
 

แบบประเมิน หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
 

 

 
 

 
 
 
 

โรงเรียนท่าแรศ่ึกษา ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 

ต าแหน่งข้าราชการครูสายงานการสอน  ปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ต าบลท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

รวมคะแนนทั้งหมด  220  คะแนน 
 

ที ่ รายการประเมิน เต็ม หมายเหตุ 
1 คุณลักษณะของการปฏิบัติงาน   

1.1  ความยั่งยืนในการปฏิบัติงาน 
1.2  การปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน 
1.3  การเข้าร่วมประชุม 

(40) 
10 
20 
10 

 

2 การให้บริการสาธารณะ 
2.1  การให้บริการชุมชน 
2.2  การให้บริการในโรงเรียน 

(30) 
10 
20 

 

3 ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน (20)  
4 การจัดและพัฒนาองค์กร (ห้องเรียน) 

4.1  การพัฒนาห้องเรียน 
(20) 
20 

 

5 อาคารสถานที่บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
5.1  การให้ความร่วมมือ 

(30) 
30 

 

6 ปริมาณงาน 
6.1  การปฏิบัติงานอ่ืน (งานพิเศษส่งเสริมการเรียนการสอน) 

6.2  การปฏิบตัิหน้าที่เวรยามกลางคืนและเวรวันหยุดราชการ 

(80) 
50 
30 

 

 รวม 220  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เกณฑ์การให้... 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 

 

ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/ 

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
1.คุณลักษณะของการปฏิบัติงาน 
1.1 ความยั่งยืนในการปฏบิัติงาน 
 

1) มีความช านาญงานในหน้าท่ี 4 ปีข้ึนไป 
2) มีความช านาญงานในหน้าท่ี 3 ปีขึ้นไป 
3) มีความช านาญงานในหน้าท่ี 2 ปีข้ึนไป 
4) มีความช านาญงานในหน้าท่ี 1 ปีข้ึนไป 
5) มีความช านาญงานน้อยกว่า 0 ปี 

10 
7 
4 
1 
0 

-ค าสั่งการปฏิบตัิงาน 
-ข้อมูลจากฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 

1.2ปฏิบัติตามนโยบายของ
โรงเรียน  การร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน(คะแนนเต็ม 20) 
 

1)ร่วมกิจกรรมตามโครงการและนโยบายเร่งด่วนของโรงเรยีน  
50% 
2)ร่วมกิจกรรมตามโครงการและนโยบายเร่งด่วนของโรงเรยีน  
80% 
3)ร่วมกิจกรรมตามโครงการและนโยบายเร่งด่วนของโรงเรยีน  
100% 

16 
 

18 
 

20 

-ค าสั่งการปฏิบตัิงาน 
-บันทึกการปฏิบัติงาน 
-สังเกตเอกสารอื่น 

1.3การเข้าร่วมประชุม           
(คะแนนเต็ม10) 

1)เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ครบทุกครัง้ 
2)เข้าร่วมประชุมทุกครั้งแต่ไม่เตม็เวลา 
3)เข้าร่วมประชุมทุกครั้งเตม็เวลา 
4)เข้าร่วมประชุมทุกครั้งเตม็เวลาและเสนอข้อคิดเห็นในการ
ประชุม 

4 
6 
8 
10 

-บันทึกการประชุม 
-การปฏิบัติงานจริง 

2.การให้บริการสาธารณะ 
2.1การให้บริการชุมชน 
(คะแนนเต็ม10) 

1)ไม่บริการถา้ไมม่ีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
2)ยินดีบริการแต่ต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
3)ยินดีบริการแม้ว่าจะมหีนังสือเปน็ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็
จะประสานผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการต่อไป 

0 
8 
10 
 

ข้อมูลจาก 
-แต่ละฝ่าย 
-สังเกต 
-การปฏิบัติงานจริง 

2.2 การให้บริการในโรงเรียน  
(คะแนนเต็ม 20) 

1) ไม่บริการถ้าไมม่ีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
2) ยินดีบริการแตต่้องมีหนังสือเปน็ลายลักษณ์อักษร 
3) ยินดีบริการแม้ว่าจะมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็
จะประสานผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการต่อไป 

16 
18 
 

20 

ข้อมูลจาก 
- แต่ละฝา่ย 
- สังเกต 
- การปฏิบัติงานจริง 

3. ความร่วมมือในการจัด        
กิจกรรมของโรงเรียนกับ           
ชุมชน (คะแนนเต็ม 20 ) 

1) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเลย 
2) ร่วมกิจกรรม  1 – 2  ครั้ง 
3) ร่วมกิจกรรม  3 – 4  ครั้ง 
4) ร่วมกิจกรรม  5   ครั้งข้ึนไป 

0 
16 
18 
20 

ข้อมูลจาก 
- แต่ละฝา่ย 
- ผู้เข้ารับการประเมิน 
- การปฏิบัติงาน 

4. การจัดและพัฒนาองค์กร 
4.1 การพัฒนาห้องเรียน 
(คะแนนเต็ม20) 

1) ไม่มีการจดับรรยากาศในช้ันเรยีนเลย 
2) มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนครบ  5  รายการ 
3) มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนครบ  8  รายการ 
4) มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนครบ 12 รายการ 
5) มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนครบ 15 รายการ 
6) มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนครบ 18 รายการขึ้นไป 

0 
12 
14 
16 
18 
20 

ข้อมูลจาก 
- ข้อมูลประเมินความ
สะอาด  การปฏิบัติงาน
จริง 
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ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/ 

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
5. อาคารสถานที่บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม 
5.1 ความร่วมมือในการจัด 
กิจกรรม  5  ส. 
  1. มีความร่มรื่น 
  2. มีการตกแต่งบริเวณให้สวยงาม 
  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
  4. มีบรรยากาศทีส่นับสนุน
ส่งเสริมทางวิชาการ 
(คะแนนเต็ม30 ) 

1) ไม่มีการด าเนินการ 
2) บริเวณรับผิดชอบสะอาด และมีบรรยากาศที่ท าจัดท า 1 
เรื่อง 
3) บริเวณรับผิดชอบสะอาด และมีบรรยากาศที่ท าจัดท า 2 
เรื่อง 
4) บริเวณรับผิดชอบสะอาด และมีบรรยากาศที่ท าจัดท า 3 
เรื่อง 
5) บริเวณรับผิดชอบสะอาด และมีบรรยากาศที่ท าจัดท า 4 
เรื่อง 
 

0 
15 
20 
25 
30 

แบบประเมิน 
- จากกรรมการนักเรยีน 
- การปฏิบัติงานจริง 

6. ปริมาณงาน 
6.1 การปฏิบัติงานอื่น (งานพิเศษ
ส่งเสริมการเรียนการสอน คือ 
รักษาการรองผู้อ านวยการหัวหน้า
ฝ่ายฯ   หัวหน้ากลุ่มสาระ และ
งานอื่นๆ (คะแนนเตม็ 50) 

1) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย  
2) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายและได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้า 
กลุ่มสาระ ,  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
3) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย และได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้า 
ฝ่ายฯ 
4) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย และได้รับแต่งตั้งรักษาการรอง
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

20 
30 

 
40 
 

50 

- ค าสั่งมอบหมาย
งานของโรงเรียน 

6.2  การปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
กลางคืนและเวรวันหยุดราชการ 
(คะแนนเต็ม  30) 
 

1) ไมม่าปฏิบตัิหน้าที่เลย หรือมากกว่าร้อยละ 21 ข้ึนไป 
2) ไมม่าปฏิบตัิหน้าที่มากกว่าร้อยละ 16-20 
3) ไมม่าปฏิบตัิหน้าที่ร้อยละ 11-15 
4) ไมม่าปฏิบตัิหน้าที่ร้อยละ 6-10 
5) ไมม่าปฏิบตัิหน้าที่ร้อยละ 1-5 
6) มาปฏิบตัิหน้าที่ครบทุกครั้ง 

0 
10 
15 
20 
25 
30 

ข้อมูลจาก 
-ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-ผู้ตรวจเวร 
-การปฏิบัติงานจริง 
-หลักฐานอื่น  

7. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน  
(คะแนนเต็ม 50 ) 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
ระดับคะแนนความพึงพอใจและความหมาย 
- ๕ หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานมากที่สุด 
- ๔ หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานมาก 
- ๓ หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานปานกลาง 
- ๒ หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานน้อย 
- ๑ หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด 

คะแนน
ที่ได้ คูณ
ด้วย 3 

หารด้วย 
50 

ข้อมูลจาก 
- คณะกรรมการ

สถานศึกษาฯ 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 

ต าแหน่งข้าราชการครูสายงานการสอน  ปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ต าบลท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

รวมคะแนนทั้งหมด  415  คะแนน 
 

ที ่ รายการประเมิน เต็ม หมายเหต ุ

1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน   
   1.1 การรักษาระเบียบวินัย 

1.1.1  การปฏิบตัิหน้าที่เวรประจ าวัน 
1.1.2  การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
1.1.3  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาใหน้ักเรียนมีวินัย คณุธรรม จริยธรรม 

   1.2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.2.1กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 
1.2.2  การสรุปคัดกรองนักเรียน EQ,SDQ ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
1.2.3  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบคุคล  คือ  1.ปพ.6  2. ปพ.8    
        3. SDQ  4. EQ   5. แยกกลุ่มปัญหาด้านต่าง ๆ                  

