาท 
……………………………………………...........................................................................................................................
....................................................................................................................................... ....................................... 

จ านวนสมาชกิทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมในครัง้นี้  ………. คน 

 

ขอ้มลูในแผน่งานที ่๗  

 แผ่นงานที่ ๗ PLCเป็นแผ่นงานที่ใช้ส�าหรับบันทึกการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) โดยผู้รับการประเมินน�าผลจากการท�ากิจกรรม PLC ในแต่ละครั้งมาบันทึกลงตามรายการที่ก�าหนด

ข้อมูลในแผ่นงานที่ ๗
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ประเด็น   

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

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

สาเหต ุ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

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

ความรูห้ลักการทีน่ ามาใช ้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................…………………...........
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อื่นๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ชื่อเอกสารแนบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

การรบัรองของ ผอ.สถานศกึษา 

ถูกต้อง   หรือ   ไม่ถกูตอ้ง 
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แบบรายงานผลที่เกดิจากการปฏิบตัหินา้ที่ 
ต าแหน่งครู (รายปกีารศกึษา) 

 
ปีการศกึษา ........................ 

๑.ข้อมลูทัว่ไป 

นาย/นาง/นางสาว ...................................................นามสกุล............................................อายุ..........ป ี

คุณวุฒิ.....................................ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ......................... ต าแหน่งเลขท่ี......................... 

รับเงินเดือนอันดับ  คศ. ...............    ขั้น/เงินเดือน........................................บาท 

สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา ........................................................ .เขต/อ าเภอ............................... 

จังหวัด................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  เขต.......... 

สังกัดส่วนราชการ............................................................................................................................. ...... 

๒.วชิา/สาขา/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ทีท่ าการสอน  จ านวน....................วชิา รวม.....................ชัว่โมง/ปี 

(ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ท าการสอน ในกรณีท่ีจัดการเรียน

การสอนเป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 

 ภาคเรยีนที ่๑ 

วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................ชั้น/ระดับ............ .......จ านวน.........ชั่วโมง/สัปดาห์ 

วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................ชั้น/ระดับ...................จ านวน.........ชั่วโมง/สัปดาห์  

 ภาคเรยีนที ่๒  

วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................ชั้น/ระดับ...................จ านวน.........ชั่วโมง/สัปดาห์ 

วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................ชั้น/ระดับ...................จ านวน.........ชั่วโมง/สัปดาห์  

๓.ชัว่โมงการปฏบิตัิงาน 

ชั่วโมงสอนตามตารางสอน .................................. ชั่วโมง 

ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ............................. ชัว่โมง 

ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ......................... ชั่วโมง 

ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ............................ ชั่วโมง 

รวม ............................ ชั่วโมง 

 

วฐ.๒ 
วฐ.๒
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๔.การพฒันา 

๑) เข้ารับการพัฒนาตามวิทยฐานะ .........................................รวมทั้งสิ้น ................. ชัว่โมง 

(๑) หลักสตูร
.................................................................................. .........................................................
....................................................................... .................................................................... 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................... ................................ 

ระหว่างวันที่................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่จัด ....................................................................... ....................................................... 

จ านวน.......................................ชั่วโมง 

(๒) หลักสตูร
.................................................................................. .........................................................
....................................................................... .................................................................... 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................... ................................ 

ระหว่างวันที่................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่จัด ....................................................................... ....................................................... 

จ านวน.......................................ชั่วโมง 

(๓) หลักสตูร
.................................................................................. .........................................................
....................................................................... .................................................................... 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................... ................................ 

ระหว่างวันที่................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่จัด ....................................................................... ....................................................... 

จ านวน.......................................ชั่วโมง 
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๒) เข้ารับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

๓) หลักสตูร
.................................................................................. ................................................................
................................................................ .................................................................... 

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

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

ระหว่างวันที่................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่จัด ....................................................................... ....................................................... 

จ านวน.......................................ชั่วโมง 

๔) หลักสตูร
.................................................................................. ................................................................
................................................................ .................................................................... 

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

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

ระหว่างวันที่................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่จัด ....................................................................... ....................................................... 

จ านวน.......................................ชั่วโมง 

๕) หลักสตูร
.................................................................................. ................................................................
................................................................ .................................................................... 

