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เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน ต าแหน่ง ครู 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
  ครั้งที่  1    (  1 ตุลาคม ......... -  31  มีนาคม .......... ) 
  ครั้งที่  2    (  1 เมษายน ......... - 30  กันยายน ........ ) 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ตอนท่ี 1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง จ านวน 15 ตัวชี้วัด (60 คะแนน) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้  (จ านวน 8 ตัวชี้วัด)      32 คะแนน 
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  (จ านวน 4 ตัวชี้วัด)   16 คะแนน 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  (จ านวน 3 ตัวชี้วัด)    12 คะแนน 

ตอนท่ี 2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน (20 คะแนน) 

1. วิธีด าเนินการ         20 คะแนน 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทีค่าดหวัง      20 คะแนน 

2.1 เชิงปริมาณ       (10 คะแนน) 
2.2 เชิงคุณภาพ       (10 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ

และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  คิดเป็น 1 คะแนน 
2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  คิดเป็น 2 คะแนน 
3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  คิดเป็น 3 คะแนน 
4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  คิดเป็น 4 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ระดับความส าเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (10 คะแนน) 

ระดับการประเมิน 
ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการ

ปฏิบัติจริงของผู้รับการประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับการประเมินและค านวณตามเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้ 

1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 19.99 ลงมา 
2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 20.00-39.99 
3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 40.00-59.99 
4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 60.00-79.99 
5) ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 
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องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(10 ข้อ 10 คะแนน) 

ข้อ 1 ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ข้อ 2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เก่ียวข้องในฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อ 3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม  
ข้อ 4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยค านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส าคัญ 
ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
ข้อ 7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข้อ 8 เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
ข้อ 9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ข้อ 10 มีวินัยและรักษาวินัย 
ระดับการประเมิน 

ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ
และให้คะแนนในช่องคะแนน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

1) คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับที่คาดหวังมาก  
2) คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับที่คาดหวัง 
3) คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวัง 
4) คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง 
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องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน บันทึกข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูล
สารสนเทศ/หลักฐานท่ีสะท้อน

ความรู้ความสามารถ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ตอนท่ี 1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง จ านวน 15 ตัวชี้วัด (60 คะแนน) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้  (จ านวน 8 ตัวชี้วัด)  32 คะแนน 

1.1 การสร้างและหรือ 
พัฒนาหลักสูตร 

4 คะแนน - การวิเคราะห์หลักสูตรและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มีร่องรอยหลักฐานตามคุณสมบัติดังนี้  
- หน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- รูปแบบถูกต้องตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน 
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ในระยะเวลาที่
ก าหนด 
ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
3 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง 2 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง 1 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 ไม่มีร่องรอยหลักฐาน 

1.2 ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

4 คะแนน - แผนการจัดการเรียนรู้ /  
โครงการสอน 
- การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตร 

ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
4 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง 3 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง 2 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 หลักฐานถูกต้อง 1 องค์ประกอบ  

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 คะแนน - กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- บันทึกหลังการสอน 
- รายงานการนิเทศการสอน 
 

ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
3 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง 2 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง 1 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 ไม่มีร่องรอยหลักฐาน 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน บันทึกข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูล
สารสนเทศ/หลักฐานท่ีสะท้อน

ความรู้ความสามารถ 

เกณฑ์การตัดสิน 

1.4 สร้างและหรือพัฒนา
สื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ 

4 คะแนน - สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ 
- รายงานการใช้สื่อ/นวัตกรรม/
เทคโนโลยีการเรียนรู้ 
- รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
3 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง 2 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง 1 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 ไม่มีร่องรอยหลักฐาน 

1.5 วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ 

4 คะแนน - แผนการประเมินผลการเรียน  
- แบบวิเคราะห์ข้อสอบตามเนื้อหา
และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
- แบบทดสอบ/ข้อสอบ 
- บันทึกหลังสอน 

ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
4 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง 3 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง 2 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 หลักฐานถูกต้อง 1 องค์ประกอบ 

1.6 ศึกษา วิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 

4 คะแนน - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน / 
รายงานการแก้ปัญหาในชั้นเรียน /
รายงานการใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีการเรียนรู้ 
 

มีร่องรอยหลักฐานตามคุณสมบัติดังนี้  
- ที่มาและความส าคัญ 
- เครื่องมือ 
- กระบวนการด าเนินงาน 
- ผลการด าเนินงาน 
ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
4 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง 3 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง 2 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 หลักฐานถูกต้อง 1 องค์ประกอบ 

1.7 จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 

4 คะแนน - รายงานการนิเทศการสอน 
- รายงานการใช้สื่อ 
- ภาพถ่ายบรรยากาศในห้องเรียน 
- ภาพถ่ายการจัดการเรียนการสอน 
- ฯลฯ 