      1.2.4  การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรยีนประจ าสปัดาห์ 
      1.2.5  การดูแลนักเรียนในช้ันเรียน นักเรยีนโดดเรียน/หนีเรยีน 
   1.3 การก ากับ  ติดตามพฤติกรรมนักเรยีน 
   1.4 การบันทึกการปฏิบตัิหน้าทีป่ระจ าวัน   การปฏบิัติหน้าที่ประจ า 
   1.5 การเข้าร่วมกจิกรรมเคารพธงชาติ 

(310) 
(80) 
30 
30 
20 

(230) 
30 
20 
20 
 

  50 
30 

(20) 
(30) 
(30) 

 

2 การประเมินผลการปฏิบตัิงานจากคณะกรรมการนักเรียน 30  

3 การด าเนินโครงการ “โรงเรยีนสีขาว” 75  

 รวม 415  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เกณฑ์การให้... 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน 
 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 

 

ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
1. คุณลักษณะการปฏิบัติงาน   
1.1 การรักษาระเบียบวินัย 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 
1.1.1 การปฏิบตัิหน้าที่เวร
ประจ าวัน  (คะแนนเต็ม  30) 

1) ไม่ปฏิบัติเลย 
2) ปฏิบัติหนา้ที่ไมเ่กิน  20 % 
3) ปฏิบัติหนา้ที่  20 – 49 % 
4) ปฏิบัติหนา้ที่  50 -  69 % 
5) ปฏิบัติหนา้ที่  70 – 89% 
6) ปฏิบัติหนา้ที่  90 %  ขึ้นไป 

0 
10 
15 
20 
25 
30 

ข้อมูลจาก 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- หัวหน้าเวรประจ าวัน 
- การปฏิบัติงานจริง 
- หลักฐานอื่น ๆ 

1.1.2 การเข้าร่วมกิจกรรม
หน้าเสาธง (คะแนนเต็ม 30) 

1) เข้าร่วมกจิกรรมและตรวจเช็คจ านวนนักเรียนด้วยตนเอง ส่ง
สมุดเช็คจ านวนนักเรยีน ไมเ่กิน  20 % 
2) เข้าร่วมกจิกรรมและตรวจเช็คจ านวนนักเรียนด้วยตนเอง  
ส่งสมดุเช็คจ านวนนักเรียน  20 – 49 % 
3) เข้าร่วมกจิกรรมและตรวจเช็คจ านวนนักเรียนด้วยตนเอง  
ส่งสมดุเช็คจ านวนนักเรียน  50 -  69 % 
4) เข้าร่วมกจิกรรมและตรวจเช็คจ านวนนักเรียนด้วยตนเอง  
ส่งสมดุเช็คจ านวนนักเรียน  70 – 89% 
 5) เข้าร่วมกิจกรรมและตรวจเช็คจ านวนนักเรียนด้วยตนเอง  
ส่งสมดุเช็คจ านวนนักเรียน  90 %  ขึ้นไป 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

ข้อมูลจาก 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- การปฏิบัติงานจริง 
- หลักฐานอื่นๆ  

1.1.3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้
นักเรียนมีวินัย คณุธรรมและ
จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ 1.สวด
มนต์   2.ไหว้พระ   3.แผ่เมตตา  
4.นั่งสมาธิ  5.อบรมบ่มนสิัย6.
กิจกรรม 5 ส.  7. โฮมรมู 
( คะแนนเต็ม  20 ) 

1) มีกิจกรรมโฮมรูมต่ ากว่า 20 % อบรมบ่มนิสยั 
2) มีกิจกรรมโฮมรูม 20- 39% อบรม  ไหว้พระ 
3) มีกิจกรรมโฮมรูม 40- 69% อบรม  ไหว้พระ  สวดมนต์  น่ัง
สมาธ ิ
4) มีกิจกรรมโฮมรูม70- 89% อบรม  ไหว้พระ  สวดมนต์  น่ัง
สมาธิ  แผ่เมตตา 
5) มีกิจกรรมโฮมรูม90% ขึ้นไป  อบรม  ไหว้พระ  สวดมนต์  
นั่งสมาธิ  แผ่เมตตา กิจกรรม  5 ส. 

10 
13 
15 
 

18 
 

20 
 

ข้อมูลจาก 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- สมุดบันทึกกิจกรรม
โฮมรูม 
- การปฏิบัติงานจริง 
- หลักฐานอื่นๆ 

1.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)      

1.2.1 การเยีย่มบ้าน นักเรียน
ใน 1 ภาคเรียน (คะแนนเต็ม  
30) 

1) ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนต่ ากว่า 20  % 
2) ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  20 – 39% 
3) ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  40 – 59% 
4) ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน   60 – 89% 
5) ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน90  %  ขึ้นไป 
6) ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน 

5 
10 
15 
20 
25 
30 

ข้อมูลจาก 
- บันทึกการออกเยี่ยม
บ้านนักเรียน/พบ
ผู้ปกครอง 
- การออกเยี่ยมบ้าน 
- การปฏิบัติงานจริง 

1.2.2 การสรุปคัดกรองนักเรียนEQ 
, SDQ , ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

1) ไม่ส่งรายงานการคัดกรองนักเรยีน 
2) ส่งรายงานการคัดกรองนักเรียนแต่แบ่งกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  
กลุ่มมีปญัหา  ไมเ่สร็จ 
3) ส่งรายงานการคัดกรองนักเรียนมี EQ  , SDQ และบันทึก
ข้อมูลเรยีบร้อยครบทุกรายการ 

0 
10 

 
20 

ข้อมูลจาก 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- การปฏิบัติงานจริง 
- หลักฐานอื่นๆ 
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ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
1.2.3 การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล  คือ คือ  1.ปพ.6  2. 
ปพ.8  3. SDQ    4. EQ   5.แยก
กลุ่มปัญหาด้านต่าง ๆ  
(คะแนนเต็ม 20) 

1) มี    1   รายการ         
2) มี    2   รายการ  
3) มี    3   รายการ 
4) มี    4   รายการ 
5) มี    5   รายการ และบันทึกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย 

10 
14 
16 
18 
20 

ข้อมูลจาก 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- บันทึกการท างาน 
- การปฏิบัติงานจริง 
- หลักฐานอื่นๆ 

1.2.4 การเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมนักเรียน  
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

1) ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเลย 
2) เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย 1 ครั้ง แต่เยี่ยมคา่ยไม่เกิน 12 
ช่ัวโมง หรือไม่พักค้างคืน 
3) เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย 2 ครั้ง แต่ไม่เคยพักค้างคืน 
4) เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย 3 ครั้ง และพักค้างคืนทุกครั้ง 
5) เข้าร่วมกจิกรรมเข้าค่าย 4 ครั้งขึ้นไป และพักค้างคืนทุกครั้ง 

0 
15 
 

25 
35 
50 

ข้อมูลจาก 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- บันทึกรายงานสรุปการ
เข้าค่ายอบรม 
- หลักฐานอื่นๆ 

1.2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

1) ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเลย 
2) เข้าร่วมกิจกรรม 5 ครั้งข้ึนไป 
3) เข้าร่วมกิจกรรม 10 ครั้งข้ึนไป 
4) เข้าร่วมกิจกรรม15 ครั้งข้ึนไป 
5) เข้าร่วมกจิกรรมครบทุกครั้ง 

0 
10 
25 
35 
50 

ข้อมูลจาก 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- บันทึกรายงานสรุปการ
อบรมคุณธรรมฯ 
- หลักฐานอื่นๆ 

1.2.6 การก ากับ ดูแล นักเรียนใน
ช้ันเรียน นักเรียนโดดเรยีนหนีเรยีน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

1)  รายงานต่ ากว่า  50% 
2)  รายงาน50 – 59 % 
3)  รายงาน60 – 79 % 
4)  รายงาน80 – 89 % 
5)  รายงาน90 %  ขึ้นไป 

10 
15 
20 
25 
30 

ข้อมูลจาก 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- บันทึกการรายงาน 
- หลักฐานอื่นๆ 

1.3 การก ากับ ติดตามพฤติกรรม
นักเรียน (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
 

1) ก ากับ  ติดตาม รายงานผล    50% 
2) ก ากับ  ติดตาม รายงานผล   50 – 59 % 
3) ก ากับ  ติดตาม รายงานผล   60 – 79 % 
4) ก ากับ  ติดตาม รายงานผล   80 – 89 % 
5) ก ากับ  ติดตาม รายงานผล   90 %  ขึ้นไป 

10 
14 
16 
18 
20 

ข้อมูลจาก 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- บันทึกการรายงานสรุป 
- หลักฐานอื่นๆ 

1.4 การบันทึกการปฏิบัติหน้าที่
ประจ าวัน  การปฏิบัติหน้าที่
ประจ า (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 

1) ไม่มีเอกสารหลักฐานการปฏิบตัิงาน 
2) มีการปฏิบัติงานแตไ่มม่ีการบันทึกผล และไมร่ายงานผล 
3) มีการปฏิบัติงานและบันทึกผลเป็นบางครั้ง 
4) มีการปฏิบัติงานและบันทึกผลบางครั้งและส่งบางครั้ง 
5) มีการปฏิบัติงาน บันทึกผลทุกครั้ง แต่ส่งบางครั้ง 
6)  มีการปฏิบัติงาน บันทึกผลทุกครั้ง และส่งทุกครั้ง 

0 
10 
15 
20 
25 
30 

ข้อมูลจาก 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- บันทึกการปฏิบัติ
หน้าท่ีประจ าวัน 
- การปฏิบัติงานจริง 
- หลักฐานอื่นๆ 

1.5 การเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธง
ชาติ 
- ศิษย์ไหว้ครู 
- ตรวจสอบเช็คชื่อน.ร.ท่ีปรึกษา 
- ควบคุมดูแลการเข้าแถว 
 

