
 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล  

           โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ  

     สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 1                                                   

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 



                                           คํานํา 

 

          โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลท้ังจากการบรรจุ 

และแตงท้ังในตําแหนงครผููชวย ครูอัตราจางท่ีปฏิปติหนาท่ีในการจัดการเรยีนการสอน โดยผูปฏิบัติ 

หนาท่ีครูจะตองจัดใหผูเรยีนไดเรียนรูจากประสบการณ กิจกรรม และการทํางาน อันนําไปสูการ 

พัฒนาผูเรียนใหครบทุกดาน ท้ังทางกาย ทางจิตหรือทางอารมณ ทางสังคมและทางสติปญญา  

ซ้ืงรวมไปถึงพัฒนาการทางจติวิญญาณดวยเพือ่ใหการปฏบัิติงานของครูพัฒนาไปสูครูอาชีพ 

ท่ีมีความมุงม่ันในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาใหครบ 

ทุกดานท้ังความสุขภาพรางกายแข็งแรงมีความม่ันคงทางอารมณปฏิบัติหนาท่ีครูจงึควรผูมีคูมือ 

มีแนวปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขาราชการคร ู

โรงเรยีนอนุบาลวงัสมบูรณหวังเปนอยางยิง่วาคูมือการปฏบัิติงานการบริหารงานบุคคล ฉบับน้ี 

จะเปนประโยชนแกผูเก่ียวของทุกฝายในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ และถูกตอง 

ตามหลักธรรมาภิบาลตอไป 

 

 

                                                             การบริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ 

                                                             สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายประถมศึกษาสระแกวเขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบรหิารงานบุคคล 

การบรหิารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใชคนท่ีอยูรวมกันในองคกรน้ัน ๆ ใหทํางาน ไดผลดีท่ีสุด 

สิ้นเปลอืงคาใชจายนอยท่ีสุดในขณะเดียวกันก็สามารถทําใหผูรวมงานมีความสุขมีความพอใจท่ีจะใหความรวมมือ

และทํางานรวมกับผูบริหาร เพื่อใหงานขององคกรน้ัน ๆ สําเร็จ ลลุวงไปดวยดี แนวคิด 

1. ปจจัยทางการบริหารท้ังหลาย คนถือเปนปจจัยทางการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุด 

2. การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล ผูบริหารจะตองมีความรู 

ความเขาใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 

3. การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถจะมีสวนทําให 

บุคลากรมีขวัญกําลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน สงผลใหงานประสบผลสําเร็จอยางมี ประสิทธภิาพ 

4. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางสมรเสมอและตอเน่ืองจะทําให 

บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรอืรนพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 

5.  การปริหารงานบุคคลเนนการมีสวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนไดเสียเปนสําคัญ 

1. มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวทิยฐานะ 

ประเภท ผูสอน สายงาน การสอน 

ลักษณะงานโดยทัว่ไป 

สายงานการสอน มีลักษณะงานท่ีปฏบัิติเก่ียวคับการทําหนาท่ีหลักดานการจัดการเรียนการสอน 

และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวธิีการท่ีหลากหลายมีการศึกษาวิเคราะหวิจัยเพือ่พัฒนากระบวน 

การเรียนรู โดยเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามและปฏิบัติงานอื่นท่ีเก่ียวของ 

ช่ือตําแหนง 

ครูผูชวย ครู 

ช่ือวทิยฐานะ 

ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเชีย่วชาญ ครเูชี่ยวชาญพิเศษ 

มาตรฐานตําแหนง ช่ือตําแหนง 

ครูผูชวย หนาทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเร ียน 

ปฏิบัติงานทางวชิาการของสถานศึกษา และมีหนาท่ีในการเตริยมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

กอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครู และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเร ียนการสอน และสงเสริมการเร ียนรูของผูเรียนดวยวิธกีาร 

ท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

3. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัดํารงตําแหนง 



1. มีวุฒิไมต กวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปนคุณสมบัติ 

เฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 

2. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู การใหใดรบัเงินเดือน 

 

ใหไดรับเงินเดือนอันดับครูผูชวย มาตรฐานตําแหนง ช่ือตําแหนง ครู หนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน

ปฏิบัติงานทางวชิาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับ 

ผูปกครองบุคคลในชุมชน และหรอืสถานประกอบการเพือ่รวมกันพัฒนาผูเรียน การบรกิารสังคม 

ดานวิชาการและปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธกีาร ท่ีหลากหลาย 

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

3.ปฏิบัติงานวชิาการของสถานศึกษา 

4.ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลอืผูเรียน 

5.ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

6.ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองลื่นศึกษา วิเคราะหวิจัย 

และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรยีน การสอนใหมีประสิทธิภาพย ิ่งข้ึน 

1. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัดํารงตําแหนง 

2. มีวุฒิไมตากวาปรญิญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปน 

คุณสมปติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 

3. ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงครูผูชวยเปนเวลา 2ป โดยผานการประเมินการเตรียมความ 

พรอมและพัฒนาอยางเขม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรือดํารงตําแหนงอื่น  

ท่ี ก.ค.ศ. เทียบเทา 

4. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู การใหใดรบัเงินเดือน 
 

 

 

 

 

 



หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน 

ปฏิบัติงานทางวชิาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือลับ 

ผูปกครองบุคคลในชุมชน และหรอืสถานประกอบการเพือ่รวมลันพัฒนาผูเรียน การบรกิารสังคม 

ดานวิชาการและปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

มีความรูความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบในระดับพื้นฐานมีความ 

