
 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู (๑ เมษายน  ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 
๘   กันยายน  ๒๕๖๓  

-    ครปูระเมินตนเอง ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา 
    ( ตามแบบประเมิน  ที่แนบมา คุณครูกรอกรายละเอียด แล้วปริ้น) 
-    หัวหน้าฝ่ายรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา 

๑๑  กันยายน  ๒๕๖๓ 
-     ครูส่งแบบประเมินตนเอง ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลาการทาง

การศึกษา ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ ประเมิน 
-    ครูส่ง SAR เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน ประกอบการประเมินที่งานบุคคล ณ ห้องโสตทัศน- 
     ศึกษา 

๑๔-๑๕   กันยายน  ๒๕๖๓ 
-    หัวหน้ากลุ่มสาระประเมินครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ฝ่ายบุคลากร 
-    หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในฝ่าย 

๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓ 
-    หัวหน้ากลุ่มสาระส่งประเมินแบบประเมินครูในกลุ่มสาระ ไปยังงานบุคลากร 
-    หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายส่งประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในฝ่าย  ไปยังงาน 
     บุคลากร 

๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ร่วมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และนำเสนอ ผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓ 

- จัดทำสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบรายงานการส่งเอกสารประกอบการรายงานประเมินตนเอง 
 ชือ่ผู้รับการประเมิน....................................................................................................... 

รายการเอกสารที่ส่ง 
1.................................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................................... 
4.................................................................................................................................................... 
5.................................................................................................................................................... 
6.................................................................................................................................................... 
7.................................................................................................................................................... 
8.................................................................................................................................................... 
9.................................................................................................................................................... 
10.................................................................................................................................................. 
11.................................................................................................................................................. 
12.................................................................................................................................................. 

 
 

ลงช่ือ......................................................................ผู้ประเมิน 
(......................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารเพื่อประกอบการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน 

  ครั้งที่  2    (  1 เมษายน  2562  -  30  กันยายน   2562 ) 
 
ตอนที่ 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 
ตอนที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

              (30 คะแนน) 

 
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน  ( ตามรูปแบบเดิมที่ใช้ในการประเมิน ครั้งที่ 1 ) 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ –บันทึกหลังสอน 
3.การศึกษารายกรณี (Case  Study)   Best Practice หรือ วิจัยในชั้น เรียน 
4. การวิเคราะห์ผู้เรียน 
5. ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม 
6. ผลงานนักเรียน 
7.เครื่องมือวัดผล 
8. เอกสารการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/เอกสารชั้นเรียน 
9. เอกสารอื่น ๆ  
 
หมายเหตุ 
 
***   เอกสารในรายการที่ 1-3  ทุกคนต้องมี  
 
***  เอกสารต่าง ๆ อยู่ในช่วงวันที่   1 เมษายน   2563  -  30  กันยายน  2563 
 
***  กำหนดวางเอกสารพร้อมกัน วันที่ 11 ตุลาคม  2563   เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาและ
เชิญชวนคุณครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารพร้อมกันตามวัน เวลา ดังกล่าว 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

การศึกษารายกรณี 
(Case  Study) 

 
ช่ือ นกัเรียน...............................................................................................................ชั้น.......................... 
เร่ิมท ำกำรศึกษำตั้งแต่วนัท่ี.........................................................ถึง วนัท่ี............................................ 
 
1.  สภาพปัญหาของนักเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.  จุดประสงค์/ เหตุผลในการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.  ลกัษณะของปัญหา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.  รายละเอยีดของนักเรียน 

4.1.  ประวติัครอบครัว 
ช่ือบิดำ............................................อำย.ุ..........ปี  อำชีพ...........................รำยได.้.............บำท / เดือน 
ช่ือมำรดำ.........................................อำย.ุ..........ปี  อำชีพ...........................รำยได.้.............บำท / เดือน 
ช่ือผูป้กครอง....................................อำย.ุ.........ปี  อำชีพ...........................รำยได.้.............บำท / เดือน 
สถำนภำพของบิดำ – มำรดำ    อยูร่่วมกนั     แยกกนัอยู ่     หยำ่ร้ำง 

      บิดำเสียชีวิต     มำรดำเสียชีวิต    อ่ืนๆ 
จ ำนวนพี่นอ้ง .............. คน     เป็น ชำย....... คน  หญิง...... คน  นกัเรียนเป็นคนท่ี ........ 
ปัจจุบนั นกัเรียนอำศยัอยูก่บั...............................................................เก่ียวขอ้งเป็น.................................... 
ควำมสัมพนัธ์ในครอบครัว.......................................................................................................................... 
  