1) ได้ร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 50 %  
2) ได้ร่วมกิจกรรม 50 – 79 % 
3) ได้ร่วมกิจกรรม 80 – 99 % 
4) ได้ร่วมกิจกรรม 100 % 

0 
10 
20 
30 

 



8 
 

ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
2. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน
จากคณะกรรมการนักเรียน
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจาคณะกรรมการนักเรียน 
ระดับคะแนนความพึงพอใจและความหมาย 
- 5 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานมากที่สุด 
- 4 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานมาก 
- 3 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานปานกลาง 
- 2 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานน้อย 
- 1 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานน้อยทีสุ่ด 

คะแนน
ที่ได้คณู
ด้วย 5 

หารด้วย 
30 

ข้อมูลจาก 
- คณะกรรมการนักเรียน 
 

3. การด าเนินโครงการ  
“โรงเรียนสีขาว” 

1) ไม่ปฏิบัติเลย 
2) ปฏิบัติหนา้ที่ไมเ่กิน  20 % 
3) ปฏิบัติหนา้ที่  20 – 49 % 
4) ปฏิบัติหนา้ที่  50 -  69 % 
5) ปฏิบัติหนา้ที่  70 – 89% 
6) ปฏิบัติหนา้ที่  90 %  ขึ้นไป 

0 
17 
19 
21 
23 
25 

ข้อมูลจาก 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 
- งานโครงการโรงเรียนสี

ขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน... 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (ฝ่ายบริหารวิชาการ) 
ต าแหน่งข้าราชการครูสายงานการสอน  ปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
รวมคะแนนทั้งหมด  665  คะแนน 

 

ที ่ รายการประเมิน เต็ม หมายเหตุ 
 
1 
2 
3 

ก.   ด้านปริมาณ (100  คะแนน) 
จ านวนชั่วโมงสอนวชิาพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม/แนะแนว/ชุมนุม/กจิกรรม 
จ านวนรหัสวิชาท่ีสอน    
จ านวนวิชาท่ีสอน     

(100) 
20 
20 
20 

 

4 จ านวนนักเรียนที่สอน 20  
5 ผลต่างชั่วโมงสอนแทนกบัถูกสอนแทนโดยผู้อื่น 20  
 
1 

ข. ด้านคุณภาพ 
การเตรียมการสอน  
   1.1การวิเคราะห์หลักสตูร   
   1.2 การวิเคราะห์ผูเ้รียน   
   1.3 การจัดท าแผนการเรียนรู้   
   1.4 การเตรยีมแหล่งเรียนรู้หรือการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ/อุปกรณ์    

(540) 
(80) 
10 
10 
50 
10 

 

2 การสอน 
2.1 น าแผนการสอนไปใช้จริง  

   2.2  ใช้วิธีการที่หลากหลายเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2.2 มีการบูรณาการ   

   2.3  มีการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรยีนรู้   
   2.5  มีการจัดท าสื่อ  ICT  ลงในเว็บไซด์   
   2.6  มีการบันทึกผลหลังการสอน   
   2.7  มีการน าปัญหาทีเ่กิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ไปแก้ปัญหาศึกษาวิจัย

และพิจารณา 
   2.8  มีกิจกรรมส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
   2.9  การสอนแทน 
   2.10  ความร่วมมือในการจดักจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2.11  การควบคมุนักเรียนในช้ันเรียน 

(260) 
70 
10 
10 
10 
20 
10 
50 
 

10 
10 
50 
10 

 

3 การวัดผลประเมินผล 
3.1 มีการวัดผลประเมินผลครอบคลุมทุกรายการและตามสภาพจรงิ 
3.2 การรายงานผลและการให้ความร่วมมือ 
3.3 การติดตาม แก้ไข ปรับปรุงผลการเรียน 
3.4 ความรอบรู้และความเรียบร้อยในการท างาน 

(50) 
10 
20 
10 
10 

 
 

4 การปฏิบัติงานด้านการพัฒนางานวิชาการ 
   4.1มีแผนงาน/โครงการพัฒนานักเรียน    
   4.2การพัฒนาตนเองด้านการจดัการเรียนการสอน 

4.3 การสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
   4.4 การปฏิบัติตามปฏิทินงานฝา่ยวิชาการ 
   4.5การปฏิบัตติามนโยบายของโรงเรียน 

4.5.1 การด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐ / โรงเรียนดีประจ าต าบล
สถานศึกษาพอเพียง / โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯลฯ 

       4.5.2 การด าเนินงานตามบนัทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียน    
4.5.3 การประกันคุณภาพการศึกษา      

(100) 
10 
10 
30 
10 
 

10 
 

10 
20 
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ที ่ รายการประเมิน เต็ม หมายเหตุ 
5 
 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดกับนกัเรียน 
   5.1นักเรียนเกดิลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของโรงเรยีน  8  ประการ   
   5.2นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ทีโ่รงเรยีนก าหนด    
   5.3  ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะหรือสมรรถนะที่ส าคญัตามหลกัสูตร   

(50) 
10 
20 
20 

 

6 งานโครงการ ท.รศ.สานฝันปันโอกาส 25  
รวม 665  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เกณฑ์การให้... 



11 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร (ฝ่ายบริหารวิชาการ) 

 

ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
ก ด้านปริมาณ (100 คะแนน) 
1. จ านวนชั่งโมงสอนวิชาพ้ืนฐาน
เพ่ิมเติม /แนะแนว/ชุมนมุ/
กิจกรรม (คะแนนเต็ม 20) 

1) ต่ ากว่า  15  ช่ัวโมง 
2) 15– 19  ช่ัวโมง 
3) 20– 24  ช่ัวโมง 
4) 25  ช่ัวโมงขึ้นไป 

10 
13 
16 
20 

- ตารางสอน 

2. จ านวนรหัสวชิา 
(คะแนนเต็ม 20) 

1) สอน   1   รหัสวิชา 
2) สอน    2 - 3  รหัสวิชา 
3) สอน    4 - 5  รหัสวิชา 
4) สอนตั้งแต ่ 6  รหัสวิชาขึ้นไป 

10 
13 
16 
20 

- ตารางสอน 
- เอกสาร/
หลักฐานอื่น 

3. จ านวนวชิาท่ีสอน 
(คะแนนเต็ม 20) 

1) มีจ านวน ป.พ. 1 – 3  เล่ม 
2) มีจ านวน ป.พ. 4 –  6 เล่ม 
3) มีจ านวน ป.พ.  7 – 9  เล่ม 
4) มีจ านวน ป.พ.  10  เล่มขึ้นไป  

10 
13 
16 
20 

-ป.พ.5 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 
(ลส-นน ชุมนุม 
แนะแนว) 

4. จ านวนนักเรียนที่สอน 
(คะแนนเต็ม 20 ) 

1) สอนนักเรียนน้อยกว่า  260  คน 
2) สอนนักเรียน  340 คน 
3) สอนนักเรียน  420 คน 
4) สอนนักเรียนตั้งแต่  500 คน ขึ้นไป 

10 
13 
16 
20 

-ป.พ.5 
- แบบประเมิน
กิจกรรม 
(ลส-นนชุมนุม 
แนะแนว ลด
เวลาเรียนฯ) 

5. ผลต่างชั่วโมงสอนแทน กับถูก
สอนแทนโดยผู้อื่น 
(คะแนนเต็ม20 ) 

1) ผลต่างติดลบหรือไมเ่คยสอนแทน  
2) ได้ผลต่าง   1 –6   ช่ัวโมง 
3) ได้ผลต่าง  7–12   ช่ัวโมง 
4) ได้ผลต่าง  13–19   ช่ัวโมง 
5) ได้ผลต่างตั้งแต่   20 ช่ัวโมง  ข้ึนไป 

0 
10 
13 
16 
20 

- บันทึกสอน
แทน 
- รายงานสรุป
การจัดสอนแทน 

ก. ด้านคุณภาพ (540 คะแนน) 
1. การเตรียมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ (80 คะแนน) 
   1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร 
(คะแนนเต็ม10 ) 

ด าเนินการตามรายการดังนี ้
1) มีการวิเคราะห์หลักสูตร 
2) จัดท าก าหนดการจดัการเรียนรู ้
3) วิเคราะห์  K  P  A  สอดคล้องกับหลักสตูร 
   3.1  ไม่มีการด าเนินการใด ๆ 
   3.2  มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 
   3.3  มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 และ 2 
   3.4  มีการด าเนินการตามรายการที่ 1 และ 3 
   3.5  มีการด าเนินการครบทุกรายการ 

 
 
 
 
0 
7 
8 
9 
10 

- แผนการ
จัดการเรียนรู ้
- ก าหนดการ
สอน 
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ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
1.2 การวิเคราะหผ์ู้เรียน 

(คะแนนเต็ม 10) 
1) ไม่มีหลักฐาน ร่องรอยการวิเคราะห์ผูเ้รียน 
2) มีการรวบรวมข้อมลูพื้นฐานเกีย่วกับนักเรียนเป็นรายบคุคล
บางรายวิชา 
3) มีการรวบรวมข้อมลูพื้นฐานเกีย่วกับนักเรียนเป็นรายบคุคล
ครบทุกรายวิชา/ทุกคน 
4) มีการด าเนินงาน ตามข้อ 3 มีการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนา
นักเรียนตามศักยภาพ 
5) มีการด าเนินการตามข้อ 4 และน าผลการวิเคราะหไ์ปใช้จัดการ
เรียนการสอน 

0 
6 
 
8 
 
9 
 

10 

- แบบบันทึกการ
วิเคราะหผ์ู้เรียน
รายบุคคล 
- แบบบันทึกการ
ทดสอบวัด
ความรู ้
- ข้อสอบ pre – 
test   post – 
test 
 