ระดับ 4 มีหลักฐานครบถ้วน  
4 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 มีหลักฐานครบถ้วน  
3 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 มีหลักฐานครบถ้วน  
2 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 มีหลักฐานครบถ้วน  
1 องค์ประกอบ 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน บันทึกข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูล
สารสนเทศ/หลักฐานท่ีสะท้อน

ความรู้ความสามารถ 

เกณฑ์การตัดสิน 

1.8 อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน 

4 คะแนน - แบบสรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรของภาคเรียนที่ผ่านมา 

ระดับ 4 ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 90  
ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ระดับ 3 ผู้เรียนร้อยละ 90  
ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป  
ระดับ 2 ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 90  
ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ระดับ 1 ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 80  
ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  (จ านวน 4 ตัวชี้วัด)  16 คะแนน 

2.1 การจัดท าสารสนเทศ
ของผู้เรียนและ
รายวิชา 

4 คะแนน - วิเคราะห์ผู้เรียน 
- สรุปผลการเรียนของนักเรียน
รายวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ผ่านมา 
- ข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียน 
- บันทึกคะแนนประจ ารายวิชา 
- ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน 
- บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
 

ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
5 องค์ประกอบขึ้นไป 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง  
4 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง  
3 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 หลักฐานถูกต้อง  
2 องค์ประกอบ 

2.2 ด าเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

4 คะแนน - รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- รายงานการคัดกรองนักเรียน 
(SDQ) 
- รายงานกิจกรรมโฮมรูม  
หรือ รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
- เกียรติบัตรของนักเรียน /  
บันทึกการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ  
หรือส่งต่อ 

ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
4 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง  
3 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง  
2 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 หลักฐานถูกต้อง  
1 องค์ประกอบ 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน บันทึกข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูล
สารสนเทศ/หลักฐานท่ีสะท้อน

ความรู้ความสามารถ 

เกณฑ์การตัดสิน 

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ
และงานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา 

4 คะแนน - รายงานการปฏิบัติหน้าที่ /รายงาน
การประชุมครูและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / รายงานการปฏิบัติตาม
กิจกรรม / โครงการ / การประชุม 
PLC 

ระดับ 4 มีเอกสารรายงาน 10 ครั้งขึ้นไป 
ระดับ 3 มีเอกสารรายงาน 7 ครั้งขึ้นไป 
ระดับ 2 มีเอกสารรายงาน 4 ครั้งขึ้นไป 
ระดับ 1 มีเอกสารรายงาน 1 ครั้งขึ้นไป 

2.4 ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่ายและหรือ
สถานประกอบการ 

4 คะแนน - รายงานการประชุมผู้ปกครอง  
- รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- บันทึกการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองนักเรียน/ประสานสถาน
ประกอบการ 

ระดับ 4 มีร่อยรอยหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนทุกรายการ  
ระดับ 3 มีร่องรอยหลักฐานถูกต้อง  
2 รายการ 
ระดับ 2 มีร่องรอยหลักฐานถูกต้อง  
1 รายการ 
ระดับ 1 ไม่มีร่องรอยหลักฐาน 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  (จ านวน 3 ตัวชี้วัด)   12  คะแนน 

3.1 พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

4 คะแนน พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
- หนังสือสั่งการ/ค าสั่งอบรม/
รายงานการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/
สัมมนา และศึกษาดูงาน 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 
หมายเหตุ 
- อบรม 1 วันคิดเป็น 6 ชม. 
- อบรมออนไลน์ คิดเป็น 3 ชม. หรือ
ตามที่ระบุในเกียรติบัตร หรือตามที่
หลักสูตรก าหนด 

ระดับ 4 เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพต้ังแต่ 10 ชั่วโมงขึ้นไป 
ระดับ 3 เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพต้ังแต่ 8-9 ชั่วโมง 
ระดับ 2 เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพต้ังแต่ 6-7 ชั่วโมง 
ระดับ 1 เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพต้ังแต่ 0-5 ชั่วโมง 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน บันทึกข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูล
สารสนเทศ/หลักฐานท่ีสะท้อน

ความรู้ความสามารถ 

เกณฑ์การตัดสิน 

3.2 มีส่วนร่วมและหรือ
เป็นผู้น าการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

4 คะแนน - บันทึกการมีส่วนร่วมและหรือเป็น
ผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
- บันทึกผลการด าเนินงาน 
- ผลการพัฒนาการแก้ไขปัญหา 

ระดับ 4 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 4 ครั้งขึ้นไป 
ระดับ 3 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 3 ครั้ง 
ระดับ 2 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 2 ครั้ง 
ระดับ 1 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 1 ครั้ง 

3.3 น าความรู้
ความสามารถทักษะ 
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ 

