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ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

เรื่อง  การใช้คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
…………………………………………………………………. 

          ตามแนวทางหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7 / ว 20 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น 
  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  
จึงได้จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ด าเนินการเสนอ
ร่างคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อท่ีประชุมครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาของโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เมื่อคราววันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา  
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับแก้ไข ซึ่งบัดนี้ไม่มีข้อเสนอส าหรับการปรับร่างแก้ไขใด ๆ จาก 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
            ดังนั้นทางโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมจึงขอประกาศการใช้คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ต่อไป  
 
 
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
  

                   ประกาศ   ณ  วันท่ี 2 กันยายน  ๒๕๖๒   
 
          
     ลงช่ือ  

                 (นายพิเศษ ถาแหล่ง) 
                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
        
 
 
 



ค ำน ำ 

 

  คู่มือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฉบับนี้ จัดท ำขึ้น         
เพื่อให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไปโดยโปร่งใส           
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตำมแนวทำงหนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันท่ี 30 ตุลำคม 
2561 ประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีกำร วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน รำยกำรประเมิน ระดับผลกำรประเมิน 
แนวทำงกำรประเมินผล และตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินผล 

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้นไป 

 

 

 
โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม 

2 กันยำยน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบญั 

 

หนำ้

1. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร 
2. วัตถปุระสงค์ของกำรประเมนิประสทิธภิำพและประสทิธิผลกำรปฏบิัตงิำน 
3. รำยกำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนและน้ ำหนกัคะแนน 
4. ระดับผลกำรประเมนิ 
5. แนวทำงกำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

5.1 ปฏิทินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
5.2 ขั้นตอนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร  

ศึกษำ โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม 
ตวัชีว้ดัและเกณฑก์ำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำนของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

- องค์ประกอบท่ี 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 
- องค์ประกอบท่ี 2 กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ภำคผนวก 
นยิำมศพัท ์
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คูม่อืประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  
โรงเรยีนไมย้าวทิยาคม 

ตามแนวทางหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
**************************************************************** 

 
1. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (4) และ มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 7 ของค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ           
ท่ี 16/2560 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2560 ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
2) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด

หลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(1) การเล่ือนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ 
(2) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(3) การให้รางวัลจูงใจ 
(4) การให้ออกจากราชการ 
(5) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ 

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

5) องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน  
ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  70 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 30 คะแนน 
 

ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้ 
 ดีเดน่  ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
 ดมีาก  ร้อยละ 80.00 – 89.99 
 ด ี  ร้อยละ 70.00 – 79.99 
 พอใช ้  ร้อยละ 60.00 – 69.99 
 ปรบัปรงุ  ร้อยละ 59.99 ลงมา 
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6) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
7) ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการ

ประเมิน ท้ังนี้ให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
หน่วยงานการศึกษา มาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าท่ีได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 

8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1) ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
2) ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทิน      

การประเมินให้ทราบโดยท่ัวกัน 
3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด โดยประเมินจากเอกสาร

หลักฐานท่ีมีอยู่จริง และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
5) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมิน      

เพื่ อปรับปรุง  พัฒ นา เสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบั ติ งาน             
ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วง   
เริ่มรอบการประเมิน 

6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
7) ผู้บั ง คับบัญชาประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผ ล             

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการ    
ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดี
ยิ่งขึ้น 

9) ให้ส่วนราชการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณีด าเนินการ ให้มี
ระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน  เพื่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ในข้อ 3  

 ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการจัดเก็บไว้
อย่างน้อยสองรอบการประเมิน 

10)   การน าผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือน การให้รางวัลจูงใจ การให้ออกจาก
ราชการ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ ให้หน่วยงานท่ีจะน าผลการประเมินไปใช้ ก าหนด
รายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น 

11)   กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 

2. วัตถปุระสงค์ของการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธิผลการปฏบิัตงิาน 
 1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน, การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงานในหน้าท่ี, 
การให้ออกจากราชการ, การให้รางวัลจูงใจ 
 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางานในหน้าท่ี  
 



 
3  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

 
3. รายการประเมนิผลการปฏิบตังิานและน้ าหนกัคะแนน คะแนนเตม็  100  คะแนน 
องคป์ระกอบที ่1 การประเมนิประสทิธภิาพและประสิทธผิลการปฏิบตังิาน  70 คะแนน 

ที ่ รายการประเมนิ คะแนนเต็ม 
1 ด้านการจดัการเรยีนการสอน 45 
 1.1 การสร้างหรือการพัฒนาหลักสูตร 5 
 1.2 การจัดการเรียนรู้ 25 
 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ (5) 
 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