สามารถในการออกแบบการเรียนรู บริหารจัดการชั้นเรยีน พัฒนาผูเรยีน โดยแสดงใหเห็นวา 

มีการดําเนินการตามแนวทางท่ีหลักสูตรกําหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะ 

การจัดการเรยีนรูและประเมินผลท่ีเหมาะสมลับสาระหรอืกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ สามารถ 

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระหรอืกลุมสาระการเรียนรู เปนผูมีรินัย 

คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี  
 

1. หลักเกณฑและวธิีการ 

 เพื่อใหการประเมินผลการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยโปรงใส 

เปนธรรม และตรวจสอบได 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (4) และ มาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 ประกอบกับขอ 7 ของคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  

จึงกําหนดหลักเกณฑและวธิกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 

1) หลักเกณฑและวิธีการน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 เปนตนไป 

2) ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม และปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบังคับบัญชา 

ใชในการปรับปรุงประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาในเรือ่งตางๆ ดังน้ี 

(1) การเลือ่นเงินเดือน และคาตอบแทนอื่นๆ 

(2) การพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบัิติงาน 

(3) การใหรางวัลจูงใจ 

(4) การใหออกจากราชการ 

(5) การบริหารงานบุคคลเรือ่งอื่น ๆ 



4) การประเมินผลการปฏิบัติงานใหดําเนินการประเมินปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณดังน้ี 

ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม ของปถัดไป 

ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน  

ของปเดียวกัน 

5) องคประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องคประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

องคประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบัติงาน  70 คะแนน 

องคประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวนัิย คุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 30 คะแนน 

ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังน้ี 

 ดีเดน  รอยละ 90 ข้ึนไป 

 ดีมาก  รอยละ 80.00 – 89.99 

 ดี  รอยละ 70.00 – 79.99 

 พอใช  รอยละ 60.00 – 69.99 

 ปรบัปรุง  รอยละ 59.99 ลงมา 

6) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหใชตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

7) ใหมีการกําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูรับ 

การประเมิน ท้ังน้ีใหพิจารณาจากขอตกลงของสวนราชการหรือสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหนวยงาน

การศึกษา มาตรฐานและภาระงานข้ันตํ่าท่ีไดมีการจัดทําและกําหนดไว 

8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดําเนินการ 

ดังตอไปน้ี 

1) ผูบังคับบัญชาชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับการประเมินเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการน้ี  

กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

2) ผูบังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามขอตกลงและกําหนดปฏิทิน 

การประเมินใหทราบโดยท่ัวกัน 

3) ผูรับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กําหนด โดยประเมินจากเอกสาร 

หลักฐานท่ีมีอยูจริง และเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา 

4) ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว 

5) ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา แนะนําผูรับการประเมิน  



เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบัติงาน ใหผลการปฏิบัติงานประสบ

ผลสําเร็จตามขอตกลงกอนเริม่รอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

6) ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินพรอมความเห็นใหผูรับการประเมินทราบ 

7) ผูบังคับบัญชาประกาศรายชือ่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีผล 

การปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน และดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชย 

และสรางแรงจงูใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

8) ใหสวนราชการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หนวยงานการศึกษา แลวแตกรณีดําเนินการ 

ใหมีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผูรับการประเมิน  เพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวตาม

หลักเกณฑและวิธีการ ฯ ในขอ 3  

 สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีการจัดเก็บไว

อยางนอยสองรอบการประเมิน 

9) การนําผลการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการน้ีไปใชประโยชนในการพัฒนาเสริมสราง 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบัิติงาน การเลือ่นเงนิเดือน การใหรางวัลจูงใจ การใหออกจากราชการ และ

การบริหารงานบุคคลเรือ่งอื่นๆ ใหหนวยงานท่ีจะนําผลการประเมินไปใช กําหนดรายละเอียดใหสอดคลองกับ

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวธิีการวาดวยการน้ัน 

10) กรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑและวธิีการน้ี ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

 

2. วัตถุประสงคของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน 

 1. เพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพและประสิทธผิลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 2. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน, การพัฒนาและแกไขการปฏิบัติงาน 

ในหนาท่ี, การใหออกจากราชการ, การใหรางวลัจูงใจ 

 3. เพื่อใหเกิดการพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงานเพือ่ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตนเอง  

และพัฒนางานในหนาท่ี  

 

 

 



3. รายการประเมนิผลการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

ตอนที่ 1 การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัติงาน  70 คะแนน 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

1 ดานการจัดการเรียนการสอน 45 

 1.1 การสรางหรือการพัฒนาหลักสูตร 5 
 1.2 การจดัการเรียนรู 25 
 1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 5 
 1.2.2 การจดัทําแผนการจดัการเรียนรู 5 
 1.2.3 กลยุทธในการจดัการเรียนรู 5 
 1.2.4 คุณภาพผูเรียน 10 
  1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 5 
  1.2.4.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 5 
 1.3 การสรางหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู 5 

 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

 1.4 การวดัและประเมินผลการเรียนรู 5 
 1.5 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหหรือวิจัยเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผลตอ

คุณภาพผูเรียน 

5 

2 ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 10 

 2.1 การบริหารจดัการช้ันเรียน และการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 5 

 2.2 การจดัระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 5 

3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 10 

 3.1 การพัฒนาตนเอง 5 

 3.2 การพัฒนาวชิาชีพ 5 

4 งานอืน่ท่ีไดรับมอบหมาย 5 

 คะแนนรวม 70 
 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 2 การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 30 คะแนน 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