4 คะแนน - การน าความรู้ความสามารถ  
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพมาใช้ (ภาพกิจกรรม / 
ใบความรู้ / ใบงาน / ผลงานนักเรียน 
/ PLC / บันทึกการประชุม / ฯลฯ) 

ระดับ 4 มีร่องรอยการขยายผล 
และน าไปใช้ 
ระดับ 3 มีร่องรอยการขยายผล  
ระดับ 2 มีรายงานการอบรม  
ระดับ 1 ไม่มีร่องรอยหลักฐาน 

ตอนท่ี 2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
            (20 คะแนน) 
1 วิธีด าเนินการ 20 คะแนน รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(PA)  
ระดับ 4 การด าเนินการถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ข้อตกลง 
ระดับ 3 การด าเนินการถูกต้องครบถ้วน 
ระดับ 2 การด าเนินการถูกต้อง  
แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินการ 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน บันทึกข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูล
สารสนเทศ/หลักฐานท่ีสะท้อน

ความรู้ความสามารถ 

เกณฑ์การตัดสิน 

2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทีค่าดหวัง 
2.1 เชิงปริมาณ 

 
 

10 คะแนน 

 
 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการ
พัฒนาของนักเรียนตามประเด็น 
ท้าทาย 

 
 
ระดับ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการ
พัฒนาสูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ระดับ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการ
พัฒนาตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ระดับ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการ
พัฒนาต่ ากว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ระดับ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการ
พัฒนาต่ ากว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
มาก 
หมายเหตุ พิจารณาจากร่องรอยการ
ด าเนินการพัฒนาที่คาดหวังของ 
แต่ละบุคคล 

 2.2 เชิงคุณภาพ 10 คะแนน - ประเด็นท้าทายในแบบรายงาน
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  

ระดับ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการ
พัฒนาสูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ระดับ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการ
พัฒนาตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ระดับ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการ
พัฒนาต่ ากว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ระดับ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการ
พัฒนาต่ ากว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
มาก 
หมายเหตุ พิจารณาจากร่องรอยการ
ด าเนินการพัฒนาที่คาดหวังของ 
แต่ละบุคคล 
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องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
ระดับความส าเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (10 คะแนน) 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน บันทึกข้อมูลร่องรอยให้
ระบุข้อมูลสารสนเทศ/

หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้
ความสามารถ 

เกณฑ์การตัดสิน 

1 ระดับความส าเร็จ 
การมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาการศึกษา 

10 คะแนน งานพิเศษ มีการรายงานผล
การด าเนินงาน/เอกสาร
หลักฐานการด าเนินงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ 5 มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ผลดี รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้เป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
ระดับ 4 มีการปฏิบัติงานตามที่ได้ 
รับมอบหมายสามารถใช้เป็นตัวอย่างที่ดีได้  
ระดับ 3 มีการปฏิบัติงานตามที่ได้ 
รับมอบหมายได้ผลดี 
ระดับ 2 มีการปฏิบัติงานตามที่ได้ 
รับมอบหมาย 
ระดับ 1 ไม่มีการปฏิบัติงานตามที่ได้ 
รับมอบหมาย 
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องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(10 ข้อ 10 คะแนน) 

ข้อ 1 ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ข้อ 2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เก่ียวข้องในฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ข้อ 3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม   
ข้อ 4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยค านึงถึงคุณภาพ

การศึกษาเป็นส าคัญ  
ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ    
ข้อ 7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อ 8 เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล  
ข้อ 9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   
ข้อ 10 มีวินัยและรักษาวินัย 

 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน ข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูลสารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถ 

1 ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

4 คะแนน - การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา
ที่เก่ียวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เก่ียวข้องในฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4 คะแนน - การปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวร อยู่เวรรักษาการณ์ 
กลางวัน กลางคืน  

3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และ
กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม 

4 คะแนน - การเข้าร่วมการประชุมประจ าเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

4 คะแนน - การมาช้าหรือขอเข้าสาย 
- การลงเวลาปฏิบัติราชการ 

5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยค านึงถึง
คุณภาพการศึกษาเป็นส าคัญ  

4 คะแนน - การเข้าสอน 
- การเช็กชื่อนักเรียน 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน ข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูลสารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถ 

6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
  

4 คะแนน - การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
- การปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4 คะแนน - การแต่งกายตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน  
(ชุดข้าราชการ) 
- การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 

8 เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงสิทธิเด็ก
และยอมรับความแตกต่างของบุคคล  

4 คะแนน - การส่งเสริม พัฒนาหรือแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน 

9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 4 คะแนน - การเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพที่
โรงเรียนจัดคณะครูเข้าร่วมทุกคน 
- การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

