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คู่มือประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

โรงเรียนอุเทนพัฒนา 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดย
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (4) และ มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 7 ของคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี 16/2560 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2560 ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
2) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา 

ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

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

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน  

ของปีเดียวกัน 
5) องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน  

ดังนี ้
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องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  70 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 30 คะแนน 
ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้ 
 ดีเด่น  ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
 ดีมาก  ร้อยละ 80.00 – 89.99 
 ดี  ร้อยละ 70.00 – 79.99 
 พอใช ้  ร้อยละ 60.00 – 69.99 
 ปรับปรุง  ร้อยละ 59.99 ลงมา 

6) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
7) ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับ 

การประเมิน ท้ังนี้ให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงาน
การศึกษา มาตรฐานและภาระงานขั้นต่ำท่ีได้มีการจัดทำและกำหนดไว้ 

8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินการ 
ดังต่อไปนี ้

1) ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงทำความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

2) ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามข้อตกลงและกำหนดปฏิทิน 
การประเมินให้ทราบโดยท่ัวกัน 

3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กำหนด โดยประเมินจากเอกสาร 
หลักฐานท่ีมีอยู่จริง และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว ้
5) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการประเมิน  

เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบ
ผลสำเร็จตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผล 

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย 
และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

9) ให้ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณีดำเนินการ 
ให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน  เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ในข้อ 3  
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 สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการจัดเก็บ
ไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน 

10) การนำผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือน การให้รางวัลจูงใจ การให้ออกจากราชการ 
และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ ให้หน่วยงานท่ีจะนำผลการประเมินไปใช้ กำหนดรายละเอียดให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น 

11) กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน, การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ี, การให้ออกจากราชการ, การให้รางวัลจูงใจ 
 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง  
และพัฒนางานในหน้าท่ี  
 
3. รายการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบัติงาน  70 คะแนน 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 45 
 1.1 การสร้างหรือการพัฒนาหลักสูตร 5 
 1.2 การจัดการเรียนรู้ 25 
 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ 5 
 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 5 
 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 5 
 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 10 
  1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 5 
  1.2.4.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 5 
 1.3 การสร้างหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 5 
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ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5 
 1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
5 

2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 10 
 2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 5 
 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 
3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 10 
 3.1 การพัฒนาตนเอง 5 
 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 5 
4 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 5 
 คะแนนรวม 70 

 
ตอนที่ 2 การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 30 คะแนน 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไมอ่าศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่น                    

ใช้อำนาจและหน้าท่ีของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
5 

2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำส่ังของผู้บังคับบัญชา 5 
3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 5 
4 การมีจิตสำนึกท่ีดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 5 
5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5 
6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 5 

 คะแนนรวม 30 
 
4. ระดับผลการประเมิน 

ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้ 
 ดีเด่น  ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
 ดีมาก  ร้อยละ 80.00 – 89.99 
 ดี  ร้อยละ 70.00 – 79.99 
 พอใช ้  ร้อยละ 60.00 – 69.99 
 ปรับปรุง  ร้อยละ 59.99 ลงมา 
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6. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
 
 

ผู้บังคับบัญชากำหนดปฏิทินการประเมินให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ผู้รับการประเมินจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
 
 

ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานตามข้อตกลงท่ีกำหนดไว้ และจัดทำแฟ้มสะสมผลงานตามเกณฑ์การประเมิน 
เมื่อถึงรอบการประเมินตนเอง จากเอกสารหลักฐานท่ีมีอยู่จริง และเสนอผลการประเมินตนเอง 

ต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการประเมินตนเอง  
ประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ และให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการประเมิน 

เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในท่ีเปิดเผย 

 
 

 



7 
 

ปฏิทินประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2562 
 

วัน เดือน ป ี รายการ 
6 พฤศจิกายน 2562 ช้ีแจงทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
 กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา

และผู้รับการประเมิน 
 ช้ีแจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน 
7 พฤศจิกายน 2562  
ถึง 31 มีนาคม 2563 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน 
ตามองค์ประกอบของการประเมินท้ัง 2 ตอน และจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
ตามเกณฑ์การประเมิน  
ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   
ตอนท่ี 2 การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษาแนะนำผู้รับการประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนา 
เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้ผลการปฏิบัติงาน
ประสพผลสำเร็จตามข้อตกลง 

