
 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นางฉวีวรรณ  ครงัตุ้ย ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 



 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม   ประกาศทีก่ าหนดของ  นางฉววีรรณ  ครงัตุย้  ต าแหน่ง                         คร ูวทิยฐานะ  
ช านาญการพิเศษ  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  
๓  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้ นางฉวีวรรณ  ครงัตุ้ย ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 



 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางฉวีวรรณ  ครงัตุ้ย) 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นางธานี  ผิวงาม ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 



  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏิบตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 



 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
มประกาศทีก่ าหนดของ  นางธานี  ผิวงาม ต าแหน่ง  คร ูวทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓                   
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นางธานี  ผวิงาม ต าแหน่ง  คร ู   วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางธานี  ผิวงาม) 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 



ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นางเนตรชนก  บุญตา ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผู้เรยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 



๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม ประกาศทีก่ าหนดของ นางเนตรชนก  บุญตา ต าแหน่ง  คร ู        วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
สงักดัโรงเรียนบ้านจนัลม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ                  เขต  ๓  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นางเนตรชนก  บุญตา ต าแหน่ง  คร ู  วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ สงักดั 
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 



                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางเนตรชนก  บุญตา) 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นายนพดล  นวลแสง ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 



   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 
(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   

    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม ประกาศทีก่ าหนดของ  นายนพดล  นวลแสง  ต าแหน่ง  คร ู                  วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  



สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นายนพดล  นวลแสง ต าแหน่ง  คร ู วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั 
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นายนพดล  นวลแสง) 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นางน้อย  พนัธจ์นัทร ์ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 



๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 



 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม 
ประกาศทีก่ าหนดของ  นางน้อย  พนัธจ์นัทร์  ต าแหน่ง  คร ูวทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นางน้อย  พนัธจ์นัทร ์ต าแหน่ง  คร ู   วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางน้อย  พนัธ์จนัทร)์ 



              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นางนัด  สุขพนัธ ์ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรียนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 



   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม ประกาศทีก่ าหนดของ  นางนดั  สุขพนัธ ์ต าแหน่ง  คร ูวทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓                
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นางนดั  สุขพนัธ ์ต าแหน่ง  คร ู   วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางนัด  สุขพนัธ)์ 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นางสาวพิชากร  แก้วน้อย ต าแหน่ง ครผููช้่วย  กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  



 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 



  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม ประกาศทีก่ าหนดของ นางสาวพชิากร แกว้น้อย ต าแหน่ง                      ครผูู้ช่วย  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นางสาวพชิากร  แกว้น้อย ต าแหน่ง  ครผููช้่วย สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว ้
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
      (นางสาวพิชากร  แก้วน้อย) 
                             ต าแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
               ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

 



 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นายพิชิต  พรหมดี ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผู้สอน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 



 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 
๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม ประกาศทีก่ าหนดของ  นายพชิติ  พรหมด ี ต าแหน่ง  คร ู                วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบา้นจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นายพชิติ  พรหมด ีต าแหน่ง  คร ู   วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 



 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นายพิชิต  พรหมดี) 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                 ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นางพิทยาพร  พรหมดี ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 



  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม  ประกาศทีก่ าหนดของ  นางพทิยาพร  พรหมด ี ต าแหน่ง  คร ูวทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นางพทิยาพร  พรหมด ีต าแหน่ง  คร ู วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางพิทยาพร  พรหมดี) 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 



ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นางรจนา  พลค า ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ี่สง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 



 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม ประกาศทีก่ าหนดของ  นางรจนา  พลค า  ต าแหน่ง  คร ู                  วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นางรจนา  พลค า ต าแหน่ง  คร ู   วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แล้ว  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 



            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางรจนา  พลค า) 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นางลดัดา  ใจนวน ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   



    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม  ประกาศทีก่ าหนดของ  นางลดัดา  ใจนวน  ต าแหน่ง  คร ู                  วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  
สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 



 ๗.  ขา้พเจา้  นางลดัดา  ใจนวน ต าแหน่ง  คร ู   วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางลดัดา  ใจนวน) 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นางอมัพวลัย ์ พึ่งกิจ ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   



ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 



 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม  ประกาศทีก่ าหนดของ  นางอมัพวลัย ์ พึง่กจิ  ต าแหน่ง  คร ู  วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นางอมัพวลัย ์ พึง่กจิ ต าแหน่ง  คร ู วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามที่ใหข้อ้ตกลงไว ้
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางอมัพวลัย ์ พึ่งกิจ) 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 



                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นางอมัพร  ใจนวน ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผู้สอน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 



 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม  ประกาศทีก่ าหนดของ  นางอมัพร  ใจนวน  ต าแหน่ง  คร ู              วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบา้นจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นางอมัพร  ใจนวน ต าแหน่ง  คร ู   วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  



ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานที่ดตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางอมัพร  ใจนวน) 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นายศภุศาสตร ์ พลค า ต าแหน่ง คร ู กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 



 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู้ (๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 



  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม  ประกาศทีก่ าหนดของ  นายศุภศาสตร ์ พลค า  ต าแหน่ง  คร ู  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นายศุภศาสตร ์ พลค า ต าแหน่ง  คร ู  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นายศภุศาสตร ์ พลค า) 
                                    ต าแหน่ง  คร ู  
                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 



 
ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

************************ 
๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นางสาวสาวนี  สุขพนัธ ์ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 
  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสื่อ  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 



 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  
และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม  ประกาศทีก่ าหนดของ  นางสาวสาวนี  สุขพนัธ์  ต าแหน่ง  คร ูวทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นางสาวสาวนี  สุขพนัธ ์ต าแหน่ง  คร ู วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ สงักดั 
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 