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

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

ระหว่างวันที่................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่จัด ....................................................................... ....................................................... 

จ านวน.......................................ชั่วโมง 
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๕. ผลการประเมินผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที่  (๓ ด้าน ๑๓ ตัวบ่งชี้) 

(ให้ข้าราชการครูน าผลจากการปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียนมาพิจารณาและประเมินว่าตนเองมีผล
การปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งปีการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใดตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ก่อน
เสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป) 
 

ตวับ่งชี ้
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระดบัคณุภาพ ระดบัคณุภาพ/เหตผุล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.ดา้นการจัดการเรยีนการสอน 
  ๑.๑ การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร 
 

     ระดบั............................................................... 
เหตผุล ............................................................ 
.........................................................................
......................................................................... 

ตวับ่งชี ้
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดบัคณุภาพ 
ระดบัคณุภาพ/เหตผุล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
  ๑.๒ การจัดการเรียนรู้ 
    ๑.๒.๑ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

     ระดบั.............................................................. 
เหตผุล .......................................................... 
......................................................... ................
......................................................................... 

    ๑.๒.๒ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/  
           แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
           /แผนการสอนรายบุคคล/แผนการ 
           จัดประสบการณ์  

     ระดบั.............................................................. 
เหตผุล .......................................................... 
.........................................................................
................................................................. ........ 

    ๑.๒.๓ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
 

     ระดบั.............................................................. 
เหตผุล .......................................................... 
..................................................................... ....
......................................................................... 

     ๑.๒.๔ คุณภาพผู้เรียน      ระดบั.............................................................. 
เหตผุล .......................................................... 
.........................................................................
......................................................................... 

 ๕. ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (๓ ด้าน ๑๓ ตัวบ่งชี้)

   (ให้ข้าราชการครูน�าผลจากการปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียนมาพิจารณาและประเมินว่า

  ตนเองมีผลการปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งปีการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใดตามเกณฑ์ที่

  ก.ค.ศ. ก�าหนด ก่อนเสนอให้ผู้อ�านวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป)
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๑.๓ การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
     เทคโนโลยีทางการศึกษาและ 
     แหล่งเรียนรู ้

     ระดบั.............................................................. 
เหตผุล .......................................................... 
.........................................................................
......................................................................... 

๑.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      ระดบั.............................................................. 
เหตผุล .......................................................... 
.........................................................................
......................................................................... 

๑.๕ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      ระดบั.............................................................. 
เหตผุล .......................................................... 
.........................................................................
......................................................................... 
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ตวับ่งชี ้
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดบัคณุภาพ 
ระดบัคณุภาพ/เหตผุล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒. ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน 
    ๒.๑ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

     ระดบั.............................................................. 
เหตผุล .......................................................... 
.................................................................. .......
......................................................................... 
......................................................................... 

    ๒.๒ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  

     ระดบั.............................................................. 
เหตผุล .......................................................... 
.........................................................................
......................................................................... 
......................................................................... 

    ๒.๓ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
         และเอกสารประจ าชั้นเรียน 
         หรือประจ าวิชา 
 

     ระดบั.............................................................. 
เหตผุล .......................................................... 
.........................................................................
......................................................................... 
......................................................................... 

๓. ดา้นการพฒันาตนเองและพัฒนาวชิาชีพ 
    ๓.๑ การพัฒนาตนเอง 

     ระดบั.............................................................. 
เหตผุล .......................................................... 
.........................................................................
......................................................................... 
......................................................................... 

    ๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ      ระดบั.............................................................. 
เหตผุล .......................................................... 
.........................................................................
......................................................................... 
......................................................................... 
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 ข้าพเจา้ขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วขา้งตน้ถกูตอ้งและตรงตามความเปน็จริงทุกประการ พร้อมนี้ได้
แนบเอกสารหลกัฐานมาดว้ยแลว้ 
   

 

   (ลงชื่อ) .................................................................. ผู้ขอ 

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

   ต าแหน่ง .................................................................. 

   วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. ................ 

 

ความเหน็ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 จดุเดน่ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 สิง่ทีค่วรพฒันา 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

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

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

                ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. ................ 
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