1 มีความซื่อสัตย สุจริต รักษาประโยชนสวนรวม ไมอาศยัหรือยินยอมใหผูอ่ืน                    

ใชอํานาจและหนาท่ีของตนเพ่ือแสวงหาประโยชน 

5 

2 การปฏบิัตติามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําส่ังของผูบังคับบญัชา 5 

3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแกทางราชการ 5 

4 การมจีิตสํานึกท่ีดี มุงบริการตอกลุมเปาหมายผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบตั ิ 5 

5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5 

6 การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน และสังคม 5 

 คะแนนรวม 30 

4. ระดับผลการประเมิน 

ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังน้ี 

 ดีเดน  รอยละ 90 ข้ึนไป 

 ดีมาก  รอยละ 80.00 – 89.99 

 ดี  รอยละ 70.00 – 79.99 

 พอใช  รอยละ 60.00 – 69.99 

 ปรบัปรุง  รอยละ 59.99 ลงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. วิธีการประเมินผลการปฏบิัติงานของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

 

ผูบังคับบัญชาช้ีแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

 

 

ผูบังคับบัญชากาํหนดปฏิทินการประเมินใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

ผูรับการประเมินจดัทําบันทึกขอตกลงในการปฏิบตัิงานรวมกับผูบังคับบัญชา 

 

 

ผูรับการประเมินปฏิบัตงิานตามขอตกลงท่ีกาํหนดไว และจัดทําแฟมสะสมผลงานตามเกณฑการประเมิน 

เมื่อถึงรอบการประเมินตนเอง จากเอกสารหลักฐานท่ีมีอยูจริง และเสนอผลการประเมินตนเอง 

ตอผูบังคับบัญชา 

 

 

 

ผูบังคับบัญชาตรวจสอบการประเมินตนเอง ประเมินผลการปฏบิัติงานและบันทึกผลการประเมนิไว และใหคําปรึกษา แนะนํา

ผูรับการประเมินเพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินพรอมความเหน็ใหผูรับการประเมนิทราบ 

 

 

ผูบังคับบัญชาประกาศรายช่ือขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

ผูมีผลการปฏบิัติงานอยูในระดับดเีดน และดมีากในท่ีเปดเผย 

 



ข้ันตอนการประเมินผลการปฏบิัติงานของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนอนบุาลวังสมบูรณ 

1. ผูรับการประเมินทุกคนเขียน “รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏบิัติตน 

ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” โดยใชผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดผล 

ตามปงบประมาณ ดังน้ี 

ครั้งท่ี  1  ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปถัดไป 

ครั้งท่ี  2  ระหวางวันท่ี  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปเดียวกัน 

และจัดทําเอกสารหลักฐานอางอิง  รองรอยท่ีสะทอนใหเห็นผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการประเมิน 

ใหเห็นภาพชัดเจนท่ีสุด (เทาท่ีตนเห็นสมควร) แลวจัดวางไวรับการประเมินท่ีหองกลุมสาระการเรยีนรู 

ของตน 

2. ผูรับการประเมินทุกคนประเมินตนเองตามแบบประเมินท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

3. ผูบังคับบัญชาแตงต้ังกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 

ตอนที่ 1 การประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  70 คะแนน 

ท่ี รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 

ผูประเมิน 

1 ดานการจัดการเรียนการสอน 45 คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตัง้ 

ไมนอยกวา 3 คน 2 ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน 10 

3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 10 

4 งานอืน่ท่ีไดรับมอบหมาย 5 

 คะแนนรวม 70  
 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2  การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 30 คะแนน 

ท่ี รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 

ผูประเมิน 

1 มีความซื่อสัตย สุจริต รักษาประโยชน

สวนรวม ไมอาศัยหรือยินยอมใหผูอื่นใช

อํานาจและหนาท่ีของตนเพ่ือแสวงหา

ประโยชน 

5 คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตัง้ 

ไมนอยกวา 3 คน 

2 การปฏบิตัติามระเบียบ กฎหมาย 

นโยบาย และคําส่ังของผูบังคับบญัชา 

5 

3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา และ

อุทิศเวลาใหแกทางราชการ 

5 

4 การมจีิตสํานึกท่ีดี มุงบริการตอ

กลุมเปาหมายผูรับบริการโดยไมเลือก

ปฏิบตั ิ

5 

5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5 

6 การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีใน

องคกร ชุมชน และสังคม 

5 

 คะแนนรวม 30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ตอนที่ 1 

การประเมนิประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

(70 คะแนน) 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หลักฐาน รองรอย 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน  45  คะแนน 

1.1 การสรางหรือการพัฒนา

หลักสูตร 

ระดับ 5   มกีารบันทึกผลการใชหลักสูตร เพ่ือนาํผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1. เอกสารการวิเคราะห