1.3 การจัดท าแผนการเรยีนรู้     
(คะแนนเต็ม 50 ) 

 

1)ไม่มีแผนหรือไม่ส่งแผน 
2)มีการจัดท าแผน  1  รายวิชา และมีการวิเคราะห์หลักสตูรครบ
ทุกรายการตามข้อ 1.1 
3)มีการด าเนินการตามข้อ 2 และมีก าหนดการสอนครบทุก
รายวิชา 
4)มีการจัดท าแผนการสอน 2 รายวิชา ข้ึนไปและมีการวิเคราะห์
หลักสตูรครบทุกรายการตามข้อ 1.1 
5)มีการด าเนินการตามข้อ 4 และมีก าหนดการสอนครบทุก
รายวิชา 
6)มีการจัดท าแผนการสอนมีการวเิคราะห์หลักสูตรครบทุก
รายการตามข้อ 1.1 และมีก าหนดการสอนครบทุกรายวิชา 

0 
20 
 

25 
 

30 
 

40 
 

50 

-ตรวจสอบ
รายการ 
(ปริมาณ) 
-ผลการประเมิน
คุณภาพและ
แผน 

 1.4 การเตรียมแหล่งเรียนรู้การ
จัดสภาพแวดล้อมสื่อ / อุปกรณ์
(คะแนนเต็ม 10) 

ด าเนินการตามรายการดังนี ้
1) มีสื่อ / อุปกรณ์  
2) มีการจัดห้องเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นไปตามมาตรฐานการจัด
ห้องเรียน 
3) มีการจัดท าบทเรยีนผ่านเครือข่ายและหรือ Social Media 
      3.1  ไม่มีการด าเนินการใดๆ  

3.2  มีการด าเนินการตามรายการที่  1 
3.3  มีการด าเนินการตามรายการที่  1 และ 2 
3.4  มีการด าเนินการตามรายการที่  1 และ 3 
3.5  มีการด าเนินการครบทุกรายการ 

 
 
 
 
 
0 
7 
8 
9 
10 

- ดูสภาพจริง 
- ทะเบียนสื่อ 
- แบบเช็ค
รายการการจัด
ห้องเรียน 
- สรุปการใช้สื่อ 
ICT 

2. การสอน (260 คะแนน) 
   2.1 การน าแผนการสอนไปใช้ 
(คะแนนเต็ม 70 ) 

 

1) นักเรียนมีบทบาทสอดคล้องกับแผนการจดัการเรียนรู้ 
2) กิจกรรมน่าสนใจต่อเนื่องสัมพนัธ์กับประสบการณ์เดมิ 
3) ใช้สื่อและแหล่งเรยีนรู้ตามแผน 
4) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และอภิปรายอย่าง
กว้างขวาง 
5) นักเรียนได้ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา 
6) ครูมีบทบาทให้ค าปรึกษาแนะน ากระตุ้นการเรียนรู ้
7) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
8) นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ทีชั่ดเจน 
9) นักเรียนน าผลความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
10) มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมและน าปญัหาไปศึกษาวิจัย
พัฒนา 

 
 

 
 

รายการ
ละ 7 

คะแนน 

- สังเกตการณ์
สอน 
- เอกสาร
หลักฐาน/
ร่องรอย 
- สัมภาษณ์
นักเรียน 



13 
 

ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
   2.2 ใช้วิธีสอนที่หลากหลายเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ (คะแนนเต็ม 10) 

 

1) สอนโดยยึดครูเป็นส าคญั 
2) มีวิธีสอนท่ีหลากหลาย 
3) จากข้อ 2 ให้นักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้
นักเรียนคิดวเิคราะห์สังเคราะห ์
4) จากข้อ 3 ก าหนดงานให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเองและ
นักเรียนได้เผยแพร่ความรู้ที่ศึกษาค้นคว้า 

0 
6 
8 
 

10 
 

- สังเกตการณ์
สอน 
- ตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู ้
- การนิเทศ 

   2.3 มีการบูรณาการ  
(คะแนนเต็ม 10) 

1) ไมม่ีการบรูณาการในการสอน 
2) มีการบูรณาการการสอนภายในกลุ่มสาระ 
3) มีการบรูณาการการสอนข้ามกลุ่มสาระ 
4) มีการบรูณาการการสอนที่หลากหลายกลุ่มสาระ หรือใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

0 
6 
8 
10 

- สังเกต                    
- ดูเอกสาร 
- การนิเทศ 
- สัมภาษณ ์

2.4 มีการใช้สื่อ นวัตกรรม และ 
แหล่งเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 10) 

 

1) สอนโดยใช้ต าราเพียงอย่างเดียว 
2) มีการใช้สื่อตามแผนการเรียนรู ้
3) มีการปรับปรุงและพัฒนาสื่ออยู่เสมอ 
4) มีนวัตกรรม สื่อ ICT ใช้แหล่งเรยีนรู้ใหม่ๆ และมีการเผยแพร ่

0 
6 
8 
10 

- สังเกต 
- ดูเอกสาร 
- เกียรติบัตร 

2.5 มีการใช้เทคโนโลยี เช่น  
จัดท าสื่อ   ICT  Social Media  
บทเรียนผา่นเครือข่าย  CAI 
Internet/Intranet                   
(คะแนนเต็ม 20) 

1) ไมม่ีการใช้สื่อ ICT เลย 
2)มีการจัดท า CAI 
3) มีรายการที่ 2  อย่างน้อยร้อยละ 50 ของวิชาที่สอน 
4) มีรายการ 2 และ 3  มีนักเรียนได้เรียนหรือใช้จริง 
5) มีการจดัท า  E – Learning  การใช้  Social Media หรือ
บทเรียนผา่นเครือข่าย และมีนักเรยีนเข้าเรยีนจริง 

0 
10 
13 
16 
20 

-ตรวจสอบ
รายการ 
-สอบถาม
นักเรียนหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 
-ปฏิบัติงานจริง 

2.6 มีการบันทึกผลหลังการสอน  
(คะแนนเต็ม 10) 

 

1) ไม่มีบันทึกหลังการสอน 
2) มีร่องรอยการบันทึกผลการจดัการเรยีนรู้บ้าง 
3) จากข้อ 2 มีการกระท าอยา่งตอ่เนื่องเป็นปัจจุบัน 
4) จากข้อ 3 มีการน าผลการไปปรบัปรุงและพัฒนาการการ
จัดการเรียนรู ้

0 
6 
8 
10 
 

- ดูแผนการ
เรียนรู ้
- นิเทศ 
- การปฏิบัติงาน
จริง 

2.6 มีการบันทึกผลหลังการสอน  
(คะแนนเต็ม 10) 

 

1) ไม่มีบันทึกหลังการสอน 
2) มีร่องรอยการบันทึกผลการจดัการเรยีนรู้บ้าง 
3) จากข้อ 2 มีการกระท าอยา่งตอ่เนื่องเป็นปัจจุบัน 
4) จากข้อ 3 มีการน าผลการไปปรบัปรุงและพัฒนาการการ
จัดการเรียนรู ้

0 
6 
8 
10 
 

- ดูแผนการ
เรียนรู ้
- นิเทศ 
- การปฏิบัติงาน
จริง 

   2.7 มีการน าปัญหาที่เกิดจาก 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ไป
แก้ปัญหาศึกษา/วิจัย/พัฒนาผู้เรยีน 
(คะแนนเต็ม 50) 

1) ไมม่ีการวิจัยในช้ันเรียน 
2) เป็นวิจัยที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรยีนรู้(เค้าโครงวิจัย) 
3)เป็นผลงานใหม่ (นับย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา) 
4) คุณภาพผลงานอยู่ในระดับปรบัปรุง 
5) คุณภาพผลงานอยู่ในระดับพอใช้ 
6) คุณภาพผลงานอยู่ในระดับด ี
7) คุณภาพผลงานอยู่ในระดับเด่นขึ้นไป/ได้รับเกียรติบัตรจาก
ภายนอกโรงเรียน 

0 
15 
20 
25 
30 
40 
50 

- แผนการสอน 
- ดูเอกสารวิจยั 
- สอบถาม
หัวหน้างานวิจัย
ผู้เกี่ยวข้อง 
- เกียรติบัตร 
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ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
   2.8 มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
และการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน  
(คะแนนเต็ม 10 )   

1) มีการสอนซ่อมเสรมิให้นักเรยีนที่มีผลการเรียนต่ า 
2)มีโครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
3) มีโครงการวิชาการส่งเสริมหลักสูตร 
   3.1  ไม่มีทุกรายการ 
   3.2  มี   1   รายการ 
   3.2  มี   2   รายการ 
   3.3  มี   3   รายการ 

 
 
 
0 
6 
8 
10 

- ตรวจสอบ
รายการ 
- การปฏิบัติงาน
จริง 
- สัมภาษณ ์
- ผลงาน 

   2.9 การสอนแทน  
(คะแนนเต็ม 10) 

1) ก ากับดูแลนักเรียนในช้ันเรียนดว้ยความเรยีบร้อย 
2)มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการใช้ใบความรู้ใบงาน
เป็นสื่อการสอน 
3) มีการรายงานผลการจัดสอนแทน เสนอหัวหน้าสาระและฝ่าย
วิชาการ 
   3.1  ไม่มีการสอนแทน 
   3.2  มี   1  ข้อ 
   3.3  มี   2   ข้อ 
   3.4  มี   3   ข้อ 

 
 
 
 
 
0 
6 
8 
10 

-บันทึกการเข้า
สอน 
-สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 
-การปฏิบัติงาน
จริง 
-รายงานการ
สอนแทน 