 
 
 



 

4.2   ขอ้มูลดำ้นส่วนตวัและสังคม 
  -พฒันำกำรดำ้นร่ำงกำย  ( รูปร่ำง หนำ้ตำ กำรแต่งกำย กิริยำ วำจำ) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  -พฒันำกำรทำงอำรมณ์  ( กำรแสดงออกทำงอำรมณ์ สดช่ืน ร่ำเริง หรือ เงียบ เก็บตวั กำร
ควบคุมอำรมณ์)................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
  -พฒันำกำรทำงสิติปัญญำ (ควำมสำมำรถทำงกำรเรียน ควำมสำมำรถพิเศษ  ควำมถนดัและ
ควำมสนใจ) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  -พฒันำกำรทำงสังคม  (กำรปรับตวัเขำ้กบัคนอ่ืนๆ) .......................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

-ดำ้นสุขภำพ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  -ควำมนึกคิดเก่ียวกบัตนเอง................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  -กำรวำงแผนอนำคต........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
5.  สมมุติฐานปัญหา.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 



 

 
6.  แนวทางการแก้ปัญหา (หลงัจำกกำรไดศึ้กษำรวบรวมขอ้มูล ดว้ยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น......................ผูศึ้กษำได้
ท ำกำรวิเครำะห์ และวินิจฉยัปัญหำ และหำแนวทำงแกปั้ญหำ  ดงัน้ี 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
7.  การติดตามผล  (หลงักำรเสนอแนวทำงกำรแกปั้ญหำแลว้  ผูศึ้กษำไดติ้ดตำมผล ดงัน้ี) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
8  ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.........................................................ผูศึ้กษำ 
(..................................................) 

ครูท่ีปรึกษำ 
ลงช่ือ.......................................... 
( นำยประเสริฐ    ธำนีรัตน์ ) 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนกำ้งปลำวิทยำคม 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน 

  ครั้งที่  2    (  1 เมษายน  2563  -  30  กันยายน  2563 ) 
.......................................................................... 

ชื่อผู้รับการประเมิน                                                                     
ตำแหน่ง                วิทยฐานะ                                  เงินเดือน                          บาท 
สถานศึกษา                                                          สังกัด ...................................................... 
สอนระดับชั้น                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้  ...................................................... 
ชั่วโมงการสอน                               ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จำนวนวันลาในรอบการประเมิน.............................................. วัน ประกอบด้วย 

(1 )  ลาป่วย  ....................................  วัน     (2)  ลากิจ .................................... วัน 
 
ชื่อผู้ประเมิน .............................................................................................................. .......................................... 
ตำแหน่ง ................................................................................................................................................... ........... 

ตอนที่ 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 

ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
การประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้บังคับบัญชา
ประเมิน 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 45   
 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 5   

 1.2 การจัดการเรียนรู้ 25   

     1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 5   
     1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัด
ประสบการณ์ 

5   

  1.2.3  กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 5   
  1.2.4  คุณภาพผู้เรียน 10   

      1.2.4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 5   

      1.2.4.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 5   
 1.3  การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ

ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
5   

 1.4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5   



 

 1.5  การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

5   

2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรยีน 10   

 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ เอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 

5 
  

 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 5   
3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน 10   

 3.1 การพัฒนาตนเอง 5   

 3.2 การพัฒนาผู้เรียน 5   
4 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 5   

 คะแนนรวม 70   

 

ตอนที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

(30 คะแนน) 

ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม 

การประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้บังคับ
บัญชา

ประเมิน 
1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัย 

หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตน เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ 

5   

2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและคำสั่ง 
ของผู้บังคับบัญชา 

5   

3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 5   

4 การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายต่อผู้รับบริการ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

5   

5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5   
6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และ

สังคม 
5   

 คะแนนรวม 30   
 
 



 

 
 
ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

การประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้บังคับบัญชา
ประเมิน 

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 70   

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

30   

คะแนนรวม 100   
คิดเป็นร้อยละ 100   

ตอนที่  4  ผลการประเมิน 
 4.1 ผลการประเมินตนเอง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง  
 
      ลงชื่อ....................................................ผู้รับการประเมิน 
            (...................................................) 
      ตำแหน่ง ............................................................... 
 