มาตรฐานการเรียนรู และ

ตัวช้ีวดั 

2. รายวิชาท่ีสอน 

3. หนวยการเรียนรู 

4. หลักฐานการประเมนิผลการ

ใชหลักสูตร 

5. หลักฐานอื่นๆ เพ่ิมเตมิท่ี

เกี่ยวของ 

ระดับ 4  มีการนําไปใชกับผูเรียนและบริบทของ

สถานศึกษาไดเหมาะสม 

ระดับ 3  มหีนวยการเรียนรู โดยครอบคลุมเนื้อหาของ

หลักสูตร 

ระดับ 2  มกีารทํามาตรฐานรายวชิาหรือคาํอธิบาย

รายวิชา 

ระดับ 1  มกีารวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู

และตัวช้ีวัด 

1.2 การจดัการเรียนรู   

1.2.1การออกแบบหนวย 

การเรียนรู 

ระดับ 5   มกีารประเมินผลการใชหนวยการเรียนรู

และนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

1. หนวยการเรียนรูของรายวิชา

ท่ีสอน 

2. หลักฐานการประเมนิผลการ

ใชหนวยการเรียนรู 

3. หลักฐานอื่นๆ เพ่ิมเตมิท่ี

เกี่ยวของ 

ระดับ 4  มีการพัฒนากจิกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ

ธรรมชาตขิองสาระการเรียนรู 

ระดับ 3  มีกจิกรรมการเรียนรูท่ีมีวิธีการปฏบิัติท่ี

หลากหลาย 

ระดับ 2  มีหนวยการเรียนรูสอดคลองกับผูเรียน 

บริบทของสถานศึกษา/ ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน 

ระดับ 1  มีการออกแบบหนวยการเรียนรูใหสอดคลอง

กับรายวิชา 
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1.2.2 การจดัทําแผนการจัดการ

เรียนรู 

ระดับ 5   มบีันทึกหลังการสอนและนําผลมาพัฒนา

แผนการจดัการเรียนรู 

1. เอกสารการวิเคราะหผูเรียน 

2. แผนการจัดการเรียนรู 

3. หลักฐานการใชแผนการ

จัดการเรียนรูและบันทึกผลหลัง

สอน 

4. หลักฐานอื่นๆ เพ่ิมเตมิ 

ท่ีเกี่ยวของ 

ระดับ 4  มีกจิกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

ธรรมชาตขิองสาระการเรียนรูและผูเรียน 

ระดับ 3  มีแผนการจดัการเรียนรู ท่ีมีองคประกอบ

ครบถวนตามรูปแบบท่ีสถานศึกษาหรือสวนราชการตน

สังกัดกาํหนดและสามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง 

ระดับ 2  มีการจดัทําแผนการจัดการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับหนวยการเรียนรู และผูเรียน 

ระดับ 1  มีกระบวนการวิเคราะห และการวิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

1.2.3 กลยุทธในการจดัการเรียนรู ระดับ 5   มกีารนาํผลประเมินมาปรับปรุงการจดัการ

เรียนรูใหมคีุณภาพสูงขึ้น 

1. แผนการจัดการเรียนรู 

2.ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลย ี

การจดัการเรียนรู และแหลง

การเรียนรู 

3. หลักฐานการประเมนิผลการ

ใชกลยุทธการจดัการเรียนรู 

4. หลักฐานอื่นๆ เพ่ิมเตมิ 

ท่ีเกี่ยวของ 

ระดับ 4  มีการประเมินผลการใชกลยุทธในการจดัการ

เรียนรู 

ระดับ 3  มีการจดัการเรียนรูซึ่งมกีารวัดผล 

ประเมินผล ตามแผนการจดัการเรียนรู 

ระดับ 2  มีการจดัการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรู ตัวช้ีวดั และจุดประสงคการเรียนรู 

ระดับ 1  มีการจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบ เทคนิค 

และเนนกระบวนการ Active Learning 
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1.2.4 คุณภาพผูเรียน 

1.2.4.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผูเรียน 

ระดับ 5   ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70                    

ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเปนไปตาม

คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด** 

1.เอกสารหลักฐานแสดงผลการ

เรียนของนักเรียนรายวิชาท่ีสอน 

(ปพ.5) 

2. รายงานการใชหลักสูตร 

3. หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ 

ไมต่าํกวา 2.5 

ระดับ 4  ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 65                                 

ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเปนไปตาม

คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

ระดับ 3  ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 60                       

ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเปนไปตาม

คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

ระดับ 2  ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 55                 

ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเปนไปตาม

คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

ระดับ 1  ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 50                        

ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเปนไปตาม

คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

1.2.4.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของผูเรียน 

ระดับ 5  ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 90                            

ในรายวชิาท่ีสอนมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงคเปนไปตาม

คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

1.เอกสารหลักฐานการจัด

กิจกรรม 

2. แบบประเมินคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคตามหลักสูตร

แกนกลาง 

3. แบบ ปพ.5 

4. หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ 

ไมต่าํกวา 2 

ระดับ 4  ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 85                     

ในรายวิชาท่ีสอนมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงคเปนไปตาม

คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

ระดับ 3  ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80                     

ในรายวิชาท่ีสอนมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงคเปนไปตาม

คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

ระดับ 2  ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 75                         

ในรายวิชาท่ีสอนมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงคเปนไปตาม

คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 

ระดับ 1  ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70                 

ในรายวิชาท่ีสอนมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงคเปนไปตาม

คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
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1.3 การสรางหรือพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและแหลงเรียนรู 

ระดับ 5  มีการประเมินผลการใชส่ือ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู แลวนาํผล

การประเมินมาปรับปรุง 

1. ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษาและแหลงเรียนรู 

2. เอกสารหลักฐานการใชส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและแหลงเรียนรู 

3. เอกสารหลักฐานการประเมิน

และการปรับปรุงการใชส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและแหลงเรียนรู 

4. หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ 

ระดับ 4  มีการสรางหรือจัดทําส่ือ นวตักรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู  

ระดับ 3  มีการพัฒนาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษาและแหลงเรียนรู ท่ีนํามาใชใหสอดคลอง