10 มีวินัยและรักษาวินัย 4 คะแนน - จ านวนการลา 
- จ านวนการมาสาย 
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เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
  ครั้งที่  1    (  1 ตุลาคม ......... -  31  มีนาคม .......... ) 
  ครั้งที่  2    (  1 เมษายน ......... - 30  กันยายน ........ ) 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง จ านวน 14 ตัวชี้วัด (80 คะแนน) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้  (จ านวน 7 ตัวชี้วัด)      28 คะแนน 
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  (จ านวน 4 ตัวชี้วัด)   16 คะแนน 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  (จ านวน 3 ตัวชี้วัด)    12 คะแนน 

ระดับการประเมิน 
ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ

และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน  
1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก  คิดเป็น 1 คะแนน 
2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  คิดเป็น 2 คะแนน 
3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  คิดเป็น 3 คะแนน 
4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  คิดเป็น 4 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ให้น าคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตา ม
มาตรฐานต าแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 80 คะแนน (โดยน าคะแนนรวมที่ได้มาคูณกับ 80 แล้วหารด้วย 56) 
องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

ระดับความส าเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (10 คะแนน) 

ระดับการประเมิน 
ให้ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของ

ผู้รับการประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับการประเมิน และค านวณตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 19.99 ลงมา 
2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 20.00-39.99 
3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 40.00-59.99 
4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 60.00-79.99 

5) ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 
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องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(10 ข้อ 10 คะแนน) 

ข้อ 1 ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ข้อ 2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เก่ียวข้องในฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อ 3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม  
ข้อ 4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยค านึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นส าคัญ 
ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
ข้อ 7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข้อ 8 เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
ข้อ 9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ข้อ 10 มีวินัยและรักษาวินัย 
ระดับการประเมิน 

ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ
และให้คะแนนในช่องคะแนน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

1) คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับที่คาดหวังมาก  
2) คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับที่คาดหวัง 
3) คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวัง 
4) คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง 
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องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน บันทึกข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูล
สารสนเทศ/หลักฐานท่ีสะท้อน

ความรู้ความสามารถ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง จ านวน 14 ตัวชี้วัด (80 คะแนน) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้  (จ านวน 7 ตัวชี้วัด)  28 คะแนน 

1.1 น าผลวิเคราะห์
หลักสูตร มาจัดท า
รายวิชาและหน่วย
การเรียนรู้ 

4 คะแนน - การวิเคราะห์หลักสูตรและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มีร่องรอยหลักฐานตามคุณสมบัติดังนี้  
- หน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- รูปแบบถูกต้องตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน 
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ในระยะเวลาที่
ก าหนด 
ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
3 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง 2 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง 1 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 ไม่มีร่องรอยหลักฐาน 

1.2 ปฏิบัติการสอน โดย
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

4 คะแนน - แผนการจัดการเรียนรู้ /  
โครงการสอน 
- การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เป็นส าคัญ 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตาม
หลักสูตร 

ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
4 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง 3 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง 2 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 หลักฐานถูกต้อง 1 องค์ประกอบ  

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 คะแนน - กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- บันทึกหลังการสอน 
- รายงานการนิเทศการสอน 
 

ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
3 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง 2 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง 1 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 ไม่มีร่องรอยหลักฐาน 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน บันทึกข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูล
สารสนเทศ/หลักฐานท่ีสะท้อน

ความรู้ความสามารถ 

เกณฑ์การตัดสิน 

1.4 เลือกและใช้สื่อ
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ 

4 คะแนน - สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีการ
เรียนรู้ 
- รายงานการใช้สื่อ/นวัตกรรม/
เทคโนโลยีการเรียนรู้ 
- รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
3 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง 2 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง 1 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 ไม่มีร่องรอยหลักฐาน 

1.5 วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

4 คะแนน - แผนการประเมินผลการเรียน  
- แบบวิเคราะห์ข้อสอบตามเนื้อหา
และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
- แบบทดสอบ/ข้อสอบ 
- บันทึกหลังสอน 

ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
4 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง 3 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง 2 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 หลักฐานถูกต้อง 1 องค์ประกอบ 

1.6 จัดบรรยากาศ  
ที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 

4 คะแนน - รายงานการนิเทศการสอน 
- รายงานการใช้สื่อ 
- ภาพถ่ายบรรยากาศในห้องเรียน 
- ภาพถ่ายการจัดการเรียนการสอน 
- ฯลฯ 

ระดับ 4 มีหลักฐานครบถ้วน  
4 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 มีหลักฐานครบถ้วน  
3 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 มีหลักฐานครบถ้วน  
2 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 มีหลักฐานครบถ้วน  
1 องค์ประกอบ 

1.7 อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

4 คะแนน - แบบสรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ตาม
หลักสูตรของภาคเรียนที่ผ่านมา 