(IEP)  / แผนการสอนรายบุคคล (IIP) 
(5) 

 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ (5) 
 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน (10) 
  1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (5) 
  1.2.4.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน (5) 
 1.3 การสร้างหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 5 
 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5 
 1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู ้

ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
5 

2 ด้านการบรหิารจดัการชัน้เรยีน 10 
 2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 5 
 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 

3 ด้านการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี 10 
 3.1 การพัฒนาตนเอง 5 
 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 5 

4 งานอืน่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 5 
คะแนนรวม 70 

 
 
องคป์ระกอบที ่2 การปฏบิัตตินในการรกัษาวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี 30 คะแนน 

ที ่ รายการประเมนิ คะแนนเต็ม 
1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไมอ่าศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่น                    

ใช้อ านาจและหน้าท่ีของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
5 

2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าส่ังของผู้บังคับบัญชา 5 
3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 5 
4 การมีจิตส านึกท่ีดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 5 
5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5 
6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 5 

คะแนนรวม 30 



 
4  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

4. ระดับผลการประเมนิ 
ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้ 
 ดีเดน่  ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
 ดมีาก  ร้อยละ 80.00 – 89.99 
 ด ี  ร้อยละ 70.00 – 79.99 
 พอใช ้  ร้อยละ 60.00 – 69.99 
 ปรบัปรงุ  ร้อยละ 59.99 ลงมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

5. แนวทางการประเมนิผลการปฏิบตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 

ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
(อ้างอิงตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ ว 20 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2562) 

 
 
 

ผู้บังคับบัญชาก าหนดกรอบเวลาการประเมินให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ผู้รับการประเมินจัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
 
 
 

ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ และจัดท าแฟ้มสะสมผลงานตามเกณฑ์การประเมิน 
เมื่อถึงรอบการประเมินตนเอง จากเอกสารหลักฐานท่ีมีอยู่จริง และเสนอผลการประเมินตนเอง 

ต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการประเมินตนเอง  
ประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้  

พร้อมคณะกรรมการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูด าเนินการประเมินผล 
 
 

 
หลอมรวมผลการประเมินจากของผู้บังคับบัญชาและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ฯ 

เพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงินเดือน 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 

กรอบระยะเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 
6  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

5.1  ปฏิทนิการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  
 

ชว่งเวลา รายการ 
ภายในเดอืนแรก           

ของครึง่ปงีบประมาณ 
-  ช้ีแจงท าความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ   
วิธีการประเมิน 

ภายในเดอืนแรก           
ของครึง่ปงีบประมาณ 

-  ท าข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน 

ภายในไตรมาศแรก    
ของครึง่ปงีบประมาณ 

-  ช้ีแจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับ     
การประเมิน 

ตลอดครึง่ปงีบประมาณ 
ที่จะประเมนิ 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินตามองค์ประกอบของการประเมินท้ัง 2 ตอน และจัดท า
แฟ้มสะสมผลงานตามเกณฑ์การประเมิน  
         ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   
         ตอนท่ี 2 การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับการประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้ผลการปฏิบัติงานประสพผลส าเร็จตามข้อตกลง 

ภายในเดอืนสดุท้าย  
ของครึง่ปงีบประมาณ 

-  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมิน 
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

ภายในเดอืนสดุท้าย  
ของครึง่ปงีบประมาณ 

-  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดแสดงเอกสารหลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน          
เพื่อรับการประเมินจากผู้บังคับบัญชา 

ภายในเดอืนสดุท้าย  
ของครึง่ปงีบประมาณ 

-  ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ ฯ ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ภายในเดอืนสดุท้าย  
ของครึง่ปงีบประมาณ 

-  เสนอผลการประเมินไปยังผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงินเดือน 

ภายใน 3 วนัท าการ 
เมือ่ไดร้ับแจง้จาก 

ผู้มอี านาจสัง่ 
เลือ่นเงนิเดอืน 

- ผู้บั ง คับบั ญ ชาแ จ้งผลการประ เมิ น พ ร้ อมความ เห็ น ให้ ผู้ รั บก ารป ระ เมิ นท ราบ  
- ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
 

*** หมายเหต ุอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
 
5.2  ขัน้ตอนการประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  
       โรงเรยีนไมย้าวทิยาคม 