กับผูเรียน  

ระดับ 2  มีการใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและแหลงเรียนรูท่ีคดัเลือกแลวมาใชให

สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู 

ระดับ 1  มีการพิจารณาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษาและแหลงเรียนรู มาใชในการจดัการ

เรียนรู 

1.4 การวดัและประเมินผลการ

เรียนรู 

ระดับ 5  มีการนําผลการประเมนิผลเคร่ืองมือการวัด 

และประเมินผลไปใชในการพัฒนาเคร่ืองมอืและพัฒนา

ผูเรียน 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 

2. เอกสารหลักฐานการประเมิน

ตามสภาพจริง 

3. เอกสารหลักฐานการใช

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

4. เอกสารหลักฐาน 

การสราง การประเมิน   

การปรับปรุง และการพัฒนา

เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 

5. หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ 

ระดับ 4  มีการประเมินผลเคร่ืองมือวดัผล   และ

ประเมินผล 

ระดับ 3  มีการใชเคร่ืองมือวดัผล 

และประเมินผล 

ระดับ 2  มีการออกแบบเคร่ืองมอืวัดผล    

และประเมินผลไปใชประเมินตามสภาพจริง 

ระดับ 1  มีการกําหนดเคร่ืองมอืวัดผล    

และประเมินผลท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู

และตวัช้ีวัด 
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1.5 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห

หรือวิจยั 

เพ่ือแกปญหา  

หรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผล 

ตอคณุภาพผูเรียน 

ระดับ 5  มีการรายงานและเผยแพร 

 

1. เอกสารหลักฐานการศึกษา

วิเคราะห สังเคราะหปญหาหรือ

ความตองการพัฒนาการเรียนรู 

2. เอกสารหลักฐานการ

ดําเนินการวจิัยฯ 

3. หลักฐานแสดงผลการ

ดําเนินการวจิัย 

  

ระดับ 4  มีการนํารูปแบบการจดัการเรียนรู               

ท่ีกําหนดและมีการสรุปผลการแกปญหาหรือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ระดับ 3  มีการดาํเนินการแกปญหา 

การจดัการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 

และบริบทของสถานศกึษา 

ระดับ 2  มีการออกแบบการแกปญหาการจดัการ

เรียนรูของผูเรียน 

ระดับ 1  มีการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ปญหาการ

จัดการเรียนรูของผูเรียน 

2. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน  10  คะแนน 

2.1 การบริหารจดัการช้ันเรียน 

และการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

ระดับ 5  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  

ตองเสริมแรงใหผูเรียน มีความมั่นใจในการพัฒนา

ตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจ และมีระบบสารสนเทศ 

และเอกสารประจําช้ันเรียนหรือประจําวิชา การเขาถึง

และการใชระบบ สามารถใชเปนแบบอยางท่ีดีหรือ

อางอิงได 

1. สภาพหองเรียน 

2. ปายแสดงนิทรรศการ ปาย

นิเทศ ปายแสดงผลงานผูเรียน 

ส่ืออุปกรณอื่นๆ 

3. ขอมูลเพ่ือจดัทําสารสนเทศ 

4. สารสนเทศและเอกสาร

ประจําช้ันเรียนหรือประจําวิชา 

5. หลักฐานการใชในการ

เสริมสรางและพัฒนาผูเรียน 

6. เอกสารหลักฐานแสดงการให

คําปรึกษา การจดัทําขอมูล

สารสนเทศในสถานศึกษา 

7. หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ 

 ระดับ 4  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  

ตองใหผูเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะอัน

พึงประสงค และมีการใหคาํปรึกษา การจดัทําขอมูล

สารสนเทศ  

และเอกสารประจําช้ันเรียนหรือประจําวิชาใน

สถานศึกษา 

 ระดับ 3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  

ตองสงเสริมผูเรียนใหเกดิกระบวนการคดิ 

มีทักษะชีวิตการทํางานและมกีารเขาถึง  

และใชระบบสารสนเทศ และเอกสารประจํา 

ช้ันเรียนหรือประจําวิชาในการเสริมสราง 

และพัฒนาผูเรียน 
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 ระดับ 2  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  

โดยการมีสวนรวมของผูเกีย่วของและผูเรียนมีความสุข 

และมีการดแูลและบริหารจดัการ 

สารสนเทศ และเอกสารประจาํช้ันเรียน 

หรือประจําวิชาใหถกูตองและทันสมัย 

 

 ระดับ 1  มีการจดัสภาพแวดลอมใหมคีวามปลอดภยั 

และเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน  

และมีการจดัรวบรวมขอมูลเพ่ือจดัทําสารสนเทศ และ

เอกสารประจําช้ันเรียน 

หรือประจําวิชา 

 

2.2 การจดัระบบดแูลชวยเหลือ

นักเรียน 

ระดับ 5  มีผลการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนเห็นได

อยางชัดเจน 

1. เอกสารหลักฐานแสดงขอมูล

สารสนเทศของผูเรียน 

2. โครงการ/กจิกรรมแกปญหา

หรือพัฒนาผูเรียน 

3. เอกสารหลักฐานแสดงผล

การดาํเนินการ 

ตามระบบดแูลชวยเหลือผูเรียน 

4. หลักฐานและรองรอย                    

อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีเกีย่วของ 

ระดับ 4  มีโครงการ/กจิกรรมท่ีสรางสรรค 

และหลากหลายในการดแูลชวยเหลือผูเรียน 

ระดับ 3  มีโครงการ/กจิกรรมเพ่ือแกปญหาหรือ

พัฒนาผูเรียนสอดคลองกับปญหาหรือความตองการ

จําเปนท่ีจะตองดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ระดับ 2  มีการบริหารจัดการขอมูลในระบบ