ระดับ 4 ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 90  
ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ระดับ 3 ผู้เรียนร้อยละ 90  
ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป  
ระดับ 2 ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 90  
ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ระดับ 1 ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 80  
ในรายวิชาที่สอนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน บันทึกข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูล
สารสนเทศ/หลักฐานท่ีสะท้อน

ความรู้ความสามารถ 

เกณฑ์การตัดสิน 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  (จ านวน 4 ตัวชี้วัด)  16 คะแนน 

2.1 การจัดท าสารสนเทศ
ของผู้เรียน 
และรายวิชา 

4 คะแนน - วิเคราะห์ผู้เรียน 
- สรุปผลการเรียนของนักเรียน
รายวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ผ่านมา 
- ข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียน 
- บันทึกคะแนนประจ ารายวิชา 
- ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน 
- บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
 

ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
5 องค์ประกอบขึ้นไป 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง  
4 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง  
3 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 หลักฐานถูกต้อง  
2 องค์ประกอบ 

2.2 ด าเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

4 คะแนน - รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- รายงานการคัดกรองนักเรียน 
(SDQ) 
- รายงานกิจกรรมโฮมรูม  
หรือ รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
- เกียรติบัตรของนักเรียน /  
บันทึกการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ  
หรือส่งต่อ 

ระดับ 4 หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน  
4 องค์ประกอบ 
ระดับ 3 หลักฐานถูกต้อง  
3 องค์ประกอบ  
ระดับ 2 หลักฐานถูกต้อง  
2 องค์ประกอบ  
ระดับ 1 หลักฐานถูกต้อง  
1 องค์ประกอบ 

2.3 ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการ และงานอ่ืนๆ 
ของสถานศึกษา 

4 คะแนน - รายงานการปฏิบัติหน้าที่ /รายงาน
การประชุมครูและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / รายงานการปฏิบัติตาม
กิจกรรม / โครงการ / การประชุม 
PLC 

ระดับ 4 มีเอกสารรายงาน 10 ครั้งขึ้นไป 
ระดับ 3 มีเอกสารรายงาน 7 ครั้งขึ้นไป 
ระดับ 2 มีเอกสารรายงาน 4 ครั้งขึ้นไป 
ระดับ 1 มีเอกสารรายงาน 1 ครั้งขึ้นไป 

2.4 ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง หรือ
ผู้เก่ียวข้อง 

4 คะแนน - รายงานการประชุมผู้ปกครอง  
- รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- บันทึกการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองนักเรียน/ประสานสถาน
ประกอบการ 

ระดับ 4 มีร่อยรอยหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนทุกรายการ  
ระดับ 3 มีร่องรอยหลักฐานถูกต้อง  
2 รายการ 
ระดับ 2 มีร่องรอยหลักฐานถูกต้อง  
1 รายการ 
ระดับ 1 ไม่มีร่องรอยหลักฐาน 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน บันทึกข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูล
สารสนเทศ/หลักฐานท่ีสะท้อน

ความรู้ความสามารถ 

เกณฑ์การตัดสิน 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  (จ านวน 3 ตัวชี้วัด)   12 คะแนน 

3.1 พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

4 คะแนน พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
- หนังสือสั่งการ/ค าสั่งอบรม/
รายงานการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/
สัมมนา และศึกษาดูงาน 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 
หมายเหตุ 
- อบรม 1 วันคิดเป็น 6 ชม. 
- อบรมออนไลน์ คิดเป็น 3 ชม. หรือ
ตามที่ระบุในเกียรติบัตร หรือตามที่
หลักสูตรก าหนด 

ระดับ 4 เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพต้ังแต่ 10 ชั่วโมงขึ้นไป 
ระดับ 3 เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพต้ังแต่ 8-9 ชั่วโมง 
ระดับ 2 เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพต้ังแต่ 6-7 ชั่วโมง 
ระดับ 1 เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา 
และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพต้ังแต่ 0-5 ชั่วโมง 

3.2 มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

4 คะแนน - บันทึกการมีส่วนร่วมและหรือเป็น
ผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
- บันทึกผลการด าเนินงาน 
- ผลการพัฒนาการแก้ไขปัญหา 

ระดับ 4 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 4 ครั้งขึ้นไป 
ระดับ 3 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 3 ครั้ง 
ระดับ 2 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 2 ครั้ง 
ระดับ 1 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 1 ครั้ง 

3.3 น าความรู้
ความสามารถทักษะ         
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเอง 
และวิชาชีพมาใช้ 

4 คะแนน - การน าความรู้ความความสามารถ
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ (ภาพกิจกรรม /ใบ
ความรู้ / ใบงาน / ผลงานนักเรียน / 
PLC / บันทึกการประชุม / ฯลฯ) 