5.2.1  ผู้รับการประเมินทุกคนเขียน “รายงานผลการปฏิบัติงาน” โดยยึดประเด็นการเขียน 

รายงานตามประเดน็การประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา                      
สายงานสอน รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนไมย้าวิทยาคม เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครู  (ตามวงรอบของการประเมินในแต่ละครั้ง)  โดยใช้ผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดผลตามปีงบประมาณ 
ดังนี ้

ครั้งท่ี  1  ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถัดไป 
ครั้งท่ี  2  ระหว่างวันท่ี  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปีเดียวกัน 



 
7  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

และจัดท าเอกสารหลักฐานอ้างอิง  ร่องรอยท่ีสะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการประเมิน
ให้เห็นภาพชัดเจนท่ีสุด พร้อมน าเสนอข้อมูลท้ังหมดต่อผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการประเมินผล             
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตามวันเวลา และสถานท่ีตามท่ีทางผู้บังคับชาก าหนด 

5.2.2  ผู้รับการประเมินทุกคนประเมินตนเองตามแบบประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด (ตามเอกสารส่ิงท่ี          
ส่งมาด้วย 2 ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. 0206.7/ ว 20 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2561)  

5.2.3  ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้  
  (1)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน จ านวน 4 คน 
  (2)  ผู้แทนข้าราชการครูท่ีมาจากการเลือกกันเองของข้าราชการครูท้ังหมดท่ีมีอยู่ท้ังนี้โดย
วิธีการลงคะแนนแบบลับ จ านวน 1 คน ท่ีมิใช่กรรมการตามข้อ  (1)  
  (3) ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังกรรมการตามข้อ (1) จ านวน 1 คน ท าหน้าท่ีเป็นประธาน
คณะกรรมการ  และ จ านวน 1 คน ท าหน้าท่ีเป็นรองประธานคณะกรรมการ  
  (4) ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังข้าราชการครูในสถานศึกษา จ านวน 1 คน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ 
  5.2.4  คณะกรรมการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของข้าราชการครู ตามข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 และ ข้อ 13 แห่ง กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูท้ังหมด เว้นแต่การประเมินตนเอง โดยยึดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย เกณฑ์  การให้
คะแนน ตามตามแนวทางของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
สายงานสอน ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด (ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ . 
0206.7/ ว 20 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2561) ซึ่งได้ปรับแก้ไขรูปแบบให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการแล้วเสนอผลการด าเนินการท้ังหมดต่อผู้บังคับบัญชา  
          5.2.5 การคิดคะแนนผลการประเมินของข้าราชการครูแต่ละคนตามผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินผลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ให้ด าเนินการโดยน าผลการประเมินของคณะกรรมการทุกคนมา
หาค่าเฉล่ีย    
  5.2.6 ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินข้าราชการครูท้ังหมดท่ีมีอยู่โดยใช้แบบประเมินท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด (ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. 0206.7/ ว 20 ลงวันท่ี 30 
ตุลาคม 2561) โดยประเมินพร้อมกับคณะกรรมการ ฯ ตามข้อ 5.2.3  
  5.2.7  ให้ผู้บังคับบัญชาหลอมรวมคะแนนผลการประเมินตามข้อ 5.2.5 และข้อ 5.2.6 เพื่อใช้เป็นผล
การประเมินของ ผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการ
ครูและ บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ด าเนินการโดยน าคะแนนผลการประเมินของข้าราชการครู                   
แต่ละคนจากคณะกรรมการ ฯ ตาม ข้อ 5.2.5 และ  จากผู้บังคับบัญชาตาม ข้อ 5.2.6 มารวมกันแล้วคิดหา
ค่าเฉล่ีย เพื่อใช้เป็นผลการประเมินของผู้บังคับชา ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งกฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561  ท้ังนี้หาก  
                     ผลการประเมินของข้าราชการครูโดยรวมแล้วมีผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีต้องเล่ือน เงินเดือน
ตามประกาศของส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา เรื่อง ประกาศร้อยละการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดในแต่ละครั้งของการเล่ือนเงินเดือน หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับร้อยละของการเล่ือน
เงินเดือน  แต่ปรากฏว่าจ านวนเงินท่ีโรงเรียนได้รบัการจัดสรรมาไม่เพียงพอส าหรับการเล่ือนเงินเดือนให้กับ
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ข้าราชการครูในครั้งนี้ ให้ผู้บังคับชาพิจารณาปรับลดคะแนนเฉล่ียของข้าราชการครูทุกคนลงมาในอัตราจ านวนท่ี
เท่ากันจนกว่าจะสามารถเล่ือนเงินเดือนให้กับข้าราชการครูได้ 
     เมื่อด าเนินการตามวรรคสองแล้ว พบว่ามีจ านวนเงินเหลืออยู่แต่จ านวนเงินท่ีเหลืออยู่ต้องไม่
เกินหลักสิบ  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาในการเล่ือนเงินเดือนให้ข้าราชการครูคนใด ๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม
และสภาพของผลงานท่ีปรากฏอันท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยให้ระบุเหตุผล
ประกอบไว้กับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูผู้นั้น   พร้อมปรับระดับคะแนนเฉล่ียให้สอดคล้อง
กับจ านวนเงินท่ีพิจารณาเล่ือนให้ 
          5.2.8 เมื่อด าเนินการแล้วให้เสนอผลการประเมินไปยังผู้มีอ านาจต่อไป 
    