สารสนเทศ 

ระดับ 1  มีการจดัทําฐานขอมูลของผูเรียน 

ตามระบบดแูลชวยเหลือผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หลักฐาน รองรอย 

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  10  คะแนน 

3.1 การพัฒนาตนเอง ระดับ 5มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับเครือขาย

วิชาการหรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

1. แฟมเอกสารหลักฐานการ

พัฒนาตนเอง 

2. หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ 

ระดับ 4  มีการนําความรู ทักษะท่ีไดจากการพัฒนา

ตนเองมาพัฒนานวตักรรมการจดัการเรียนรูท่ีสงผลตอ

คุณภาพผูเรียน 

ระดับ 3  มกีารพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง 

ระดับ 2  แผนพัฒนาตนเองมคีวามสอดคลองกับแผน

กลยุทธของสถานศึกษา หรือสวนราชการโดยความ

เห็นชอบของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับ 1  มีแผนพัฒนาตนเองท่ีสอดคลองกบัความรู  

คามสามารถ ทักษะและคณุลักษณะของตนเองและ

สภาพปญหา หรือความตองการจาํเปนในการ

ปฏิบตัิงานในสถานศึกษา 

3.2 การพัฒนาวชิาชีพ ระดับ 5  มีการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรูแบบ

ยั่งยืน 

1. เอกสารหลักฐานแสดงการ

เขารวมและแลกเปล่ียนเรียนรู

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

2. นวัตกรรมจากการเขารวมใน

ชุมชนการเรียนรู 

3. เอกสารหลักฐานการนํา

นวัตกรรมมาจดัการเรียนรู 

4. เอกสารหลักฐานแสดงการ

สรางเครือขายชุมชนการเรียนรู 

5.หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ 

ระดับ 4  มกีารนาํนวตักรรมจากการเขารวม 

ในชุมชนการเรียนรูมาจดัการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

ระดับ 3  มกีารสรางและพัฒนานวัตกรรม 

จากการเขารวมในชุมชนการเรียนรู 

ระดับ 2  มกีารรวมแลกเปล่ียนเรียนรู กจิกรรมทาง

วิชาการในชุมชนการเรียนรูทางวชิาชีพ 

ระดับ 1  มกีารเขารวมกลุมพัฒนาวิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หลักฐาน รองรอย 

4. งานอืน่ท่ีไดรับมอบหมาย  5  คะแนน 

 ระดับ 5  มกีารปฏิบตัิงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

สามารถใชเปนตัวอยางท่ีดีได 

1. เอกสารหลักฐานการ

มอบหมายงาน 

2. รายงานผลการดําเนินงาน 

3. เอกสารหลักฐานแสดง

เทคโนโลยีท่ีใชปฏิบัตงิาน 

4. เอกสารหลักฐานการ

ดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมาย 

5. หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ 

 ระดับ 4  มีการปฏบิัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  มี

กระบวนงานท่ีโปรงใส  

และสามารถตรวจสอบได 

 ระดับ 3  มีผลปฏิบัตงิานตามท่ีไดรับมอบหมายไดผลดี  

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 

 ระดับ 2  มีผลปฏิบัตงิานตามท่ีไดรับมอบหมาย มี

ความถูกตองตามระเบียบแบบแผน 

 ระดับ 1  มีการปฏบิัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่ 2 

การประเมนิการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(30 คะแนน) 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หลักฐาน รองรอย 

1. มีความซื่อสัตย สุจริต รักษา

ประโยชนสวนรวม ไมอาศยัหรือ

ยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจและ

หนาท่ีของตนเพ่ือแสวงหา

ประโยชน 

ระดับ 5  ปฏิบตัิงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

รักษาผลประโยชนของทางราชการ 

ไมมีผลประโยชนทับซอนไดรับการยกยองชมเชยและ

เปนแบบอยางท่ีด ี

1. เอกสารหลักฐานแสดงถึงการ

มีความซื่อสัตยสุจริต 

รักษาประโยชนสวนรวม 

2. เกียรตบิัตรท่ีไดรับการยกยอง

ชมเชย 

3. หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ 

ระดับ 4  ปฏบิัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

รักษาผลประโยชนของทางราชการ 

ไมมีผลประโยชนทับซอนและไดรับการยกยองชมเชย 

ระดับ 3  ปฏบิัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

รักษาผลประโยชนของทางราชการ 

ระดับ 2  ปฏิบัติงานดวยความซือ่สัตยสุจริต 

ระดับ 1  ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หลักฐาน รองรอย 

2. การปฏิบัตติามระเบียบ 

กฎหมาย นโยบาย และคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชา 

ระดับ 5  มวีินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบตัิ                  

ตามกฎ กติกา  มารยาท ขนบธรรมเนียม 

และแบบแผนอันดีงามของสังคมเปนแบบ 

อยางท่ีดีและเปนผูนําในการเสริมสรางพัฒนา 

ผูอ่ืนในดานนี ้

1. เอกสารหลักฐานแสดงการมี

วินัยในตนเอง และปฏบิัตติาม

ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย  

และคําส่ังของผูบังคับบัญชา 

2. หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ ระดับ 4  มวีินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบตั ิ