ระดับ 4 มีร่องรอยการขยายผล 
และน าไปใช้ 
ระดับ 3 มีร่องรอยการขยายผล  
ระดับ 2 มีรายงานการอบรม  
ระดับ 1 ไม่มีร่องรอยหลักฐาน 
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องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
ระดับความส าเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (10 คะแนน) 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน บันทึกข้อมูลร่องรอยให้
ระบุข้อมูลสารสนเทศ/

หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้
ความสามารถ 

เกณฑ์การตัดสิน 

1 ระดับความส าเร็จ 
การมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาการศึกษา 

10 คะแนน งานพิเศษ มีการรายงานผล
การด าเนินงาน/เอกสาร
หลักฐานการด าเนินงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ระดับ 5 มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ผลดี รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้เป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
ระดับ 4 มีการปฏิบัติงานตามที่ได้ 
รับมอบหมายสามารถใช้เป็นตัวอย่างที่ดีได้  
ระดับ 3 มีการปฏิบัติงานตามที่ได้ 
รับมอบหมายได้ผลดี 
ระดับ 2 มีการปฏิบัติงานตามที่ได้ 
รับมอบหมาย 
ระดับ 1 ไม่มีการปฏิบัติงานตามที่ได้ 
รับมอบหมาย 
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องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(10 ข้อ 10 คะแนน) 

ข้อ 1 ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ข้อ 2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เก่ียวข้องในฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ข้อ 3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม   
ข้อ 4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยค านึงถึงคุณภาพ

การศึกษาเป็นส าคัญ  
ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ    
ข้อ 7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อ 8 เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล  
ข้อ 9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   
ข้อ 10 มีวินัยและรักษาวินัย 

 

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน ข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูลสารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถ 

1 ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

4 คะแนน - การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา
ที่เก่ียวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เก่ียวข้องในฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4 คะแนน - การปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวร อยู่เวรรักษาการณ์ 
กลางวัน กลางคืน  

3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และ
กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม 

4 คะแนน - การเข้าร่วมการประชุมประจ าเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

4 คะแนน - การมาช้าหรือขอเข้าสาย 
- การลงเวลาปฏิบัติราชการ 

5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยค านึงถึง
คุณภาพการศึกษาเป็นส าคัญ  

4 คะแนน - การเข้าสอน 
- การเช็กชื่อนักเรียน 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน ข้อมูลร่องรอยให้ระบุข้อมูลสารสนเทศ/
หลักฐานท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถ 

6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
  

4 คะแนน - การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
- การปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4 คะแนน - การแต่งกายตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน  
(ชุดข้าราชการ) 
- การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 

8 เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงสิทธิเด็ก
และยอมรับความแตกต่างของบุคคล  

4 คะแนน - การส่งเสริม พัฒนาหรือแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน 

9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 4 คะแนน - การเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพที่
โรงเรียนจัดคณะครูเข้าร่วมทุกคน 
- การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

10 มีวินัยและรักษาวินัย 4 คะแนน - จ านวนการลา 
- จ านวนการมาสาย 
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แนวปฏิบัติเรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานของข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ต าแหน่ง ครู 

รายการ แหล่งข้อมูล ผู้ประเมิน 
ผู้รับการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ตอนที่ 1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง จ านวน 15 ตัวชี้วัด (60 คะแนน) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้  (จ านวน 8 ตัวชี้วัด)  32 คะแนน 
    1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร วิชาการ 

รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ 
หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระฯ 

    1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาการ 

    1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการ 
    1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี 
         และแหล่งเรียนรู้ 

วิชาการ 

    1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิชาการ 
    1.6 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาหรือ 
          พัฒนาการเรียนรู้  

วิชาการ 

    1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน วิชาการ 

    1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้ เรียน วิชาการ 
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  (จ านวน 4 ตัวชี้วัด)  16 คะแนน 

    2.1 การจัดท าสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา วิชาการ รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ 
หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระ 

    2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน บุคคล รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานระบบดูแลฯ 
หัวหน้าระดับ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในระดับ 

    2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา วิชาการ รองฯทั้ง 5 กลุ่มงาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระ 

    2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
         และหรือสถานประกอบการ 

บุคคล รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานประชุมผู้ปกครอง 

หัวหน้าระดับ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในระดับ 
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รายการ แหล่งข้อมูล ผู้ประเมิน 
ผู้รับการ
ประเมิน 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  (จ านวน 3 ตัวชี้วัด)  12 คะแนน 

    3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บุคคล รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระ 

    3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิชาการ รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ 
หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระ 

    3.3 น าความรู้ความสามารถทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา 
          ตนเองและวิชาชีพมาใช้ 

บุคคล รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระ 

ตอนท่ี 2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
            (20 คะแนน) 