1 - 20 มีนาคม 2563  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการประเมินตนเองตาม
แบบประเมินท่ี ก.ค.ศ. กำหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานแฟ้มสะสม
ผลงานท่ีมีอยู่จริง  

17 – 20 มีนาคม 2563 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดแสดงเอกสารหลักฐานแฟ้ม
สะสมผลงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้บังคับบัญชา 

23 – 25 มีนาคม 2562 ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 1  
(1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) 

26  มีนาคม 2563  ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
30 มีนาคม 2563 - ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มี

ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน  
- นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการเล่ือนเงินเดือน 
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ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนอุเทนพัฒนา 

1. ผู้รับการประเมินทุกคนเขียน “รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติตน 

ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” โดยใช้ผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดผล 

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

และจัดทำเอกสารหลักฐานอ้างอิง  ร่องรอยท่ีสะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการประเมิน 
ใหเ้ห็นภาพชัดเจนท่ีสุด (เท่าท่ีตนเห็นสมควร) แล้วจัดวางไว้รับการประเมินท่ีห้องกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ของตน 

2. ผู้รับการประเมินทุกคนประเมินตนเองตามแบบประเมินท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
3. ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  70 คะแนน 

ท่ี รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

ผู้ประเมิน 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 45 1. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 10 1. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
3. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้นักเรียน  
4. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 

10 1. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 5 1. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
2. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
4. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้นักเรียน 
5. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 คะแนนรวม 70  
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ตอนที่ 2  การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 30 คะแนน 
ท่ี รายการประเมิน คะแนน

เต็ม 
ผู้ประเมิน 

1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษา
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าท่ี
ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน ์

5 1) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
4) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

2 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
นโยบาย และคำส่ังของ
ผู้บังคับบัญชา 

5 

3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา 
และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 

5 

4 การมีจิตสำนึกท่ีดี มุ่งบริการต่อ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

5 

5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5 

6 การรักษาภาพลักษณ์และความ
สามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 

5 

 คะแนนรวม 30  
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ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ตอนท่ี 1 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(70 คะแนน) 

 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน ร่องรอย 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  45  คะแนน 
1.1 การสร้างหรือการพัฒนา
หลักสูตร 

ระดับ 5   มีการบันทึกผลการใช้หลักสูตร เพื่อ
นำผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1. เอกสารการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด 
2. รายวิชาท่ีสอน 
3. หน่วยการเรียนรู ้
4. หลักฐานการประเมินผล
การใช้หลักสูตร 
5. หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมท่ี
เกี่ยวข้อง 

ระดับ 4  มีการนำไปใช้กับผู้เรียนและบริบท
ของสถานศึกษาได้เหมาะสม 
ระดับ 3  มีหน่วยการเรียนรู้ โดยครอบคลุม
เนื้อหาของหลักสูตร 
ระดับ 2  มีการทำมาตรฐานรายวิชาหรือ
คำอธิบายรายวิชา 
ระดับ 1  มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 

1.2 การจัดการเรียนรู้   
1.2.1การออกแบบหน่วย 
การเรียนรู ้

ระดับ 5   มีการประเมินผลการใช้หน่วยการ
เรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุง 

1. หน่วยการเรียนรู้ของ
รายวิชาท่ีสอน 
2. หลักฐานการประเมินผล
การใช้หน่วยการเรียนรู้ 
3. หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมท่ี
เกี่ยวข้อง 

ระดับ 4  มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 
ระดับ 3  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีวิธีการปฏิบัติ
ท่ีหลากหลาย 
ระดับ 2  มีหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา/ ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน 
ระดับ 1  มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับรายวิชา 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน ร่องรอย 
1.2.2 การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับ 5   มีบันทึกหลังการสอนและนำผลมา
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้

1. เอกสารการวิเคราะห์
ผู้เรียน 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. หลักฐานการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้และบันทึกผล
หลังสอน 
4. หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
ระดับ 3  มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมี
องค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบท่ีสถานศึกษา
หรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง 
ระดับ 2  มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และผู้เรียน 
ระดับ 1  มีกระบวนการวิเคราะห์ และการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับ 5   มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน ร่องรอย 
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
1.2.4.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