ตามกฎ กติกา  มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผน

อันดีงามของสังคมเปนแบบอยางท่ีดีและมีสวนรวมใน

การเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืนในดานนี้ 

ระดับ 3  มวีินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบตั ิ

ตามกฎ กติกา  มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผน

อันดีงามของสังคมเปนแบบอยางท่ีด ี

 ระดับ 2  มีวนิัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบตัิตามกฎ 

กติกา มารยาท ขนบธรรมเนยีม 

และแบบแผนอันดีงามของสังคม 

 



ระดับ 1  ยอมรับและถือปฏิบัตติามกฎ กติกา 

มารยาท ขนบธรรมเนยีม 

และแบบแผนอันดีงามของสังคม 

3. มีความวิริยะ อุตสาหะ  

ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแก

ทางราชการ 

ระดับ 5  ตรงตอเวลา ปฏิบัตงิานตามท่ีไดรับ

มอบหมายไดสําเร็จและอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง  ไดรับ

การยกยองชมเชย  

1. เอกสารหลักฐานแสดงถึงการ

มีความวิริยะ อุตสาหะ  

ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแก

ทางราชการ 

2. เกียรตบิัตรท่ีไดรับการ ยก

ยองชมเชย 

3. หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ 

ระดับ 4  ตรงตอเวลา ปฏิบัตงิานตามท่ีไดรับ

มอบหมายไดสําเร็จและอุทิศเวลาอยางตอเนื่อง 

ระดับ 3  ตรงตอเวลาและปฏิบตัิงานตามท่ีไดรับ

มอบหมายไดสําเร็จและอุทิศเวลา 

ระดับ 2  ตรงตอเวลาและปฏิบตัิงาน 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ระดับ 1  ปฏิบัตงิานตามปกต ิ

 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หลักฐาน รองรอย 

4. การมจีิตสํานึกท่ีดี  

มุงบริการตอกลุมเปาหมาย

ผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบตั ิ

ระดับ 5  เอาใจใส ถายทอดความรู   

หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบดิเบือน ปดบัง 

หวังส่ิงตอบแทน ไมเลือกปฏิบตัิ  

เกิดผลดตีองานในหนาท่ี ใหความรวมมือกบัประชาชน 

ชุมชน  และไดรับการยกยอง 

โดยมผีลงานปรากฏอยางตอเนือ่ง  

 

1. เอกสารหลักฐานแสดงถึงการ

มีจติสํานึกท่ีดี  

มุงบริการตอกลุมเปาหมาย

ผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบตั ิ

2. เกียรตบิัตรท่ีไดรับ        การ

ยกยองชมเชย 

3. หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ ระดับ 4  เอาใจใส ถายทอดความรู   

หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบดิเบือน ปดบัง 

หวังส่ิงตอบแทน เกิดผลดตีองาน 

ในหนาท่ี  ใหความรวมมือกับประชาชน ชุมชน 

ระดับ 3  เอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการ

แสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังส่ิงตอบแทน 

เกิดผลดตีองาน 

ในหนาท่ี และไดรับการยกยอง 

ระดับ 2  เอาใจใสถายทอดความรู หรือสงเสริมการ

แสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง  

หวังส่ิงตอบแทนและเกดิผลดีตองานในหนาท่ี 

ระดับ 1  เอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการ

แสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน  ปดบัง หวังส่ิงตอบ

แทน 



 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หลักฐาน รองรอย 

5. การรักษาคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

ระดับ 5  เขารวมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองคกร

วิชาชีพเพ่ือพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพของ

ตนเองอยางสม่ําเสมอ ปฏิบตัิตน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เปนผูนาํในการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ

ส่ิงแวดลอม ไมกระทําตนเปนปฏปิกษตอกลุมเปาหมาย

ผูรับบริการและผูรวมงาน ไดรับการยกยองชมเชยจาก

คุรุสภา 

องคกรภายนอก หนวยงานอืน่ หรือหนวยงานท่ีสูงกวา

ระดับจังหวัด /เขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

1. เอกสารหลักฐานแสดงถึงการ

รักษาคณุภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. เกียรตบิัตรท่ีไดรับ        การ

ยกยองชมเชย 

3. หลักฐานและรองรอยอื่นๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ 

ระดับคุณภาพ 4  เขารวมกจิกรรมของวิชาชีพหรือ

องคกรวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

ของตนเองอยางสม่ําเสมอ ปฏิบตัติน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เปนผูนาํในการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ

ส่ิงแวดลอม ไมกระทําตนเปนปฏปิกษตอกลุมเปาหมาย

ผูรับบริการและผูรวมงาน  ไดรับการยกยองชมเชยจาก

หนวยงาน ระดับจังหวดั/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ 3  เขารวมกิจกรรมของวิชาชีพหรือ

องคกรวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

ของตนเองอยางสม่ําเสมอ ปฏิบตัติน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เปนผูนาํในการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ

ส่ิงแวดลอม ไมกระทําตนเปนปฏปิกษตอกลุมเปาหมาย

ผูรับบริการและผูรวมงาน   

ระดับคุณภาพ 2  ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ 1  ไมเคยถูกตักเตอืนกรณีประพฤติผิด