 
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นางสาวสาวนี  สุขพนัธ)์ 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                ผู้รบัข้อตกลง 
             ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการระหว่าง 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นจนัลม  และขา้ราชการครใูนโรงเรยีนบา้นจนัลม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
************************ 

๑. ขอ้ตกลงระหว่าง  นายสุพจน์  บุญตา ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
กบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรยีนบา้นจนัลม  
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ  เขต  ๓ 

๒.  ขอ้ตกลงนี้มใิช่สญัญา  และใชส้ าหรบัระยะเวลาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (รอบท่ี  ๑)   
ตัง้แต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สายผูส้อน  คะแนนรวม  ๑๐๐  
คะแนน  โดยแยกเป็นตอนที ่ ๑                   (๗๐  คะแนน)  ตอนที ่ ๒  (๓๐  คะแนน) 
 3.  รายละเอยีดขอ้ตกลง  ไดแ้ก่    

๓.๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน)  
 ๓.๑.๑  ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  (๔๕) 
 (๑)  การสรา้งหรอืพฒันาหลกัสตูร  (๕) 
 (๒)  การจดัการเรยีนรู ้ (๒๕) 
  ๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรยีน  (๕) 
  ๒.๒  การจดัท าแผนการเรยีนรู ้/ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล / 
แผนการสอนรายบุคคล / แผนการจดัประสบการณ์  (๕) 
  ๒.๓  กลยุทธใ์นการจดัการเรยีนรู ้ (๕) 



  ๒.๔  คุณภาพผูเ้รยีน  (๑๐) 
   ๒.๔.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  (๕) 
   ๒.๔.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  (๕) 

(๓)  การสรา้งและพฒันาสือ่  นวตักรรม  เทคโนโลยทีางการศกึษาและแหล่งเรยีนรู ้(๕)   
    (๔)  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ (๕) 
 (๕)  ศกึษา  วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ และหรอืวจิยั  
เพือ่แกปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนรูท้ีส่ง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน  (๕) 
 

   ๓.๑.๒  ดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  (๑๐) 
 (๑)  การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  และการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  (๕) 
 (๒)  การจดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน  (๕) 
 ๓.๑.๓  ดา้นการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชพี  (๑๐) 
 (๑)  การพฒันาตนเอง  (๕) 
 (๒)  การพฒันาวชิาชพี  (๕) 

๓.๑.๔  งานอื่น  ๆ  ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  (๕) 
 
 

๓.๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิัย  คุณธรรม  จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชพี 
 ๓.๒.๑  มคีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ  รกัษาประโยชน์สว่นร่วม  
ไม่อาศยัหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ านาจและหน้าทีข่องตนเอง  เพือ่แสวงหาผลประโยชน์  (๕) 
 ๓.๒.๒  การปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมาย  นโยบาย  และค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา   
(๕) 
 ๓.๒.๓  มคีวามวริยิะ  อุตสาหะ  ตรงต่อเวลา  และอุทศิเวลาใหแ้ก่ทางราชการ   (๕) 
 ๓.๒.๔  การมจีติส านึกทีด่ ี มุ่งบรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร  โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
(๕) 
 ๓.๒.๕  การรกัษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี   (๕) 
 ๓.๒.๖  การรกัษาภาพลกัษณ์และความสามคัคใีนองคก์ร  ชุมชน  และสงัคม   (๕) 

 ๔.  การสรุปผลการประเมนิ 
  ๔.๑  ตอนที ่ ๑  การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน  (๗๐  คะแนน) 
  ๔.๒  ตอนที ่ ๒  การประเมนิการปฏบิตัตินในการรกัษาวนิยั  คุณธรรม  
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  (๓๐  คะแนน) 
 ๕.  องคป์ระกอบการประเมนิ  ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน  เป้าหมาย  เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
และรายละเอยีดอื่น  ๆ  ปรากฏอยู่ในประกาศโรงเรยีนบา้นจนัลม  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.  ขา้พเจา้  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั   
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ไดพ้จิารณา  
และเหน็ชอบกบัองคป์ระกอบการประเมนิทีก่ าหนด  ตามประกาศ  ฯ  



และขา้พเจา้ยนิดจีะท าหน้าทีก่ ากบัการปฏบิตัภิารกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิผลสมัฤทธิต์ามองคป์ระกอบตา
ม   ประกาศทีก่ าหนดของ  นายสุพจน์  บุญตา  ต าแหน่ง  คร ู                วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 ๗.  ขา้พเจา้  นายสุพจน์  บุญตา ต าแหน่ง  คร ู   วทิยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  สงักดั  
โรงเรียนบ้านจนัลม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๓  ในฐานะผูร้บัขอ้ตกลง  
ใหท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงตามขอ้ที ่ ๓  แลว้  และขอใหค้ ารบัรองขอ้ตกลงกบั  นายจ านาน  ไพบูลย ์ ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สงักดั  โรงเรียนบ้านจนัลม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๓  
ว่าจะมุ่งมัน่ปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลงานทีด่ตีามเป้าหมายของตวัชีว้ดัแต่ละตวัในระดบัสงูสุด  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขต่อหน่วยงานและผูร้บับรกิาร  ตามทีใ่หข้อ้ตกลงไว้ 
 ๘.  ผูร้บัขอ้ตกลงและผูท้ าขอ้ตกลง  
ไดท้ าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการและเหน็พอ้งกนัแลว้จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
  
         (นายจ านาน  ไพบูลย)์ 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านจนัลม   
                      ผู้ท าข้อตกลง 
            ๖  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
            (นายสุพจน์  บุญตา) 
              ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 
                ผู้รบัข้อตกลง 
               ๖  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 