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ต าแหน่งพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ให้ใช้คู่มือนี้ 
    โดยอนุโลม 
 
7.  ให้ ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  เป็น ผู้พิจารณาความขัดแย้ ง  และวินิจฉัยความขัดแย้ ง  
     ของคู่มือนี้ 
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ตัวชีว้ดัและเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

 
องคป์ระกอบที ่1 

การประเมนิประสิทธภิาพและประสทิธิผลการปฏบิัตงิาน(70 คะแนน) 
 

ตวัชีว้ดั เกณฑก์ารประเมนิ หลกัฐาน รอ่งรอย 
1. ดา้นการจัดการเรยีนการสอน   
1.1 การสร้างหรือการพัฒนา
หลักสูตร 

ระดบั 5   มกีารบันทึกผลการใช้หลักสูตร    
เพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1. เอกสารการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด 
2. รายวิชาท่ีสอน 
3. หน่วยการเรียนรู ้
4. หลักฐานการประเมินผล
การใช้หลักสูตร 
5. หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม   
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 4  มีการน าไปใช้กับผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษาได้เหมาะสม 
ระดบั 3  มีหน่วยการเรียนรู้ โดยครอบคลุม
เนื้อหาของหลักสูตร 
ระดบั 2  มีการท ามาตรฐานรายวิชาหรือ
ค าอธิบายรายวิชา 
ระดบั 1  มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 

1.2 การจัดการเรียนรู้ 
1.2.1 การออกแบบหน่วย 
การเรียนรู ้

 
ระดบั 5   มกีารประเมินผลการใช้หน่วยการ
เรียนรู้และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

 
1. หน่วยการเรียนรู้ของ
รายวิชาท่ีสอน 
2. หลักฐานการประเมินผล
การใช้หน่วยการเรียนรู้ 
3. หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 4  มีการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 
ระดบั 3  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีวิธีการปฏิบัติ
ท่ีหลากหลาย 
ระดบั 2  มีหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา/ ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน 
ระดบั 1  มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับรายวิชา 

1.2.2 การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ / แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) / แผนการสอน
รายบุคคล (IIP) 

ระดบั 5 มีบันทึกหลังสอนและน าผลมาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ 

1. หลักฐานเอกสารการ
วิเคราะห์ผู้เรียน 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ฯ 
3. หลักฐานการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้และบันทึก
หลังสอน 
3. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติม ท่ีเกี่ยงข้อง 

ระดบั 4  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
ระดบั 3  มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมี
องค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบท่ีสถานศึกษา
หรือส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 
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ตวัชีว้ดั เกณฑก์ารประเมนิ หลกัฐาน รอ่งรอย 
 ระดบั 2  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และผู้เรียน 
 

ระดบั 1  มีกระบวนการวิเคราะห์ และการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู ้

ระดบั 5   มกีารน าผลประเมินมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
การจัดการเรียนรู้ และ
แหล่งการเรียนรู้ 
3. หลักฐานการประเมินผล
การใช้กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู ้
4. หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 4  มีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้ 
ระดบั 3  มีการจัดการเรียนรู้ซึง่มีการวัดผล 
ประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ระดบั 2  มีการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์
การเรียนรู ้
ระดบั 1  มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
เทคนิค และเน้นกระบวนการ Active 
Learning 

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
       1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 
ระดบั 5   ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70                    
ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด** 

 
1.เอกสารหลักฐานแสดง 
ผลการเรียนของนักเรียน
รายวิชาท่ีสอน / กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
2. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ระดบั 4  ผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 65                                 
ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ระดบั 3  ผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 60                       
ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ระดบั 2  ผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 55                 
ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ระดบั 1  ผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 50                        
ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1.2.4.2 คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดบั 5  ผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 90                            
ในรายวิชาท่ีสอนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. หลักฐานการจัดกิจกรรม 
2. แบบประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง 
3. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตวัชีว้ดั เกณฑก์ารประเมนิ หลกัฐาน รอ่งรอย 
 ระดบั 4  ผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 85                     