   2.10 ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม ,ลูกเสือ  
เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคม              
(คะแนนเต็ม 50 ) 

1) ไมไ่ด้เป็นท่ีปรึกษาชุมนุมหรือกจิกรรมนักเรียนอื่นใด 
2) แต่งกายถูกระเบียบ และเป็นแบบอย่างท่ีดีตามกิจกรรมที่
รับผิดชอบ 
3) มีการก ากับ ดูแล ตดิตามให้ค าปรึกษา เช็คเวลาเรียนอยา่ง
สม่ าเสมอ 
4) ส่งงานทันก าหนดเวลา มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
และสรุปผลการเรยีนตามก าหนด 
5) มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป หรือผลงานเป็นท่ีประจักษ์และ
เป็นที่ยอมรับ 

0 
15 
30 
 

40 
 

50 

- ข้อมูลจาก
หัวหน้างาน 
กิจกรรม 
- การปฏิบัติงาน
จริง 
 

   2.11การควบคุม ก ากับ ดูแล
นักเรียนในช้ันเรียน 
(คะแนนเต็ม 10 ) 

1)  เคยมีพฤติกรรมไมเ่ข้าสอน ทอดทิ้ง สอนไม่เต็มเวลา หรือ
ปล่อยนักเรยีนช้าเกินกว่า 10 นาที 
2)  มีการเช็คนักเรียน และบันทึกการเข้าสอน ร้อยละ 60 
3)  มีการเช็คนักเรียน และบันทึกการเข้าสอน ร้อยละ 80 
4)  มีการเช็คนักเรียน และบันทึกการเข้าสอนทุกครั้ง 

0 
 
6 
8 
10 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์
- การบันทึกเข้า
สอน 

3.การวัดผลประเมินผล 
(50 คะแนน) 
   3.1 มีการวัดผลประเมินผล
ครอบคลมุทุกด้าน และตามสภาพ
จริง (คะแนนเต็ม 10) 

1) คะแนนท่ีได้จากการวดัผลไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของ
ผู้เรยีนและแผนการจัดการเรยีนรู้ 
2) มีการวดัผลด้านความรู้ (K) เป็นส่วนใหญ่และสอดคล้องกัน 
3) มีการวดัผลด้านความรู้ (K) และด้านทักษะ (P)  เป็นส่วนใหญ่
และสอดคล้องกัน 
4) มีการวัดผลครบทุกดา้น (K P A) โดยสอดคล้องตามสภาพจริง 
และแผนการจดัการเรียนรู ้

0 
 
6 
8 
 

10 

- ปพ.5 
- แผนการ
จัดการเรียนรู ้
- แบบทดสอบ 

3.2 การรายงานผลและการให้
ความร่วมมือในการวัดผล
ประเมินผล(คะแนนเต็ม 20) 

1) มีการรายงานผลช้ากว่าก าหนดและทวงถามทุกครั้ง 
2)มีการรายงานผลตามก าหนดน้อยกว่าร้อยละ 50 
3)มีการรายงานผลตามก าหนดร้อยละ 50 – 69 
4)มีการรายงานผลตามก าหนดร้อยละ 70 – 89 
5)มีการรายงานผลตามก าหนดตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

0 
10 
15 
18 
20 

-รายงานจากงาน
ทะเบียนวัดผล 
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ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
   3.3 การติดตาม แก้ไข ปรบัปรุง
ผลการเรยีน (คะแนนเตม็ 10) 

1)ไม่มีหลักฐาน ร่องรอยการด าเนนิงาน 
2)มีหลักฐานร่องรอยการด าเนินงาน 
3) จากข้อ 2 มีความถูกต้องและเหมาะสม 
4) จากข้อ 3 มีความสอดคล้องกับนักเรียนรายบุคคล 

0 
6 
8 
10 

-แบบค าร้อง 
-แบบแจ้งผลการ
เรียน 
-การปฏิบัติจริง 

   3.4 ความรอบรู้และความ
เรียบร้อยในการ  ท างานเกี่ยวกับ
งานวัดผลประเมินผล  
(คะแนนเต็ม 10 ) 

1) ไมส่อดคล้องหลักเกณฑ์และระเบียบการวดัผลประเมินผลอยู่
เนืองๆ  
2)  สอดคล้องหลักเกณฑ์และระเบียบการวัดผลประเมินผล 
3)  จากข้อ  2  มีการกลั่นกรอง ตรวจทานจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามล าดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4)  จากข้อ  3  มีการด าเนินการทกุครั้ง (ร้อยละ 100)  

0 
 
6 
8 
 

10 

- แบบค าร้อง 
- แบบแจ้งผล
การเรยีน 
- แผนการสอน 
- การปฏิบัติงาน
จริง 
- รายงานจาก
งานทะเบียน
วัดผล 

4  การปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
งานวิชาการ (100 คะแนน) 
   4.1 มีแผนงาน / โครงการ 
พัฒนาคุณภาพนักเรียน  
(คะแนนเต็ม 10) 

1) ไมม่ีแผนงาน / โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
2) มีแผนงาน / โครงการและด าเนินงานตามแผน 
3) จากข้อ  2  มีผลการด าเนินงานในระดับดีขึ้นไป 
4) จากข้อ  3  มีการรายงานผล (SAR) ตามก าหนด   

0 
6 
8 
10 

- แผนงาน / 
โครงการ 
- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
(SAR) 
- การปฏิบัติงาน
จริง 

   4.2 การพัฒนาตนเอง ด้านการ
เรียนการสอน (คะแนนเต็ม 10) 

1) ไม่เคยอบรมหรือพัฒนาความรูใ้นสาขาวิชาที่สอน 
2) เคยอบรมเพิ่มเติมความรู้ในสาขาวิชาที่สอน 
3) จากข้อ  2  เป็นไปตามเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
4) จากข้อ  3  มีการรายงานผล และขยายผล   

0 
6 
8 
10 

- เกียรติบัตร 
- วุฒิบัตร 
- การรายงาน 
- การสัมภาษณ ์

   4.3 การสนับสนุน ส่งเสริม
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
(คะแนนเต็ม 30) 

1) ไมเ่คยมผีลงานในด้านนีเ้ลย 
2) เคยส่งเสริมนักเรียนสูค่วามเป็นเลิศ 
3) ไดร้ับรางวลัระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
4) ไดเ้ป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษา/จังหวัด 
5) ไดร้ับรางวลัระดับภาค 
6) ไดร้ับรางวลัเหรยีญทองและเปน็ตัวแทนระดับภาค 

0 
10 
15 
20 
25 
30 

- รายงาน 
- เกียรติบัตร 
- รางวัล 
 
 

   4.4 การปฏิบัตติามปฏิทินฝ่าย
วิชาการ (คะแนนเต็ม 10) 

1) ไม่ปฏิบัติหรือไม่ให้ความร่วมมอืเลย 
2) ปฏิบัตไิดต้ามปฏิทินน้อยกว่ารอ้ยละ 50 
3) ปฏิบัตไิดต้ามปฏิทินร้อยละ 50 – 74 
4) ปฏิบัตไิดต้ามปฏิทินร้อยละ 75 – 94 
5) ปฏิบัตไิดต้ามปฏิทินร้อยละ 95 ขึ้นไป 

0 
4 
6 
8 
10 

- การก ากับ
ติดตาม 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 
- การปฏิบัติงาน
จริง 
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ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
   4.5 การปฏิบัตติามนโยบาย/ 
เป้าหมายของโรงเรียน  
(คะแนนเต็ม 40) 
      4.5.1 การด าเนินงานโรงเรยีน
ประชารัฐ/โรงเรียนดีประจ าต าบล/
สถานศึกษาพอเพียง โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ 
(คะแนนเต็ม 10) 

1) ไมม่ีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องเลย 
2) มีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติบ้าง 
3) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเปน็ท่ีประจักษ ์
4) จากข้อ 3 จนเป็นแบบอย่างได ้
 

0 
6 
8 
10 

- แผนงาน 
โครงการ 
- ค าสั่ง 
- รายงาน(SAR) 
- สังเกต 
- สัมภาษณ ์

      4.5.2 การด าเนินงานตาม
บันทึกข้อตกลง(MOU) กับโรงเรียน
(คะแนนเต็ม 10) 

 

1) ไมม่ีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
2) ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามเวลาที่ก าหนด 
3) ท าตามเงื่อนไข MOU น้อยกว่าร้อยละ 50 
4) ท าตามเงื่อนไข MOU ร้อยละ 50 – 70 
5) จากข้อ (4) เป็นแบบอย่างได ้

0 
4 
6 
8 
10 

- บันทึก MOU 
- รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน
ตาม MOU 
- สอบถาม
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

      4.5.3 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(คะแนนเต็ม 20) 

 

1) มีคู่มือคุณภาพ 
2) มีการปฏิบัตติาม MOU 
3) มีการรายงานผลการปฏิบัติ (SAR) 
    3.1  ไมม่ีทุกรายการ 
    3.2  มี  1 รายการ 
    3.3  มี  2 รายการ 
    3.4  มีครบทุกรายการ 

 
 
 
0 
10 
15 
20 

- ตรวจสอบ
รายการ 
- คุณภาพ
เอกสาร 
- ปฏิบัติจริง 

5. ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับนักเรียน   
(50 คะแนน) 
   5.1 นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 8 ประการ 
(คะแนนเต็ม 10) 