ระดับ 5   ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70                    
ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด** 

1.เอกสารหลักฐานแสดงผล
การเรียนของนักเรียน
รายวิชาท่ีสอน (ปพ.5) 
2. รายงานการใช้หลักสูตร 
3. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่ต่ำกว่า 2.5 

ระดับ 4  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65                                 
ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
ระดับ 3  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60                       
ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
ระดับ 2  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55                 
ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
ระดับ 1  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50                        
ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.2.4.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับ 5  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90                            
ในรายวิชาท่ีสอนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.เอกสารหลักฐานการจัด
กิจกรรม 
2. แบบประเมินคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลาง 
3. แบบ ปพ.5 
4. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่ต่ำกว่า 2 

ระดับ 4  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85                     
ในรายวิชาท่ีสอนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
ระดับ 3  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                     
ในรายวิชาท่ีสอนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
ระดับ 2  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75                         
ในรายวิชาท่ีสอนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
ระดับ 1  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70                 
ในรายวิชาท่ีสอนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน ร่องรอย 
1.3 การสร้างหรือพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

ระดับ 5  มีการประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ แล้ว
นำผลการประเมินมาปรับปรุง 

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

ระดับ 4  มีการสร้างหรือจัดทำส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
ระดับ 3  มีการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ท่ีนำมาใช้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียน  
ระดับ 2  มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ท่ีคัดเลือกแล้วมา
ใช้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 1  มีการพิจารณาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

1.4 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้

ระดับ 5  มีการนำผลการประเมินผลเครื่องมือ
การวัด และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
เครื่องมือและพัฒนาผู้เรียน 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 
2. เอกสารหลักฐานการ
ประเมินตามสภาพจริง 
3. เอกสารหลักฐานการใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
4. เอกสารหลักฐาน 
การสร้าง การประเมิน   
การปรับปรุง และการ
พัฒนาเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล 
5. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4  มีการประเมินผลเครื่องมือวัดผล   
และประเมินผล 
ระดับ 3  มีการใช้เครื่องมือวัดผล 
และประเมินผล 
ระดับ 2  มีการออกแบบเครื่องมือวัดผล    
และประเมินผลไปใช้ประเมินตามสภาพจริง 
ระดับ 1  มีการกำหนดเครื่องมือวัดผล    
และประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน ร่องรอย 
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหา  
หรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผล 
ต่อคุณภาพผู้เรียน 

ระดับ 5  มีการรายงานและเผยแพร่ 
 

1. เอกสารหลักฐาน
การศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหาหรือความ
ต้องการพัฒนาการเรียนรู ้
2. เอกสารหลักฐานการ
ดำเนินการวิจัยฯ 
3. หลักฐานแสดงผลการ
ดำเนินการวิจัย 
  

ระดับ 4  มีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้               
ท่ีกำหนดและมีการสรุปผลการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ระดับ 3  มีการดำเนินการแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
และบริบทของสถานศึกษา 
ระดับ 2  มีการออกแบบการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ระดับ 1  มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน  10  คะแนน 
2.1 การบริหารจัดการช้ัน
เรียน และการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

ระดับ 5  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  
ต้องเสริมแรงให้ผู้เรียน มีความมั่นใจในการ
พัฒนาตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจ และมี
ระบบสารสนเทศ และเอกสารประจำช้ันเรียน
หรือประจำวิชา การเข้าถึงและการใช้ระบบ 
สามารถใช้เป็นแบบอย่างท่ีดีหรืออ้างอิงได้ 

1. สภาพห้องเรียน 
2. ป้ายแสดงนิทรรศการ 
ป้ายนิเทศ ป้ายแสดงผลงาน
ผู้เรียน ส่ืออุปกรณ์อื่นๆ 
3. ข้อมูลเพื่อจัดทำ
สารสนเทศ 
4. สารสนเทศและเอกสาร
ประจำช้ันเรียนหรือประจำ
วิชา 
5. หลักฐานการใช้ในการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
6. เอกสารหลักฐานแสดง
การให้คำปรึกษา การจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศใน
สถานศึกษา 
7. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระดับ 4  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  
ต้องให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการให้
คำปรึกษา การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  
และเอกสารประจำช้ันเรียนหรือประจำวิชาใน
สถานศึกษา 