ในรายวิชาท่ีสอนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
 

ระดบั 3  ผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80                     
ในรายวิชาท่ีสอนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ระดบั 2  ผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 75                         
ในรายวิชาท่ีสอนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ระดบั 1  ผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 70                 
ในรายวิชาท่ีสอนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1.3 การสร้างหรือพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

ระดบั 5  มีการประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ แล้ว
น าผลการประเมินมาปรับปรุง 

1. ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 
2. เอกสารหลักฐานการใช้
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู ้
3. เอกสารหลักฐานการ
ประเมินและการปรับปรุง
การใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 
4. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 4  มีการสร้างหรือจัดท าส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
ระดบั 3  มีการพฒันาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ท่ีน ามาใช้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียน  
ระดบั 2  มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ท่ีคัดเลือกแล้วมา
ใช้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
ระดบั 1  มีการพิจารณาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

1.4 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้

ระดบั 5  มีการน าผลการประเมินผลเครื่องมือ
การวัด และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
เครื่องมือและพัฒนาผู้เรียน 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 
2. เอกสารหลักฐานการ
ประเมินตามสภาพจริง 
3. เอกสารหลักฐานการใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
4. เอกสารหลักฐานการสร้าง 
การประเมิน การปรับปรุง 
และการพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผล 
5. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 4  มีการประเมินผลเครื่องมือวัดผล   
และประเมินผล 
ระดบั 3  มีการใช้เครื่องมือวัดผล 
และประเมินผล 
ระดบั 2  มีการออกแบบเครื่องมือวัดผล    
และประเมินผลไปใช้ประเมินตามสภาพจริง 
ระดบั 1  มีการก าหนดเครื่องมือวัดผล    
และประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 
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ตวัชีว้ดั เกณฑก์ารประเมนิ หลกัฐาน รอ่งรอย 
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหา  
หรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผล 
ต่อคุณภาพผู้เรียน 

ระดบั 5  มีการรายงานและเผยแพร ่ 1. เอกสารหลักฐาน
การศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหาหรือความ
ต้องการพัฒนาการเรียนรู ้
2. เอกสารหลักฐานการ
ด าเนินการวิจัยฯ 
3. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 
  

ระดบั 4  มีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้               
ท่ีก าหนดและมีการสรุปผลการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ระดบั 3  มีการด าเนินการแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
และบริบทของสถานศึกษา 
ระดบั 2  มีการออกแบบการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ระดบั 1  มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน   
2.1 การบริหารจัดการช้ัน
เรียน และการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 

ระดบั 5  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  
ต้องเสริมแรงให้ผู้เรียน มีความมั่นใจในการ
พัฒนาตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจ และมี
ระบบสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียน
หรือประจ าวิชา การเข้าถึงและการใช้ระบบ 
สามารถใช้เป็นแบบอย่างท่ีดีหรืออ้างอิงได้ 

1. สภาพห้องเรียน 
2. ป้ายแสดงนิทรรศการ 
ป้ายนิเทศ ป้ายแสดงผลงาน
ผู้เรียน ส่ืออุปกรณ์อื่นๆ 
3. ข้อมูลเพื่อจัดท า
สารสนเทศ 
4. สารสนเทศและเอกสาร
ประจ าช้ันเรียนหรือประจ า
วิชา 
5. หลักฐานการใช้ในการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
6. เอกสารหลักฐานแสดง
การให้ค าปรึกษา การจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศใน
สถานศึกษา 
7. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 4  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  
ต้องให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการให้
ค าปรึกษา การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
และเอกสารประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชาใน
สถานศึกษา 
ระดบั 3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  
ต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด 
มีทักษะชีวิตการท างานและมีการเข้าถึง  
และใช้ระบบสารสนเทศ และเอกสารประจ า 
ช้ันเรียนหรือประจ าวิชาในการเสริมสร้าง 
และพัฒนาผู้เรียน 
ระดบั 2  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  
โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมี
ความสุข และมีการดูแลและบริหารจัดการ 
สารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียน 
หรือประจ าวิชาให้ถูกต้องและทันสมัย 
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ตวัชีว้ดั เกณฑก์ารประเมนิ หลกัฐาน รอ่งรอย 
 ระดบั 1  มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ

ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า
สารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียน 
หรือประจ าวิชา 

 

2.2 การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ระดบั 5  มีผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน
เห็นได้อย่างชัดเจน 

1. เอกสารหลักฐานแสดง
ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
2. โครงการ/กิจกรรม
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
3. เอกสารหลักฐาน
แสดงผลการด าเนินการ 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
4. หลักฐานและร่องรอย                    
อื่น ๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 4  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 
และหลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ระดบั 3  มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับปัญหาหรือความ
ต้องการจ าเป็นท่ีจะต้องดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดบั 2  มีการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ 
ระดบั 1  มีการจัดท าฐานข้อมูลของผู้เรียน 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

3. ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี   
3.1 การพัฒนาตนเอง ระดบั 5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ

เครือข่ายวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

1. แฟ้มเอกสารหลักฐาน
การพัฒนาตนเอง 
2. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง ระดบั 4  มีการน าความรู้ ทักษะท่ีได้จากการ

พัฒนาตนเองมาพฒันานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ระดบั 3  มีการพฒันาตนเองตามแผนพัฒนา
ตนเอง 
ระดบั 2  แผนพัฒนาตนเองมีความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา หรือส่วน
ราชการโดยความเห็นชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ระดบั 1  มีแผนพัฒนาตนเองท่ีสอดคล้องกับ
ความรู้  คามสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ
ของตนเองและสภาพปัญหา หรือความต้องการ
จ าเป็นในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

3.2 การพฒันาตนเอง ระดบั 5  มีการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
แบบยั่งยืน 

1. เอกสารหลักฐานแสดง
การเข้าร่วมและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ 
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ตวัชีว้ดั เกณฑก์ารประเมนิ หลกัฐาน รอ่งรอย 
 ระดบั 4  มีการน านวัตกรรมจากการเข้าร่วม 

ในชุมชนการเรียนรู้มาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

2. นวัตกรรมจากการเข้า
ร่วมในชุมชนการเรียนรู ้
3. เอกสารหลักฐานการน า
นวัตกรรมมาจัดการเรียนรู ้
4. เอกสารหลักฐานแสดง
การสร้างเครือข่ายชุมชน
การเรียนรู ้
5.หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 2  มีการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรม
ทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระดบั 1  มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู 
ระดบั 3  มีผลปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
ได้ผลดี  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 

4. งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย      
 (5  คะแนน) 

ระดบั 5 มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
สามารถใช้เป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 

1. เอกสารหลักฐานการ
มอบหมายงาน 
2. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
3. เอกสารหลักฐานแสดง
เทคโนโลยีท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
4. เอกสารหลักฐานการ
ด าเนินงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
5. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 4 มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
มีกระบวนการงานท่ีโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
ระดบั 3 มีผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายได้ผลดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
ระดบั 2 มีผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 
ระดบั 1 มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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องคป์ระกอบที ่2 

การประเมนิการปฏบิตัิตนในการรกัษาวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
(30 คะแนน) 

 
 

ตวัชีว้ดั เกณฑก์ารประเมนิ หลกัฐาน รอ่งรอย 
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่
อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้
อ านาจและหน้าท่ีของตน
เพื่อแสวงหาประโยชน์ 

ระดบั 5  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
ไมมีผลประโยชนทับซอนไดรับการยกยอง
ชมเชยและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

1. เอกสารหลักฐานแสดงถึง
การมีความซื่อสัตย์สุจริต 
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
2. เกียรติบัตรท่ีได้รับการยก
ย่องชมเชย 
3. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
ไมมีผลประโยชนทับซอนและไดรับการยก
ย่องชมเชย 
ระดบั 3  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
รักษาผลประโยชนของทางราชการ 
ระดบั 2  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
ระดบั 1  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

2. การปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย นโยบาย และ
ค าส่ังของผู้บังคับบัญชา 

ระดบั 5  มีวนิัยในตนเองยอมรับและถือ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา  มารยาท
ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของ
สังคมเปนแบบอยางท่ีดีและเป็นผู้น าในการ
เสริมสร้างพัฒนาผูอื่นในดานนี ้

1. เอกสารหลักฐานแสดงการมี
วินัยในตนเอง และปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย  
และค าส่ังของผู้บังคับบัญชา 
2. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง ระดบั 4  มีวนิัยในตนเองยอมรับและถือ

