
แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
.......................................................................... 

 

วัน/เดือน/ปี ประเมิน   วันท่ี            เดือน                               พ.ศ.              
ชื่อผู้รับการประเมิน        นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา                       วิทยฐานะ                             
สอนระดับชั้น            มัธยมศึกษา                    กลุ่มสาระการเรียนรู้      การงานอาชีพ                           
ชั่วโมงต่อสัปดาห์                26               ช่ัวโมง                  

 

ชื่อผู้ประเมิน ...........................................................................................ตำแหน่ง ............................................. 
 

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 

 

ท่ี 

 

รายการประเมิน 
ร่องรอยหลักฐาน 

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.1 มีการว ิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

แผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 

กำหนดการจัดกิจกรรมราชวิชาประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 

1.2 มีการนำพระบรมราโชบายของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 9 และรัชกาลท่ี 10 
มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

 

รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2563 
  

1.3 มีการสอดแทรกเนื ้อหาในการจัดการ
เร ียนการสอนที ่สอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อรองรับ        เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอเชียง
แสน 

รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
สรุปรายงานMOU ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
รายงานการปฏิบัติงานตาม PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 
รายงานการปฏิบัติงานตามPDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

1.4 มีการสร้าง พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
สรุปรายงานMOU ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 

1.5 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

แบบทดสอบท้ายบท ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ 
แบบทดสอบท้ายบท "ไร่ปั้นดิน"  
 

1.6 มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรยีนรู้
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

 
- 

1.7 มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

รายงานการปฏิบัติงานตาม PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 
รายงานการปฏิบัติงานตามPDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1130/1130_11301606451024.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1167/1167_11671606635818.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2295/2295_22951615885774.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2295/2295_22951615885774.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2256/2256_22561615880990.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2426/2426_24261615911479.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2228/2228_22281615876595.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2290/2290_22901615884484.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2295/2295_22951615885774.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2256/2256_22561615880990.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1L1ys0R74XwotattB0m6FA0QAKsVcXflBYllfaeAfJfI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aOoC0akOijbRHZRRWMGUMqM1ciYWJh0Di51Y7nBEeEo/edit
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2426/2426_24261615911479.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2228/2228_22281615876595.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2290/2290_22901615884484.pdf


1.8 มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
น ำผลมาพ ัฒนาผ ู ้ เ ร ี ยนและปร ั บปรุ ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

รายงานการปฏิบัติงานตาม PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 
รายงานการปฏิบัติงานตามPDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

1.9 มีกำหนดการสอน และรายงานการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 

กำหนดการจัดกิจกรรมราชวิชาประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 

รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 

2. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน  
2.1 มีการจัดการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ  สร้างนิสัย) ในช้ันเรียน 

รายงานกิจกรรม 5 ส. ช้ัน ม.1/5 
 

2.2 มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
ท่ัวถึง 

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 
 

๓. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
3.1 มีการศึกษาค้นคว้า หรือเข้ารับการอบรม 
พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) อย่าง
ต่อเนื่อง 

รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 

3.2 มีผลงานที ่ เก ิดขึ ้นต่อผู ้เร ียน ตนเอง 
ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจท่ีเกิดกับตัวครู นักเรียน เพื่อนรว่มงานและสถานศึกษา 
 

๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
4.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความมุ ่งมั ่น ทุ ่มเท เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 

- ได้รับมอบหมายในการพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชาวิทยาเขตกู่เต้าท้ัง
ระบบ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาท่ัวประเทศ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ 
- ได้รับมหมายในการบันทึกรายรับร่ายจ่ายต่างๆ ของโรงเรียนศาสตร์
พระราชาวิทยากู่เต้า 
- ได้รับมอบหมายในการบันทึกรายรับรายจ่ายของร้านกาแฟเวียงเก่า3 ชาย
ทุ่งกู่เต้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2426/2426_24261615911479.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2228/2228_22281615876595.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2290/2290_22901615884484.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1130/1130_11301606451024.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/1167/1167_11671606635818.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2295/2295_22951615885774.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2476/2476_24761615959516.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/482/482_4821600268559.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2295/2295_22951615885774.pdf
https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/2301/2301_23011615886871.pdf


ตอนที่ ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ           

(๓๐ คะแนน) 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ระดับคะแนน 

คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไมอ่าศัยหรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าท่ีของตน เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ 

       

2. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำส่ังของ
ผู้บังคับบัญชา 

       

3. มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการ 

       

4. การมีจิตสำนึกท่ีดี  มุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

       

5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

      

6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และ
สังคม 

       

คะแนนรวม        
 

ตอนที่  ๓  การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ๗๐  
ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓๐  

คะแนนรวม ๑๐๐  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 
ตอนที่  ๔  ผลการประเมิน  

4.1 ผลการประเมิน 
  ผลการประเมิน มี ๕  ระดับ  ดังนี้        
    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 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
..............................................................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

 
   

(ลงช่ือ)     ผู้ประเมิน 
             (นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา) 
 ตำแหน่ง........................ครู................................ 

                    วันท่ี ......../....................../.............. 
 

ตอนที่  ๕  การรับทราบผลการประเมิน  

ผู้รับการประเมิน 
  ได้รับทราบผลการประเมินและข้อเสนอแนะแล้ว 

 

                                                                                                   
(ลงช่ือ).................................................ผู้รับการประเมิน  

         (………………………………………….)    
     ตำแหน่ง……………….……………………….    
    วันท่ี  ........./......................../.............. 

 

ผู้ประเมิน 
  ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว 
  ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันท่ี................................................. แล้ว 
       แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
 
  (ลงช่ือ)  .................................................ผู้ประเมนิ (ลงช่ือ)  ......................................................พยาน  
        (......................................................)                       (......................................................)     
 ตำแหน่ง .......................................................             ตำแหน่ง  ..................................................                          
      วันท่ี  ........../......................../...........                  วันท่ี  ........../........................./............          
                          

 