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หลักฐาน รองรอย 

6. การรักษาภาพลักษณและความ

สามัคคีในองคกร ชุมชน และ

สังคม 

ระดับ 5  มีน้าํใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยา

งราบร่ืนและประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับ

จากหนวยงานหรือองคกร 

ท่ีเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดีงามขององคกร สังคม 

สถานศึกษา รวมถึงกจิกรรมดานส่ิงแวดลอมและ

ประโยชนสาธารณะ 

1. เอกสารหลักฐานแสดงถึงการ

มีการรักษาภาพลักษณและ

ความสามัคคใีนองคกร ชุมชน 

และสังคม 

2. เกียรตบิัตรท่ีไดรับ        การ

ยกยองชมเชย 

3. หลักฐานและรองรอยอ่ืนๆ 

เพ่ิมเตมิท่ีเกี่ยวของ ระดับ 4  มนี้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยา

งราบร่ืนและประสบความสําเร็จ 

เขารวมกจิกรรมท่ีสงเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามขององคกร สังคม สถานศกึษา 

รวมถึงกจิกรรมดานส่ิงแวดลอมและประโยชน

สาธารณะ 

ระดับ 3  มีน้าํใจ เสียสละทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

ราบร่ืนและประสบความสําเร็จ 

ระดับ 2  ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบร่ืน  

และประสบความสําเร็จ 

ระดับ 1  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นิยามศัพท 

1. การสรางและหรือการพฒันาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําและหรอืพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือ

สาระการเรยีนรูท่ีรับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดเพือ่จัดทําคําอธิบายรายวชิา 

หนวยการเรียนรู รวมท้ังมีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชีว้ัดหรอืผลการเรียนรู 

 2. การออกแบบหนวยการเรยีนรู หมายถึง  การจัดทําและหรอืพัฒนาหนวยการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

คําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน  มี

กิจกรรมการเรียนรู ดวยวิธีการปฏิบัติ โดยเลอืกรูปแบบการจัดการเรียนรู สือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงเรียนรู 

และการวัดและประเมินผล เพื่อใหผูเรยีนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู และ

ประเมินผลหนวยการเรียนรู 

 3. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู 

ตามหนวยการเรียนรู เปนการเตรียมการสอน หรอืการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูไวลวงหนาอยางเปนระบบ  

และเปนลายลักษณอักษร 

แผนการสอนรายบคุคล หมายถึง  การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูหรือการบําบัด 

ฟนฟู เปนการเตรียมการสอน หรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูหรือการบําบัดฟนฟูไวลวงหนาอยางเปนระบบ 

และเปนลายลักษณอักษร 

4. กลยุทธในการจัดการเรียนรู หมายถึง  วธิีการจัดการเรียนรูท่ีแยบยล โดยใชเครือ่งมือ รูปแบบ  

เทคนิค และวิธีการอยางหลากหลายท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู) 

 5.คุณภาพผูเรียน หมายถึง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนมีความรู  ทักษะ คุณลักษณะ

ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู มีสมรรถนะท่ีสําคัญ  

และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

 6. การสรางและการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู 

หมายถึง การเลือก  คัดสรร ใช สรางและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหลงเรียนรู  

เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับเน้ือหาสาระ  มาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด 

และจุดประสงคการเรียนรู 



 7. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู  หมายถึง กระบวนการท่ีไดมาซ่ึงขอมูลสารสนเทศท่ีเปนผล

จากการจัดการเรียนรู  เพือ่ปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู ความกาวหนาและพัฒนาการ                 

ของผูเรียน ท่ีสะทอนระดับคุณภาพของผูเรียน โดยใชวธิีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  

เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ัด และหรอืผลการเรียนรู และจดุประสงคการเรียนรู 

 8. การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรยีนรู  หมายถึงกระบวนการแกปญหาหรอืพัฒนาการจัดการเรียนรูอยาง

เปนระบบท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรยีนไดเต็มตามศักยภาพ 

9. การบริหารจัดการช้ันเรียนหมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม ท่ีสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลอืผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข และเปนผูเสริมแรง 

ชี้แนะแนวทางใหผูเรียนศึกษา แสวงหาความรู คิดวิเคราะห  ปฏิบัติ และคนพบคําตอบดวยตนเอง 

10. การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนหมายถึง  การรวบรวมขอมูล  วเิคราะห  สังเคราะห  จัดทําและ

ใชสารสนเทศของผูเรียนในระบบดูแลชวยเหลอืผูเรียน เพือ่ใหผูเรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข  สงเสริมให

ผูเรียนเกิดกระบวนการคิด  มีทักษะชีวิต และทักษะการทํางาน  อบรมบมนิสัย 

ใหผูเรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค  คานิยมท่ีดีงาม  ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

11. การพัฒนาตนเอง  หมายถึง  กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนพัฒนา

ตนเอง และดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบและตอเน่ือง มีการประชุมทางวชิาการ อบรม สัมมนา ศึกษา

เอกสารทางวชิาการ ศึกษา  คนควาจากสื่อ วิธีการอื่นๆ  หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ   

 12. การพัฒนาวิชาชีพหมายถึง  กระบวนการพัฒนาวชิาชีพครู โดยการมีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันในสถานศึกษา  หรอืระดับเครอืขาย แลวประมวลความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเปน

เอกสารทางวชิาการเชน แบบฝกประสบการณ , แบบฝกทักษะ , บทความทางวิชาการ 

 13. งานอื่นที่ไดรบัมอบหมายหมายถึง  งานอื่นใดท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายใหรับผิดชอบปฏิบัติงาน

เพิ่มเติมจากงานในหนาท่ี เชน การปฏิบัติงานสนับสนุนในกลุมบริหาร  การอยูเวรประจาํวัน   

การอยูเวร – ยาม ฯลฯ  

 

 