1. วิธีด าเนิน 20 คะแนน บุคคล รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระ 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนคาดหวัง 20 คะแนน 
2.1 เชิงปริมาณ             (10 คะแนน) 

วิชาการ รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ 
หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้างานวัดผลฯ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน           2.2 เชิงคุณภาพ             (10 คะแนน) 

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา 
ระดับความส าเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  
(10 คะแนน) 

 
 

ทุกกลุ่ม
บริหาร 

 
 
รองผู้อ านวยการ 
ทั้ง 5 กลุ่มงาน 

 
 
ครูทุกคน 

องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(10 ข้อ 10 คะแนน) 

ข้อ 1 ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

บุคคล 

รองผู้อ านวยการ 
ทั้ง 5 กลุ่มงาน 

ครูทุกคน 
ข้อ 2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เก่ียวข้องในฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

บุคคล 

ข้อ 3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และ
กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม  

บริหารทั่วไป 
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รายการ แหล่งข้อมูล ผู้ประเมิน 
ผู้รับการ
ประเมิน 

ข้อ 4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่
ค านึกถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

บุคคล 

รองผู้อ านวยการทั้ง  
5 กลุ่มงาน 

ครูทุกคน 

ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ โดยค านึกถึงคุณภาพการศึกษาเป็น
ส าคัญ 

วิชาการ 

ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ บุคคล 

ข้อ 7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บุคคล 

ข้อ 8 เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ค านึกถึงสิทธิเด็กและ
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

บุคคล 

ข้อ 9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ บุคคล 

ข้อ 10 มีวินัยและรักษาวินัย บุคคล 
***แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 

 
หมายเหตุ 
องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ตอนท่ี 1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง จ านวน 15 ตัวชี้วัด (60 คะแนน) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้   (จ านวน 8 ตัวชี้วัด) 32 คะแนน 
1.1 ตัวชี้วัด 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 และ 1.8  (จ านวน 8 ตัวชี้วัด)  
     คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย  

รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยท าการประเมินครูในกลุ่มสาระฯ 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้   (จ านวน 4 ตัวชี้วัด) 16 คะแนน 
2.1 ตัวชี้วัด 2.1 (จ านวน 1 ตัวชี้วัด) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 

รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยท าการประเมินครูในกลุ่มสาระฯ 
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2.2 ตัวชี้วัด 2.2 (จ านวน 1 ตัวชี้วัด) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 

รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานระบบดูแลฯ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้าระดับ    โดยท าการประเมินครูในระดับชั้น 

2.3 ตัวชี้วัด 2.3 (จ านวน 1 ตัวชี้วัด) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 
รองผู้อ านวยการทั้ง 5 กลุ่ม  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยท าการประเมินครูในกลุ่มสาระฯ 

2.4 ตัวชี้วัด 2.4 (จ านวน 1 ตัวชี้วัด) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 
รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานประชุมผู้ปกครองฯ  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้าระดับ    โดยท าการประเมินครูในระดับชั้น 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  (จ านวน 3 ตัวชี้วัด)  12 คะแนน 
3.1 ตัวชี้วัด 3.1 และ 3.3 (จ านวน 2 ตัวชี้วัด)  คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 

รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานบุคคล    โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยท าการประเมินครูในกลุ่มสาระ 

3.2 ตัวชี้วัด 3.2 (จ านวน 1 ตัวชี้วัด) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยท าการประเมินครูในกลุ่มสาระ 

ตอนท่ี 2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการ พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ของผู้เรียน (20 คะแนน) 
1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 

รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานบุคคล    โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยท าการประเมินครูในกลุ่มสาระ 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีคาดหวัง 
2.1 เชิงคุณภาพ  (10 คะแนน)  
2.2 เชิงปริมาณ  (10 คะแนน)  คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 

รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานวัดผลฯ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
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องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาระดับความส าเร็จการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการศึกษา (10 คะแนน)  คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 

รองผู้อ านวยการทั้ง  5 กลุ่ม  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
 
องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(10 ข้อ  10 คะแนน) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 

รองผู้อ านวยการทั้ง  5 กลุ่ม  โดยท าการประเมินครูทุกคน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

แนวปฏิบัติเรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานของข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

รายการ แหล่งข้อมูล ผู้ประเมิน 
ผู้รับการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
    ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง จ านวน 14 ตัวชี้วัด (80 คะแนน) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้  (จ านวน 7 ตัวชี้วัด)  28 คะแนน 
1.1 น าผลวิเคราะห์หลักสูตร มาจัดท ารายวิชา  

และหน่วยการเรียนรู้  
วิชาการ 

รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ 
หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระฯ 

    1.2 ปฏิบัติการสอน โดยออกแบบการเรียนรู้ วิชาการ 

    1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการ 
    1.4 เลือกและใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ วิชาการ 