4.2 ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บัญชา 

ผลการประเมิน 

    □ ดีเด่น      (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 

    □ ดีมาก     (ร้อยละ 80.00 - 89.99) 

    □ ดี         (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 

    □ พอใช้    (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 

    □ ปรับปรุง  (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
………………………………………………………………………….................................................................................. 
…………………………………………………………………………................................................................................. 

    ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน     ลงชื่อ.............................................ผู้บงัคับบัญชา 
       (..................................................)                  (..................................................) 



 

ตำแหน่ง .............................................                ตำแหนง่ .............................................  
วันที่ ....................................................                วันที่ .................................................... 
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน 

การให้ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5  ระดับดีเด่น  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด มีความสอดคล้องถูกต้องมากท่ีสุดและ 
                                           เป็นแบบอย่างได้ 
ระดับ 4  ระดับดีมาก หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับดีมาก  มีความสอดคล้อง ถูกต้องมากและใช้เป็น 
                                           แบบอย่างได้ 
ระดับ 3  ระดับดี  หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับดี  มีความสอดคล้อง ถูกต้อง 
ระดับ 2  ระดับพอใช้ หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  มีความสอดคล้อง ถูกต้อง 
ระดับ 1  ระดับปรับปรุง   หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย หรือมีความสอดคล้องถูกต้องน้อย  
 

รายการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 

 
- มีการบันทึกผลการใช้หลักสูตร เพ่ือนำผลไปปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร 
- มีการนำไปใช้กับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา ได้เหมาะสม 
- มีหน่วยการเรียนรู้ โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร 
- มีการทำรายวิชาหรือคำอธิบายรายวิชา 
- มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

1.2 การจัดการเรียนรู้ 
     1.2.1 การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ 

 
- มีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และนำผล การประเมินมา
ปรับปรุง 
- มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการ
เรียนรู้ 
- มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย 
- มีหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา/ผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
- มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรายวิชา 

     1.2.2  การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้//แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/
แผนการจัดประสบการณ์ 

- มีบันทึกหลังการสอนและนำผลมาพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้ 
- มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ สาระการเรียนรู้และ
ผู้เรียน 
-มีแผนการจัดการเรียนรู้ฯทีม่ีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่
สถานศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด และสามารถนำไปปฏิบัติได้
จริง 



 

- มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และ
ผู้เรียน 
- มีกระบวนการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

รายการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ - มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

- มีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการวัดผล ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
- มีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและเน้นกระบวนการ active 
learning 
- มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

     1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
            1.2.4.1 ผลสัมฤทธิท์าง
วิชาการของผู้เรียน 

 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้ 

            1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
-ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
- ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 

1.3  การสร้างและการพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 

- มีการประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ แล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุง 
- มีการสร้างหรือจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ 
- มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ที่
นำมาใช้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 
- มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ที่
คัดเลือกแล้วมาใช้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.4  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

- มีการนำผลการประเมินผลเครื่องมือการวัด และประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาเครื่องมือและพัฒนาผู้เรียน 



 

- มีการประเมินผลเครื่องมือวัดผล และประเมินผล 
- มีการออกแบบและใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
- มีการกำหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 

รายการประเมิน ประเด็นพิจารณา 
1.5  การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 

- มีการรายงานและเผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน 
- มีการสรุปผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
บริบทของสถานศึกษา 
- มีการออกแบบการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัย 
- มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
เอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำ
วิชา 

 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมี
ความสุข  
- มีการดูแลและบริหารจัดการสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือ
ประจำวิชาให้มีความถูกต้อง 
- มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำสารสนเทศ และเอกสาร
ประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา 

    2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- มีผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนเห็นได้อย่างชัดเจน 
- มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนทีส่อดคล้องกับปัญหา
หรือความต้องการจำเป็นที่จะต้องดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

3. การพัฒนาตนเองและพัฒนา
ผู้เรียน 
    3.1 การพัฒนาตนเอง 

 
 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
- มีการนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
- มีการพัฒนาวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคลและบันทึก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะของตนเองและสภาพปัญหา หรือความต้องการจำเป็นการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

    3.2 การพัฒนาผู้เรียน -ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
-กิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 



 

ทีร่ับผิดชอบ 
- การส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 

4. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย - มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีความถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ  สามารถใช้เป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

 