ปฏิบัติตามกฎ กติกา  มารยาท 
ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของ
สังคมเป็นแบบอย่างท่ีดีและมีสวนรวมใน 
การเสริมสร้างพัฒนาผูอื่นในด้านนี ้
ระดบั 3  มีวนิัยในตนเองยอมรับและถือ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา  มารยาท 
ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของ
สังคมเปนแบบอยางท่ีดี 
ระดบั 2  มีวินัยในตนเองยอมรับและถือ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 
ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของ
สังคม 
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ตวัชีว้ดั เกณฑก์ารประเมนิ หลกัฐาน รอ่งรอย 
 ระดบั 1  ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ 

กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 
และแบบแผนอันดีงามของสังคม 

 

3. มีความวิริยะ อุตสาหะ  
ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลา
ให้แก่ทางราชการ 

ระดบั 5  ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายไดส าเร็จและอุทิศเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง  ได้รับการยกย่องชมเชย  

1. เอกสารหลักฐานแสดงถึง
การมีความวิริยะ อุตสาหะ  
ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลา
ให้แก่ทางราชการ 
2. เกียรติบัตรท่ีได้รับการ  
ยกย่องชมเชย 
3. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 4  ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายไดส าเร็จและอุทิศเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง 
ระดบั 3  ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามท่ีได
รับมอบหมายไดส าเร็จและอุทิศเวลา 
ระดบั 2  ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงาน 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ระดบั 1  ปฏิบัติงานตามปกติ 

4. การมีจิตส านึกท่ีดี  
มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

ระดบั 5  เอาใจใส ถ่ายทอดความรู้   
หรือส่งเสริมการแสวงหาความรูโดยไม่
บิดเบือน ปิดบัง หวังส่ิงตอบแทน ไม่เลือก
ปฏิบัติ เกิดผลดีต่องานในหน้าท่ี ให้ความ
ร่วมมือกับประชาชน ชุมชน  และไดรับการ
ยกย่องโดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง  

1. เอกสารหลักฐานแสดงถึง
การมีจิตส านึกท่ีดี  
มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
2. เกียรติบัตรท่ีได้รับการยก
ย่องชมเชย 
3. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 4  เอาใจใส ถ่ายทอดความรู้   
หรือส่งเสริมการแสวงหาความรูโดยไม่
บิดเบือน ปิดบัง หวังส่ิงตอบแทน เกิดผลดีต่อ
งานในหน้าท่ี  ให้ความร่วมมือกับประชาชน 
ชุมชน 
ระดบั 3  เอาใจใส ถ่ายทอดความรู้ หรือ
ส่งเสริมการแสวงหาความรูโดยไม่บิดเบือน 
ปิดบัง หวังส่ิงตอบแทน เกิดผลดีต่องาน 
ในหน้าท่ี และไดรับการยกย่อง 
ระดบั 2  เอาใจใสถ่ายทอดความรู้ หรือ
ส่งเสริมการแสวงหาความรูโดยไม่บิดเบือน 
ปิดบัง หวังส่ิงตอบแทนและเกิดผลดีต่องาน
ในหน้าท่ี 
ระดบั 1  เอาใจใส ถ่ายทอดความรู้ หรือ
ส่งเสริมการแสวงหาความรูโดยไม่บิดเบือน  
ปิดบัง หวังส่ิงตอบแทน 
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ตวัชีว้ดั เกณฑก์ารประเมนิ หลกัฐาน รอ่งรอย 
5. การรักษาคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระดบั 5  เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือ
องค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ปฏิบัติตน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ผู้น าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม ไม่กระท าตนเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ
ผู้ร่วมงาน ไดรับการยกยองชมเชยจากคุรุสภา 
องคกรภายนอก หน่วยงานอื่น หรือหนวย
งานท่ีสูงกวาระดับจังหวัด /เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1. เอกสารหลักฐานแสดงถึง
การรักษาคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. เกียรติบัตรท่ีได้รับ         
การยกย่องชมเชย 
3. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบัคณุภาพ 4  เข้าร่วมกิจกรรมของ
วิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ปฏิบัติตน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ผู้น าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม ไม่กระท าตนเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ
ผู้ร่วมงาน  ไดรับการยกยองชมเชยจาก
หน่วยงาน ระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดบัคณุภาพ 3  เข้าร่วมกิจกรรมของ
วิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ปฏิบัติตน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ผู้น าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม ไม่กระท าตนเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ
ผู้ร่วมงาน   
ระดบัคณุภาพ 2  ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ระดบัคณุภาพ 1  ไมเคยถูกตักเตือนกรณี
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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ตวัชีว้ดั เกณฑก์ารประเมนิ หลกัฐาน รอ่งรอย 
6. การรักษาภาพลักษณ์และ
ความสามัคคีในองค์กร 
ชุมชน และสังคม 