 ระดับ 3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  
ต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด 
มีทักษะชีวิตการทำงานและมีการเข้าถึง  
และใช้ระบบสารสนเทศ และเอกสารประจำ 
ช้ันเรียนหรือประจำวิชาในการเสริมสร้าง 
และพัฒนาผู้เรียน 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน ร่องรอย 
 ระดับ 2  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  

โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมี
ความสุข และมีการดูแลและบริหารจัดการ 
สารสนเทศ และเอกสารประจำช้ันเรียน 
หรือประจำวิชาให้ถูกต้องและทันสมัย 

 

 ระดับ 1  มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ
สารสนเทศ และเอกสารประจำช้ันเรียน 
หรือประจำวิชา 

 

2.2 การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับ 5  มีผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน
เห็นได้อย่างชัดเจน 

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

ระดับ 4  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 
และหลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ระดับ 3  มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับปัญหาหรือความ
ต้องการจำเป็นท่ีจะต้องดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับ 2  มีการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ 
ระดับ 1  มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้เรียน 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  10  คะแนน 
3.1 การพัฒนาตนเอง ระดับ 5มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ

เครือข่ายวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

1. แฟ้มเอกสารหลักฐาน
การพัฒนาตนเอง 
2. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง ระดับ 4  มีการนำความรู้ ทักษะท่ีได้จากการ

พัฒนาตนเองมาพฒันานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ระดับ 3  มีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
ตนเอง 
ระดับ 2  แผนพัฒนาตนเองมีความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา หรือส่วน
ราชการโดยความเห็นชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ระดับ 1  มีแผนพัฒนาตนเองท่ีสอดคล้องกับ
ความรู้  คามสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ
ของตนเองและสภาพปัญหา หรือความต้องการ
จำเป็นในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ ระดับ 5  มีการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
แบบยั่งยืน 

1. เอกสารหลักฐานแสดง
การเข้าร่วมและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
2. นวัตกรรมจากการเข้า
ร่วมในชุมชนการเรียนรู ้
3. เอกสารหลักฐานการนำ
นวัตกรรมมาจัดการเรียนรู ้
4. เอกสารหลักฐานแสดง
การสร้างเครือข่ายชุมชน
การเรียนรู ้
5.หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4  มีการนำนวัตกรรมจากการเข้าร่วม 
ในชุมชนการเรียนรู้มาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
ระดับ 3  มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 
ระดับ 2  มีการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรม
ทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระดับ 1  มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู 
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4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  5  คะแนน 
 ระดับ 5  มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย สามารถใช้เป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 
1. เอกสารหลักฐานการ
มอบหมายงาน 
2. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
3. เอกสารหลักฐานแสดง
เทคโนโลยีท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
4. เอกสารหลักฐานการ
ดำเนินงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
5. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระดับ 4  มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  มีกระบวนงานท่ีโปร่งใส  
และสามารถตรวจสอบได้ 

 ระดับ 3  มีผลปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
ได้ผลดี  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 

 ระดับ 2  มีผลปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
มีความถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 

 ระดับ 1  มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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ตอนท่ี 2 
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(30 คะแนน) 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน ร่องรอย 
1. มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต รักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
ไม่อาศัยหรือยินยอม
ให้ผู้อื่นใช้อำนาจและ
หน้าท่ีของตนเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ 

ระดับ 5  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตรักษาผลประโยชนของ
ทางราชการไมมีผลประโยชนทับซอนไดรับการยกยองชมเชยและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 

1. เอกสารหลักฐาน
แสดงถึงการมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
2. เกียรติบัตรท่ีได้รับการ
ยกย่องชมเชย 
3. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตรักษาผลประโยชนของ
ทางราชการไมมีผลประโยชนทับซอนและไดรับการยกยองชมเชย 
ระดับ 3  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตรักษาผลประโยชนของ
ทางราชการ 
ระดับ 2  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
ระดับ 1  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 

2. การปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบาย และคำส่ัง
ของผู้บังคับบัญชา 