1) นักเรียนท่ีสอนมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 8 ประการ น้อยกว่า
ร้อยละ 59 
2) นักเรียนท่ีสอนมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 8 ประการ  
ร้อยละ 60 – 79 
3) นักเรียนท่ีสอนมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 8 ประการ  
ร้อยละ 80 – 94 
4) นักเรียนท่ีสอนมีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 8 ประการ  
ร้อยละ 95  ขึ้นไป 

0 
 
6 
 
8 
 

10 

- ข้อมูลฝ่าย
กิจการนักเรยีน 
-ปพ. 4 
- ข้อมูลจากงาน
วัดผล 
-ปพ. 5  
- สัมภาษณ ์
- สังเกต 

   5.2 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด
(คะแนนเต็ม 20) 

1) ผลการเรียนเฉลี่ย  (X) น้อยกว่า 1.50 
2) ผลการเรียนเฉลี่ย  (X) 1.50 – 1.99 
3) ผลการเรียนเฉลี่ย  (X) 2.00 – 2.49 
4) ผลการเรียนเฉลี่ย  (X) 2.50 – 2.99 
5) ผลการเรียนเฉลี่ย  (X) 3.00 – 3.49 
6) ผลการเรียนเฉลี่ย  (X) 3.50  ขึ้นไปหรือผลการเรยีนเฉลี่ย(X)  
เพิม่ขึ้นร้อยละ 5  ขึ้นไป 

0 
8 
11 
14 
17 
20 

-ปพ. 5 
- รายงาน
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
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ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
5.3 นักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทักษะหรือสมรรถนะที่
ส าคัญตามหลักสตูร 
(คะแนนเต็ม 20) 

1) ความสามารถในการสื่อสาร 
2) ความสามารถในการคิด 
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
5.1  ไมผ่่านรายการที่ 1 
     5.2  ผ่านรายการที่ 1 และ 2 
     5.3  ผ่านรายการที่ 1 ,2 และ 3 
     5.4  ผ่านรายการที่ 1 ,2 ,3  และ 4 
     5.5  ผ่านทุกรายการ 
5.6  ผ่านทุกรายการและอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
0 
8 
11 
14 
17 
20 

- ผลการประเมิน
สมรรถนะผู้เรยีน 
- ปพ.5 
- ปพ.6 
 

6. งานโครงการ ท.รศ.สานฝันปัน
โอกาส 

1) ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเลย 
2) มีบทบาทสนับสนุน 
3) ดูแลรับผดิชอบนักเรียนในโครงการฯ 1 คน 
3) ดูแลรับผดิชอบนักเรียนในโครงการฯ 2 คน 
3) ดูแลรับผดิชอบนักเรียนในโครงการฯ 3 คน 
3) ดูแลรับผดิชอบนักเรียนในโครงการฯ 4 คน ขึ้นไป 

0 
17 
19 
21 
23 
25 

- ข้อมูลจากงาน
ทะเบียนและ
วัดผล ฝ่าย
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบประเมิน... 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน) 
ต าแหน่งข้าราชการครูสายงานการสอน  ปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 รวมคะแนนทั้งหมด   150  คะแนน  
 

 
ที ่

รายการประเมิน เต็ม หมายเหตุ 

1 การจัดระบบสารสนเทศ 10  
2 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 10  
3 งานวางแผน การจัดท าโครงการในแผนปฏิบัติราชการ/แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา/แผนกลยุทธ ์
3.1 ด้านปริมาณ 
3.2 ด้านคุณภาพ 

 (35) 
 

15 
20 

 

4 การสังเคราะห์  การวิเคราะห์ข้อมูล / สถานการณ์การป้องกันความเสี่ยง การ
แก้ปัญหาปัญหา เพ่ือพัฒนางาน 

15  

5 การด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 15  
6 การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิทนิ

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
10  

7 การปฏิบัติงานมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10  
8 การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 10  
9 ผลสัมฤทธิข์องการปฏิบัติงาน 20  
10 ความเชี่ยวชาญของการปฏิบัติงาน 15  
 รวม 150  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เกณฑ์การให้... 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน) 

ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
1. การจัดระบบสารสนเท 
(คะแนนเต็ม 10) 

1) ไมไ่ดด้ าเนินการ 
2) มีการรวบรวมข้อมลู และจัดเกบ็ข้อมูลแตไ่ม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูล 
3) มีการรวบรวม วิเคราะห์  และจัดเก็บข้อมลู 
4) มีการรวบรวม วิเคราะห์  จัดเกบ็ พร้อมน าเสนออย่างเป็น
ระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

0 
4 
 
7 
 

10 

- เอกสาร 
- หลักฐานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
- ระบบสารสนเทศ 
- ประเมินจากสภาพจริง 

2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
(คะแนนเต็ม 10) 

1) ไมไ่ด้จดัท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
2) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานแตไ่มไ่ด้เผยแพร่ใหผู้้อื่นรับทราบ 
3)  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ใหผู้้อื่นรับทราบ 

0 
5 
10 

- คู่มือการปฏิบัติงาน 
- เอกสารหลักฐานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

3. งานวางแผน การจัดท า
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ / 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
/ แผนกลยุทธ์ (คะแนนเต็ม 35) 
3.1 ด้านปริมาณ  
(คะแนนเต็ม 15) 
 

1) ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน  จดัท าโครงการในแผนปฏิบตัิ
ราชการ/แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา/แผนกลยุทธ์ของฝ่ายหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2) มีส่วนร่วมในการวางแผน จดัท าโครงการในแผนปฏิบตัิ
ราชการ/แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา/แผนกลยุทธ์ของฝ่ายหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในฝ่ายหรอืกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
3) มีส่วนร่วมตามข้อ 2) และเป็นผูร้ับผิดชอบโครงการ 1 
โครงการ 
4) มีส่วนร่วมตามข้อ 2) และเป็นผูร้ับผิดชอบโครงการ 2 
โครงการ 
5) มีส่วนร่วมตามข้อ 2) และเป็นผูร้ับผิดชอบโครงการ 3 
โครงการ 
6) มีส่วนร่วมตามข้อ 2) และเป็นผูร้ับผิดชอบโครงการ 4 
โครงการขึ้นไป 

0 
 

 
3 
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12 
 

15 

- แผนปฏิบัตริาชการ / 
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา / แผนกล
ยุทธ์ 
- ประเมินจากสภาพจริง 
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3.2 ด้านคณุภาพ  
(คะแนนเต็ม 20) 
 

1) ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัตริาชการ / 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ ์
2) ไดด้ าเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัตริาชการ / แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ ์
3) ไดด้ าเนินการตามข้อ 2) และมกีารสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ผ่านฝา่ย
บริหารงบประมาณและแผนงาน / รองผู้อ านวยการที่ก ากับ ดูแล
โครงการนั้นๆ  / หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 1 โครงการ 
4) ไดด้ าเนินการตามข้อ 2) และมกีารสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ผ่านฝา่ย
บริหารงบประมาณและแผนงาน / รองผู้อ านวยการที่ก ากับ ดูแล
โครงการนั้นๆ  / หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 2  โครงการ 
5) ไดด้ าเนินการตามข้อ 2) และมกีารสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ผ่านฝา่ย
บริหารงบประมาณและแผนงาน / รองผู้อ านวยการที่ก ากับ ดูแล
โครงการนั้นๆ  / หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  3  โครงการ 
6) ไดด้ าเนินการตามข้อ 2) และมกีารสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ผ่านฝา่ย
บริหารงบประมาณและแผนงาน / รองผู้อ านวยการที่ก ากับ ดูแล
โครงการนั้นๆ  / หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  4  โครงการ ขึ้น
ไป 
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16 
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- รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
- เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
- ประเมินจากสภาพจริง 

4. การสังเคราะห์ การวิเคราะห์
ข้อมูล / สถานการณ์การป้องกัน
ความเสี่ยง การแก้ปัญหาปัญหา 
เพ่ือพัฒนางาน (คะแนนเต็ม 15) 

 

1)  ไม่มีการรายงานผลการปฏิบัตงิาน / การประเมินตนเอง หรือ
การประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน / การประเมินตนเอง หรือการ
ประเมินจากผู้ที่เกีย่วข้อง แต่ไม่ชัดเจน และไม่ครบทุกโครงการที่
รับผิดชอบ 
3) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน / การประเมินตนเอง หรือการ
ประเมินจากผู้ที่เกีย่วข้อง ท่ีชัดเจน ระบุถึงการป้องกันความเสี่ยง  
การแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาครบทุก
โครงการที่รับผิดชอบ 

0 
 

10 
 

 
15 
 
 
 

- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานหรือการ
ประเมินตนเองประจ า
ภาคเรยีน/ประจ าปี
การศึกษา 
- เอกสาร หลักฐานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
- ประเมินจากสภาพจริง 

5. การด าเนินงานตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
(คะแนนเต็ม 15) 

 

1)  ไม่ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี 
อย่างมีคุณภาพ 
2) ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี 
อย่างมีคุณภาพทุกครั้ง 
3) ร่วมกิจกรรมตามข้อ 2) และน าส่งเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด และไม่ครบถ้วน  สมบูรณ ์
4) ร่วมกิจกรรมตามข้อ 2) และน าส่งเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามเวลาที่ก าหนด แตไ่ม่ครบถ้วน  สมบรูณ ์
4) ร่วมกิจกรรมตามขอ้ 2) และน าส่งเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามเวลาที่ก าหนด และครบถ้วน  สมบรูณ ์

     0 
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- เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
- ประเมินจากสภาพจริง 
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6. การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และปฏิทนิการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน  
(คะแนนเต็ม 10) 