ระดบั 5  มีน้ าใจ เสียสละ ท างานรวมกับผู
อื่นไดอยางราบรื่นและประสบความส าเร็จจน
ไดรับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองคกร 
ท่ีเกี่ยวของเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ขององค์กร สังคม สถานศึกษา รวมถึง
กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและประโยชน์
สาธารณะ 

1. เอกสารหลักฐานแสดงถึง
การมีการรักษาภาพลักษณ์และ
ความสามัคคีในองค์กร ชุมชน 
และสังคม 
2. เกียรติบัตรท่ีได้รับ         
การยกย่องชมเชย 
3. หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ 
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดบั 4  มีน้ าใจ เสียสละ ท างานรวมกับผู
อื่นไดอยางราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขององค์กร 
สังคม สถานศึกษา รวมถึงกิจกรรมด้าน
ส่ิงแวดล้อมและประโยชน์สาธารณะ 
ระดบั 3  มีน้ าใจ เสียสละท างานรวมกับผูอื่น
ได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
ระดบั 2  ท างานรวมกับผูอื่นไดอย่างราบรื่น  
และประสบความส าเร็จ 
ระดบั 1  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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ภาคผนวก 
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นยิามศพัท ์

 
1. การสรา้งและหรอืการพฒันาหลักสูตร หมายถึง การจัดท าและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระ

การเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วย
การเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
 2 . การออกแบบหน่ วยก ารเรียน รู้  หมายถึง  การจัดท าและหรือพัฒนาหน่ วยการเรียนรู้                   
ท่ีสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น  มีกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการปฏิบัติ โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ 
 3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหน่วยการ
เรียนรู้ เป็นการเตรียมการสอน หรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์
อักษร 
  4. แผนการสอนรายบุคคล หมายถึง  การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้หรือการบ าบัดฟื้นฟู เป็น
การเตรียมการสอน หรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบ าบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

5. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง  วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีแยบยล โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ  
เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้) 
 6. คุณภาพผู้เรียน หมายถึง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ คุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะท่ีส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
 7. การสรา้งและการพฒันาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การเลือก  
คัดสรร ใช้ สร้างและพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้  เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
 8. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  หมายถึง กระบวนการท่ีได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ                 
ท่ีเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้  เพื่อปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและพัฒนาการ                 
ของผู้เรียน ท่ีสะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 9. การวจิัยเพือ่พฒันาการเรยีนรู้  หมายถึงกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

10. การบริหารจัดการชั้นเรียนหมายถึง การจัดกิจกรรมส่ิงอ านวยความสะดวก จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ท่ีส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และเป็นผู้เสริมแรง 
ช้ีแนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษา แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์  ปฏิบัติ และค้นพบค าตอบด้วยตนเอง 

11. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนหมายถึง  การรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สังเคราะห์  จัดท าและ
ใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด  มีทักษะชีวิต และทักษะการท างาน  อบรมบ่มนิสัย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยมท่ีดีงาม  ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 
21  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

12. การพัฒนาตนเอง  หมายถึง  กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนพัฒนา
ตนเอง และด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา ศึกษา
เอกสารทางวิชาการ ศึกษา  ค้นคว้าจากส่ือ วิธีการอื่นๆ  หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ   
 13. การพัฒนาวิชาชีพหมายถึง  กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันในสถานศึกษา  หรือระดับเครือข่าย แล้วประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเป็น
เอกสารทางวิชาการเช่น แบบฝึกประสบการณ์ , แบบฝึกทักษะ , บทความทางวิชาการ 
 14. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายหมายถึง  งานอื่นใดท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมจากงานในหน้าท่ี เช่น การปฏิบัติงานสนับสนุนในกลุ่มบริหาร  การอยู่เวรประจ าวัน  การอยู่เวร – ยาม 
ฯลฯ  
 
 
คณะผู้พิจารณาร่างครั้งที่ 1  
1. นายพิเศษ     ถาแหลง่  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนไมย้าวทิยาคม 
2. นางณศิวรา   จลุฤทธิ ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
3. นางพชิญส์นิี  สทิธโิน หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 
4. นางมลวิัลย ์   พรมวงศ์  หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 
5. นายเรอืงเดช  ผวิพรรณ หัวหน้าฝ่ายกจิการนกัเรยีน 
 
 
คณะผูพ้จิารณารา่งครั้งที ่2  
คณะครทูกุคนโรงเรยีนไมย้าวทิยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