    1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิชาการ 
    1.6 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน วิชาการ 

    1.7 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  วิชาการ 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  (จ านวน 4 ตัวชี้วัด)  16 คะแนน 
    2.1 การจัดท าสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา วิชาการ รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ 

หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระ 

    2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน บุคคล รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานระบบดูแลฯ 
หัวหน้าระดับ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในระดับ 

    2.3 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา  

วิชาการ รองฯทั้ง 5 กลุ่มงาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระ 

    2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง หรือผู้เก่ียวข้อง 
 

บุคคล รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานประชุมผู้ปกครอง 
หัวหน้าระดับ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในระดับ 
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รายการ แหล่งข้อมูล ผู้ประเมิน 
ผู้รับการ
ประเมิน 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  (จ านวน 3 ตัวชี้วัด)  12 คะแนน 

    3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บุคคล รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระ 

    3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิชาการ รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ 
หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระ 

    3.3 น าความรู้ความสามารถทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา 
          ตนเองและวิชาชีพมาใช้ 

บุคคล รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างานบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูในกลุ่มสาระ 

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา 
ระดับความส าเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  
(10 คะแนน) 

 
 

ทุกกลุ่ม
บริหาร 

 
 
รองผู้อ านวยการ 
ทั้ง 5 กลุ่มงาน 

 
 
ครูทุกคน 

องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(10 ข้อ 10 คะแนน) 
ข้อ 1 ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

บุคคล 

รองผู้อ านวยการ 
ทั้ง 5 กลุ่มงาน 

ครูทุกคน 

ข้อ 2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เก่ียวข้องในฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

บุคคล 

ข้อ 3 มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และ
กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม  

บริหารทั่วไป 

ข้อ 4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่
ค านึกถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

บุคคล 

ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ โดยค านึกถึงคุณภาพการศึกษาเป็น
ส าคัญ 

วิชาการ 

ข้อ 6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ บุคคล 
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รายการ แหล่งข้อมูล ผู้ประเมิน 
ผู้รับการ
ประเมิน 

ข้อ 7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บุคคล 

รองผู้อ านวยการทั้ง  
5 กลุ่มงาน 

ครูทุกคน 
ข้อ 8 เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ค านึกถึงสิทธิเด็กและ
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

บุคคล 

ข้อ 9 ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ บุคคล 

ข้อ 10 มีวินัยและรักษาวินัย บุคคล 

***แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 

 
หมายเหตุ 
องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ตอนท่ี 1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง จ านวน 14 ตัวชี้วัด (80 คะแนน) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้   (จ านวน 7 ตัวชี้วัด) 28 คะแนน 
1.1 ตัวชี้วัด 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 และ1.7 (จ านวน 7 ตัวชี้วัด)  
     คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย  

รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยท าการประเมินครูในกลุ่มสาระฯ 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้   (จ านวน 4 ตัวชี้วัด) 16 คะแนน 
2.1 ตัวชี้วัด 2.1 (จ านวน 1 ตัวชี้วัด) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 

รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยท าการประเมินครูในกลุ่มสาระฯ 

2.2 ตัวชี้วัด 2.2 (จ านวน 1 ตัวชี้วัด) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 
รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานระบบดูแลฯ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้าระดับ    โดยท าการประเมินครูในระดับชั้น 

2.3 ตัวชี้วัด 2.3 (จ านวน 1 ตัวชี้วัด) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 
รองผู้อ านวยการทั้ง 5 กลุ่ม  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยท าการประเมินครูในกลุ่มสาระฯ 
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2.4 ตัวชี้วัด 2.4 (จ านวน 1 ตัวชี้วัด) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 
รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานประชุมผู้ปกครองฯ  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้าระดับ    โดยท าการประเมินครูในระดับชั้น 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  (จ านวน 3 ตัวชี้วัด)  12 คะแนน 
3.1 ตัวชี้วัด 3.1 และ 3.3 (จ านวน 2 ตัวชี้วัด)  คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 

รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานบุคคล    โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยท าการประเมินครูในกลุ่มสาระ 

3.2 ตัวชี้วัด 3.2 (จ านวน 1 ตัวชี้วัด) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้างานวิชาการ   โดยท าการประเมินครูทุกคน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยท าการประเมินครูในกลุ่มสาระ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาระดับความส าเร็จการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการศึกษา (10 คะแนน)  คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 

รองผู้อ านวยการทั้ง  5 กลุ่ม  โดยท าการประเมินครูทุกคน 
 
องค์ประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(10 ข้อ  10 คะแนน) คณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 

รองผู้อ านวยการทั้ง  5 กลุ่ม  โดยท าการประเมินครูทุกคน   
 
 