1) ไม่ปฏิบัตติามแนวทางการปฏิบตัิงานและปฏิทินการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน 
2) ปฏิบัตติามแนวทางการปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงานเป็นบางครั้ง 
3) ปฏิบัตติามแนวทางการปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงานเป็นส่วนใหญ ่
4) ปฏิบัตติามแนวทางการปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงานทุกครั้ง 
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4 
 

7 
 

10 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
- ประเมินจากสภาพจริง 

7. การปฏิบัติงานมีประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค ์
(คะแนนเต็ม 10) 

1)  ไม่ได้ปฏบิัติงานท่ีมีประโยชน์ตอ่สถานศึกษา 
2)  การปฏิบัติงานท่ีมีประโยชน์ตอ่สถานศึกษา 
3)  มีหลักฐานและข้อมลูเชิงประจกัษ์ว่าผลการปฏิบัติงานมี
ประโยชนส์ูงสุด ต่อสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์
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10 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
- ประเมินจากสภาพจริง 

8. การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
(คะแนนเต็ม 10) 

1) ไม่มีการประสานงานกับผู้เกีย่วข้อง 
2) มีการประสานงานกับผู้เกีย่วข้องด้วยการสื่อสารทางเดียว 
ส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์
3) มีการประสานงาน สื่อสารสองทางกับผู้เกี่ยวข้องได้ดี ส่งผลให้
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
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10 

- เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
- ประเมินจากสภาพจริง 
- สอบถามจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 

9. ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
(คะแนนเต็ม 20) 
 

1) ไม่ด าเนินการใดๆเพื่อให้งานเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
2) เฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น งานไม่สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย 
3) มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น แตไ่ม่ก าหนดขั้นตอน  เป้าหมาย         
ในการท างาน 
4) มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ก าหนดขั้นตอนในการท างาน และ
พัฒนาระบบงานให้ไดผ้ลสัมฤทธ์ิทีด่ีขึ้น 
5) มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ก าหนดขั้นตอนในการท างาน และ
พัฒนาระบบงานให้ไดผ้ลสัมฤทธ์ิทีด่ีขึ้นเป็นแบบอย่างท่ีดีได ้
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- เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
- ประเมินจากสภาพจริง 
- สอบถามจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 

10. ความเชี่ยวชาญในการท างาน 
(คะแนนเต็ม 15) 

 

1). ไมส่นใจใฝรู่้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาสถานศึกษาในเรื่องใดๆ
ทั้งสิ้น 
2). มีความสนใจในงานท่ีรับผดิชอบน้อย การปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
3).มีความสนใจใฝรู่้  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
4).มีความสนใจใฝรู่้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จนเกิดความเช่ียวชาญในงานท่ี
รับผิดชอบ 
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- เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ        
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
- ประเมินจากสภาพจริง 
- สอบถามจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

/แบบประเมิน... 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) 
ต าแหน่งข้าราชการครูสายงานการสอน  ปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
รวมคะแนนทั้งหมด   150  คะแนน 

 

ที ่ รายการประเมิน เต็ม หมายเหตุ 
1 
 

คุณลักษณะของความเป็นครูและการพัฒนาตนเอง 
1.1 ความรู้ความสามารถ/คุณวุฒิ   
1.2 การพัฒนาตนเอง 
1.3 ความประพฤต/ิจรรยาบรรณคร-ูรักษาจรรยาบรรณคร ู
1.4 การปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อื่น 
1.5 การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรอบปีการศึกษา 
1.6 การแต่งกาย 

(80) 
20 
10 
10 
10 
10 
20 

 

2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน   
2.1 การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
2.2 ความวิริยะอุตสาหะ 
            2.2.1 การลา 
            2.2.2 จ านวนวันลา 
            2.2.3 การมาปฏิบตัิราชการสาย 

2.2.4 การปฏิบตัิหน้าที่นอกเวลาราชการคิด 
                   เป็นจ านวนครั้งต่อภาคเรยีน 
2.3ความรับผดิชอบ 

2.3.1 ความทันเวลาของงาน 
2.3.2 ผลส าเร็จของงานท่ีรับผดิชอบ 

(70) 
(10) 
(40) 
10 
10 
10 
10 
 

(20) 
10 
10 

 

 รวม 150  
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  อ าเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร(ฝ่ายบริหารงานบุคคล) 

ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
1. คุณลักษณะของความเป็นครู
และการพัฒนาตนเอง 
(คะแนนเต็ม 60) 
   1.1 ความรู้ความสามารถ/
คุณวุฒิ (คะแนนเตม็ 20) 

1) มีคณุวุฒิต่ ากว่าปรญิญาตร ี
2) มีคณุวุฒิระดับปรญิญาตร ี
3) ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
4) มีคณุวุฒิระดับปรญิญาโท 

14 
16 
18 
20 

- ข้อมูลประวัต ิ
- เอกสาร/หลักฐาน 

   1.2 การพัฒนาตนเอง 
(คะแนนเต็ม 10) 

1) เข้ารับการอบรม/ประชุม 1 – 3 ครั้ง/ภาคเรียน 
2) เข้ารับการอบรม/ประชุม ตามข้อ 1 และรายงานผลการ
ประชุมบางครั้ง 
3) เข้ารับการอบรม/ประชุม ตามข้อ 1 และรายงานผลการ
ประชุมทุกครั้ง 
4) เข้ารับการอบรม/ประชุม 4 ครัง้ขึ้นไป/ภาคเรียนและรายงาน
ผลการประชุมทุกครั้ง 

7 
8 
 
9 
 

10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1.3 ความประพฤต…ิ 
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   1.3 ความประพฤต/ิ
จรรยาบรรณครู (คะแนนเตม็ 10) 
   1) ครูต้องรักและเมตตาศิษย ์
โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเลา่
เรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอภาค 
   2)ครูต้องอบรม สั่งสอน          
ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ
และนิสยัที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่
ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วย
ความบรสิุทธ์ิใจ 
   3) ครูต้องประพฤติปฏิบัตติน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ังทาง
กาย  วาจาและจติใจ 
   4) ครูต้องไม่กระท าตนเป็น
ปฏิปักษ์ต่อความเจรญิทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ  อารมณ์และ
สังคมของศิษย์ 
   5) ครูต้องไม่แสวงหาผล 
ประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจาก
ศิษย์ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามปกติ 
และไม่ใช้ให้ศิษย์กระท าการใดๆ 
อันเป็นการหา 
ประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
   6) ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งใน
ด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยู่เสมอ 
   7) ครูย่อมรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรวิชาชีพครู 
   8) ครูพึงช่วยเหลือและเกื้อกูลครู
และชุมชนในทางสร้างสรรค ์
   9) ครูพึงประพฤติปฏิบตัิตนเป็น
ผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
(คะแนนเต็ม 10) 

1) ปฏิบัตติามจรรยาบรรณครู   1 - 2   ข้อ   
2) ปฏิบัตติามจรรยาบรรณครู   3 - 4   ข้อ             
3) ปฏิบัตติามจรรยาบรรณครู   5 - 6   ข้อ              
4) ปฏิบัตติามจรรยาบรรณครู   7  ข้อขึ้นไป 
 

7 
8 

 9 
10 

สอบถามนักเรียน            
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ดูสภาพจริง 
- หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- สังเกต 
- สัมภาษณ ์

1.4 การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
(คะแนนเต็ม 10) 

1) ให้ความร่วมมือเฉพาะทีม่ีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
2) ให้ความร่วมมือเฉพาะทีม่ีค าสั่งเป็นลายลักษณ์และด้วยวาจา 
3) ให้ความร่วมมือทุกงาน  ทุกครั้งด้วยความสมัครใจไม่ว่าจะมี
ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา 

6 
8 
10 

- ค าสั่งการปฏิบตัิงาน 
- สังเกตสภาพจริง 
- เอกสารอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
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1.5 การได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ
รอบปีการศึกษา (คะแนนเต็ม 10) 

1) ไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติเกีย่วกับการพัฒนาวิชาชีพ  ใน
ระดับโรงเรยีน / กลุ่ม 
2) ไดร้ับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครผูู้น าปฏริูปการศึกษาในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา /  ระดับจังหวดั 
3) ไดร้ับรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรตเิป็นครผูู้น าปฏริูปการศึกษา
ระดับภาค / ระดับชาต ิ

6 
 
8 
 

10 

- เกียรติบัตร 
- เอกสารอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.6 การแต่งกายสุภาพและ
เหมาะสมตามข้อก าหนดของ
โรงเรียน (คะแนนเต็ม 20) 
วันจันทร์     ชุดตรวจการ 
วันอังคาร    ชุดกิจกรรมลูกเสือ 
วันพุธ   เสื้อสีเหลืองประจ าจังหวดั 
วันพฤหัสบดี ชุดสภุาพ 
วันศุกร์ ชุดผ้าไทยหรือผ้าย้อมคราม 

1) แต่งกายสุภาพและเหมาะสม ตามสถานศึกษาก าหนด  60%  
2)แต่งกายสุภาพและเหมาะสม ตามสถานศึกษาก าหนด  70%  
3)แต่งกายสุภาพและเหมาะสม ตามสถานศึกษาก าหนด  80%  
4)แต่งกายสุภาพและเหมาะสม ตามสถานศึกษาก าหนด  90%  
5)แต่งกายสุภาพและเหมาะสม ตามสถานศึกษาก าหนดทุกครั้ง 

12 
14 
16 
18 
20 

-ข้อมูลจากฝ่าย
บริหารงานบุคคล 
-การปฏิบัติจริง 

2. คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
(คะแนนเต็ม 70) 
2.1 การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี (คะแนนเต็ม 10) 