ระดับ 5  มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา  
มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมเปนแบบ 
อยางท่ีดีและเป็นผู้นำในการเสริมสร้างพัฒนาผูอื่นในดานนี้ 

1. เอกสารหลักฐาน
แสดงการมีวินัยในตนเอง 
และปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย นโยบาย  
และคำส่ังของ
ผู้บังคับบัญชา 
2. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4  มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา  
มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมเป็น
แบบอย่างท่ีดีและมีสวนรวมในการเสริมสร้างพัฒนาผูอื่นในด้านนี้ 
ระดับ 3  มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา  
มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมเปน 
แบบอยางท่ีดี 

 ระดับ 2  มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา 
มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม 

 

ระดับ 1  ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 
ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม 

3. มีความวิริยะ 
อุตสาหะ  

ระดับ 5  ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดสําเร็จ
และอุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง  ได้รับการยกย่องชมเชย  

1. เอกสารหลักฐาน
แสดงถึงการมีความวิริยะ 
อุตสาหะ  ระดับ 4  ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดสําเร็จ

และอุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง 
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ตรงต่อเวลา และ
อุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการ 

ระดับ 3  ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายได
สำเร็จและอุทิศเวลา 

ตรงต่อเวลา และอุทิศ
เวลาให้แก่ทางราชการ 
2. เกียรติบัตรท่ีได้รับการ 
ยกย่องชมเชย 
3. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 2  ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงาน 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ระดับ 1  ปฏิบัติงานตามปกติ 

 

4. การมีจิตสำนึกท่ี
ดี  
มุ่งบริการต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

ระดับ 5  เอาใจใส ถ่ายทอดความรู้  หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังส่ิงตอบแทน ไม่เลือกปฏิบัติ  
เกิดผลดีต่องานในหน้าท่ี ให้ความร่วมมือกับประชาชน ชุมชน  และ
ไดรับการยกย่องโดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง  

1. เอกสารหลักฐาน
แสดงถึงการมีจิตสำนึกท่ี
ดี  
มุ่งบริการต่อ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
2. เกียรติบัตรท่ีได้รับ        
การยกย่องชมเชย 
3. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4  เอาใจใส ถ่ายทอดความรู้  หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังส่ิงตอบแทน เกิดผลดีต่องาน 
ในหน้าท่ี  ให้ความร่วมมือกับประชาชน ชุมชน 
ระดับ 3  เอาใจใส ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังส่ิงตอบแทน เกิดผลดีต่องานในหน้าท่ี 
และไดรับการยกย่อง 
ระดับ 2  เอาใจใสถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู
โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังส่ิงตอบแทนและเกิดผลดีต่องานในหน้าท่ี 
ระดับ 1  เอาใจใส ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู
โดยไม่บิดเบือน  ปิดบัง หวังส่ิงตอบแทน 

 

5. การรักษาคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ระดับ 5  เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้นำในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม ไม่
กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มเป้าหมาผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน 
ไดรับการยกยองชมเชยจากคุรุสภาองคกรภายนอก หน่วยงานอื่น 
หรือหนวยงานท่ีสูงกวาระดับจังหวัด /เขตพื้นท่ีการศึกษา 

1. เอกสารหลักฐาน
แสดงถึงการรักษา
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2. เกียรติบัตรท่ีได้รับ        
การยกย่องชมเชย 
3. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับคุณภาพ 4  เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้นำในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม  
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ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ
ผู้ร่วมงาน  ไดรับการยกยองชมเชยจากหน่วยงาน ระดับจังหวัด/
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 3  เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้นำในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม ไม่
กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน   
ระดับคุณภาพ 2  ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ระดับคุณภาพ 1  ไมเคยถูกตักเตือนกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

 

6. การรักษา
ภาพลักษณ์และความ
สามัคคีในองค์กร 
ชุมชน และสังคม 

ระดับ 5  มีน้ำใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่นและ
ประสบความสำเร็จจนไดรับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองคกร 
ท่ีเกี่ยวของเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามขององค์กร สังคม สถานศึกษา รวมถึงกิจกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อมและประโยชน์สาธารณะ 