1) ถูกว่ากล่าวตักเตือนโดยการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร 
2) ถูกว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา 
3) ไมเ่คยถูกว่ากลา่วตักเตือน 

6 
8 
10 

- ข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ 
- เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ความวิริยะอุตสาหะ  
(คะแนนเต็ม 40) 
   2.2.1 การลา (คะแนนเต็ม 10) 

1) ลาตั้งแต่  5 – 6  ครั้ง 
2) ลาตั้งแต่  3 – 4  ครั้ง    
3) ลาตั้งแต่  1 – 2  ครั้ง      
4) ไมเ่คยลา 

4 
6 
8 
10 

- เอกสารการลา 

   2.2.2 จ านวนวันลา  
(คะแนนเต็ม 10) 

1) มีวันลา  11 - 15  วัน 
2) มีวันลา   6 - 10  วัน 
3) มีวันลา   1 - 5  วัน 
4) ไมม่ีวันลาเลย 

4 
6 
8 
10 

- เอกสารการลา 

   2.2.3 การมาปฏิบตัิราชการสาย 
(คะแนนเต็ม 10) 

1) มาสาย   5 – 8  ครั้ง   
2) มาสาย   3 – 4  ครั้ง    
3) มาสาย   1 – 2  ครั้ง   
4) ไมเ่คยมาสาย 

4 
6 
8 
10 

- บัญชีลงเวลา 
- สังเกต 
 

2.2.4  การปฏิบตัิหน้าที่นอกเวลา
ราชการ คิดเป็นจ านวนครั้งต่อภาค
เรียน  (คะแนนเต็ม 10) 

1) มีหลักฐานการท างานนอกเวลา   1–3  ครั้ง 
2) มีหลักฐานการท างานนอกเวลา   4–6  ครั้ง 
3) มีหลักฐานการท างานนอกเวลา7–9  ครั้ง 
4) มีหลักฐานการท างานนอกเวลา  10  ครั้งขึ้นไป 

4 
6 
8 
10 

- บันทึกการท างาน
ประจ าวัน 
- สมุดลงเวลา 
- เอกสารอื่น ๆ 

2.3 ความรับผิดชอบ 
(คะแนนเต็ม 20) 
   2.3.1 ความทันเวลาของงาน 
(คะแนนเต็ม 10) 

1) งานท่ีได้รับมอบหมายไมเ่สร็จและ ล่าช้าบ่อย 
2) งานท่ีได้รับมอบหมายล่าช้าเปน็ครั้งคราว ไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
3) งานท่ีได้รับมอบหมายล่าช้าเปน็ครั้งคราว แต่มเีหตผุลอัน
สมควร 
4) งานท่ีได้รับมอบหมายทุกงานแล้วเสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 

4 
6 
 
8 
 

10 

-ข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ 
-การปฏิบัติงานจริง 
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   2.3.2 ผลส าเร็จของงานท่ี
รับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 10) 

1) ไม่มีผลงานหรือรายงานการปฏบิัติงาน 
2) งานเสร็จเรยีบร้อยสมบรูณต์ามเป้าหมาย          
     แต่ไม่มีการรายงานการปฏิบัตงิาน 
3) งานเสร็จเรยีบร้อยสมบรูณต์ามเป้าหมาย 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติและรายงาน 
การปฏิบัติงาน 

0 
8 
 

10 

-รายงานการปฏบิัติงาน 
-ผลงานเชิงประจักษ ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แบบประเมิน... 
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แบบประเมินหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ต าแหน่งข้าราชการครูสายงานการสอน ปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  อ าเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 
โดยฝ่ายบริหารวิชาการ 

รวมคะแนนทั้งหมด  50  คะแนน 
 

ที ่ รายการประเมิน เต็ม หมายเหตุ 
1 การมีภาวะผู้น า   10  
2 การน านโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นสูก่ารปฏิบัติ 10  
3 การสร้างวัฒนธรรมของความเป็นองค์กรที่ดีและองค์กรแห่งการเรียนรู้   10  
4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (กลุม่สาระ)   10  
5 กิจกรรมที่เป็นเลิศ  (Best Practices) 10  

 รวม 50  
 
 
 
หมายเหตุ ผู้ประเมินคือ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เกณฑ์การให้... 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  (ฝ่ายบริหารวิชาการ) 

ข้อ/รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน/

หลักฐาน ไม่มีหรือไม่ปฏิบัติให้  0  คะแนน คะแนน 
1. การมีภาวะผู้น า  
(คะแนนเต็ม 10) 

ตรวจสอบตามรายการนี ้
1) มีความรู้ความสามารถ 
2) มีเทคนิคในการบริหารจัดการ 
3) เป็นแบบอย่างท่ีด ี
4) มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ด ี
5) ความเป็นเอกภาพของคร ู

รายการ
ละ 2 

คะแนน 

-สอบถาม 
-สัมภาษณ ์
-สังเกต 
-การรายงานผล 

2. การน านโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นสูก่ารปฏิบัติ 
(คะแนนเต็ม 10) 

ตรวจสอบตามรายการนี ้
1) มีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของกลุ่มสาระ 
2) มีการประชุมชี้แจงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและสร้างความ
เข้าใจกับครูอย่างต่อเนื่อง 
3) มีการติดตามนิเทศช่วยเหลือครอูย่างต่อเนื่องและสรุปรายงาน
ผลตามระยะเวลาและเป็นลายลักษณ์อักษร 
4) มีโครงการ/กจิกรรมสนับสนุนเป็นท่ีประจักษ ์
5) มีผลงานส่งผลต่อนักเรียนและกลุ่มสาระเป็นที่ปรากฏและเป็น
ที่ยอมรับ 

รายการ
ละ 2 

คะแนน 

-คู่มือการปฏิบตัิงาน 
-เกียรติบตัร/รางวัล 
-สัมภาษณ ์
-บันทึกการนิเทศ 
-บันทึกการประชุม 
-การรายงานผล  
-SAR 

3. การสร้างวัฒนธรรมของความ
เป็นองค์กรที่ดีและองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (คะแนนเต็ม 10) 

ตรวจตามรายการต่อไปนี ้
1) ครูมีการท าแผนการเรียนรู้ครบสมบูรณ์ทุกคน 
2) การก ากับดูแลการจัดการเรยีนการสอน 
3) ครูปฏบิัติตามแผนและมีการสรปุรายงานผลตามก าหนด 
4) ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5) ครูตดิตามการพัฒนาการเรยีนรู้ของนักเรียน 
6) ครูปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างท่ีด ี
7) ครูตั้งใจอบรม ความรูจ้ริยธรรมนักเรียนโดยไม่ปล่อยปละ
ละเลย 
8) ครูปฏบิัติงานตามปฏิทินวิชาการ 
9) ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกคน 
10) ครูได้รับยกย่องชมเชย 

รายการ
ละ 1 

คะแนน 

-ตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
-สัมภาษณ ์
-สอบถาม 
-การสังเกต 
-การปฏิบัติงานตาม
สภาพจริง 
-รางวัลเชิดชูเกียรต ิ
-การรายงานผลจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน(ของกลุม่สาระ) 
(คะแนนเต็ม 10) 

1) ไดผ้ลการเรียนเฉลี่ย  (X̅) น้อยกว่า 1.00 
2) ได้ผลการเรียนเฉลี่ย  (X̅) 1.00 – 1.49 
3) ไดผ้ลการเรียนเฉลี่ย  (X̅) 1.50 – 1.99 
4 )ไดผ้ลการเรียนเฉลี่ย  (X̅) 2.00 – 2.49 
5) ไดผ้ลการเรียนเฉลี่ย  (X̅) 2.50 – 2.99 
6) ไดผ้ลการเรียนเฉลี่ย  (X̅) 3.00  ขึ้นไปหรือผลการเรียนเฉลี่ย  

(X̅)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขึ้นไป 
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-รายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
-ผลสมัฤทธ์ิสอดคล้อง
กับผลการทดสอบ  
O-NET, LAS, PISA 

5. กิจกรรมที่เป็นเลิศ  
(Best Practices)   
(คะแนนเต็ม 10) 

1) ไมม่ีกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเลย  
2)ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
3) จากข้อ 2  เป็นตัวแทนพื้นที่การศึกษา 
4) จากข้อ 3  ได้รับรางวัลระดับภาค 
5) จากข้อ 4  ได้รับรางวัลชนะเลศิมากที่สุด                
6) เป็นตัวแทนระดับภาค / ระดับประเทศ 
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-ผลงาน 
-รางวัล 
-เกียรติบตัร 
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น้ าหนักคะแนน 
 

ฝ่ายวิชาการ    665     คะแนน  คิดเป็น  41.56 % 
ฝ่ายบริหารทั่วไป    220  คะแนน  คิดเป็น  13.75 % 
ฝ่ายกิจการนักเรียน                             415                คะแนน            คิดเป็น            25.94   % 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล   150   คะแนน   คิดเป็น     9.37 % 
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน  150  คะแนน           คิดเป็น    9.37 % 

รวมทั้งสิ้น       1,600 คะแนน  คิดเป็น  100.00 % 
 
 
หมายเหตุ :  

การพิจารณาความดีความชอบ นอกจากอาศัยเกณฑ์การประเมินฯนี้แล้ว ยังพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 
1. บุคลากรผู้มีผลงานต่อตนเอง ต่อโรงเรียน หรือต่อนักเรียน และได้รับรางวัลระดับชาติ 
2. บุคลากรผู้ได้ด าเนินงานตอบสนองนโยบายของโรงเรียน และประสบความส าเร็จอย่างสูง เป็นที่ประจักษ์ 
3. บุคลากรผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ หรือผู้มีความห่างของการได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษมาก 
 