1. เอกสารหลักฐาน
แสดงถึงการมีการรักษา
ภาพลักษณ์และความ
สามัคคีในองค์กร ชุมชน 
และสังคม 
2. เกียรติบัตรท่ีได้รับ        
การยกย่องชมเชย 
3. หลักฐานและร่องรอย
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 4  มีน้ำใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่นและ
ประสบความสำเร็จเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขององค์กร สังคม สถานศึกษา 
รวมถึงกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและประโยชน์สาธารณะ 
ระดับ 3  มีน้ำใจ เสียสละทํางานรวมกับผูอื่นได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความสําเร็จ 
ระดับ 2  ทํางานรวมกับผูอื่นไดอย่างราบรื่น และประสบ
ความสําเร็จ 
ระดับ 1  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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นิยามศัพท์ 
 

1. การสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำ
คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 

 2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง  การจัดทำและหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้                   
ท่ีสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่น  มีกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการปฏิบัติ โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ                      
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ 

 3. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ เป็นการเตรียมการสอน หรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ  
และเป็นลายลักษณ์อักษร 

แผนการสอนรายบุคคล หมายถึง  การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้หรือการบำบัด 
ฟื้นฟู เป็นการเตรียมการสอน หรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบำบดัฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง  วิธกีารจัดการเรียนรู้ท่ีแยบยล โดยใช้เครื่องมือ 
รูปแบบ  เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้) 

 5.คุณภาพผู้เรียน หมายถึง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทำให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ 
คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะท่ีสำคัญ  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 6. การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
หมายถึง การเลือก  คัดสรร ใช้ สร้างและพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้  
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 7. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  หมายถึง กระบวนการท่ีได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ      
ท่ีเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้  เพื่อปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและพัฒนาการ                 
ของผู้เรียน ท่ีสะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 8. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  หมายถึงกระบวนการแก้ปัญหาหรือพฒันาการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

9. การบริหารจัดการช้ันเรียนหมายถึง การจัดกิจกรรมส่ิงอำนวยความสะดวก จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ท่ีส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และเป็นผู้
เสริมแรง ช้ีแนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษา แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์  ปฏิบัติ และค้นพบคำตอบด้วยตนเอง 

10. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนหมายถึง  การรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สังเคราะห์  
จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมี
ความสุข  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด  มีทักษะชีวิต และทักษะการทำงาน  อบรมบ่มนิสัย 
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยมท่ีดีงาม  ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

11. การพัฒนาตนเอง  หมายถึง  กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมี
แผนพัฒนาตนเอง และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการประชุมทางวิชาการ อบรม 
สัมมนา ศึกษาเอกสารทางวิชาการ ศึกษา  ค้นคว้าจากส่ือ วิธีการอื่นๆ  หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ   

 12. การพัฒนาวิชาชีพหมายถึง  กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัในสถานศึกษา  หรือระดับเครือข่าย แล้วประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพเป็นเอกสารทางวิชาการเช่น แบบฝึกประสบการณ์ , แบบฝึกทักษะ , บทความทางวิชาการ 

 13. งานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายหมายถึง  งานอื่นใดท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากงานในหน้าท่ี เช่น การปฏิบัติงานสนับสนุนในกลุ่มบริหาร  การอยู่เวรประจำวัน   
การอยู่เวร – ยาม ฯลฯ  
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**ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนอุเทนพัฒนา** 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่า
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 85 ดีเลิศ 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
86 ดีเลิศ 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 86 ดีเลิศ 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 74 ดี 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 ดี 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีเลิศต่องานอาชีพ 86 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเลิศตามท่ีสถานศึกษากำหนด 86 ดีเลิศ 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 86 ดีเลิศ 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 86 ดีเลิศ 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 87 ดีเลิศ 
 ค่าเป้าหมายของมาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 86 ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85 ดีเลิศ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
86 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 86 ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
86 ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

84 ดีเลิศ 

 ค่าเป้าหมายของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่า
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ   
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
86 ดีเลิศ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ 86 ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 86 ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 86 ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
86 ดีเลิศ 

 ค่าเป้าหมายของมาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

ดีเลิศ 

 ค่าเป้าหมายรวม ดีเลิศ 
 
 

 
 
 
 
 


